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Woord vooraf
door Prof. dr. H. Niebaum

In de loop van de geschiedenis van de
dialectologie zijn heel wat woordverzamelingen aangelegd. Van bet begin af aan
gebeurde dit vooral vanuit een streven naar
talige zelfhandhaving, maar ten dele ook
vanuit een zekere antiquarische interesse. In
bet Nederlandse taalgebied worden de eerste
systematisehe verzamelingen van dialectwoorden aangelegd aan het eind van de
Republiek, in het Duitse vinden we dit soofl
woordenlijsten al vanaf de 17'eeuw. De
oudste zijn meestal idiotica, d.w.z. verzamelingen van dialectwoorden die in de
cultuurtaal met voorkomen of daar ten
minste een andere betekenis hebben dan in
her beschreven dialect.
Al vroeg wilde men de woordverzamelingen
meet laten zijn dan een collectie van dialectgegevens. De zo geconcipieerde dialectwoordenboeken beperken zich gewoonlijk
met tot het eenvoudige vastleggen van de
lexicale en semantische aspecten, dus bet
presenteren van de dialectwoorden en hun
betekenis, maar geven binnen zekere grenzen, in ieder geval daar waar de dialectwoorden uitspraakgetrouw opgetekend wetden, vaak ook een antwoord op fonetischfonologische, grammaticale of syntactische
vragen.
Dialectwoordenboeken kunnen op heel verschillende manieren zijn opgezet, athankelijk
van het verwerkte woordmaterjaal maar ook
van de achtergrond van de samenstellers:
"leken" boeken, theoretisch en metliodisch
gezien, no eenmaal vaak andere resultaten
dan heuse dialectlexicografen - wat ovengens niets zegt over de kwaliteit van hun
werk. Juist bij de omvangrijke kiassieke
diatopische woordenboeken, d.w.z. de woordenboeken die een groter gebied, een historische en/of taalgeografische eenheid bestnijken, is het materiaal vaak heterogeen van
karakter en voor deze mag men de eisen die
de huidige methodiek aan taalonderzoek

stelt, dan ook met altijd in voile omvang
doen gelden. Overigens kan men dit de
lexicografen nauwelijks venwijten; bet is
eerder een gevoig van gebrek aan financiele
middelen en nanlcacht, dat nu eenmaal
vertragend werkt en vaak resulteert in mmder homogene materiaalverzamelingen. Tot
op zekere hoogte kan men deze problemen
echter ondervangen door een gedifferentieerde aanpak. Zo heeft het Stellingwarfs
Woordeboek een bijzonden homogene materiaalbasis omdat van 1975 af 25 groepen informanten nit de voornaamste dorpen van
Oost- en Weststellingwerf aan de hand van
meet dan 10.000 vragenfiches het materiaal
hebben bijeengebracht (vgl. hieroven uitvoerig cit. Bloemhoff in zijn Inleiding).
Het Stellingwarfs Woordeboek vult op de
woordenboekkaart van bet Nedersaksisch
taalgebied een bijzondere Ieemte op. In het
noorden zijn de Groningse dialecten door
Molema en vooral Ter Laan uitvoerig
beschreven, in bet oosten hebben we vanaf
1997 met bet Woordenboek van de Drentse
Dialecten (WDD) een omvangnijk werk ter
beschikking, en in het zuiden is men druk
bezig met bet voltooien van de belangrijke
lexicografische projecten Gelderse en OverUsselse Streektalen (GOS) en bet Woordenbock van de Achterhoekse en Lienierse
Dialecten (WALD). En in het westen wordt
her Friese taalgebied door een qua methodiek en omvang indrukwekkend woordenboekproject afgedekt.
Vandaag de dag hebben wij in de dialectlexicografie een beter ontwikkeid gevoel
voor methodiek - en dus ook een duidelijker
voorstelling van wat een "ideaal woordenboek" is. Her is jammer dat ook bet Stellingwarfs Woordeboek niet zo'n in alle opzichten "ideaal woordenboek" geworden is, met
omdat men daartoe met bereid of in staat zou
zijn geweest, maar simpelweg vanwege de
personele en fmanciele beperkingen waarmee het project te maken kreeg. Die bepenkingen zijn deels het gevolg van recente
wetenschapspolitieke ontwikkelingen, waardoor nu vooral taaltheoretische projecten
prioriteit genieten. Dat heeft onder meer tot
gevoig gehad, dat men bij de financiering
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van projecten als het Stel/ingwarfs Woordebock vrijwel geheel aangewezen is op
middelen die de lokale en regionale politick
verschaffen en op stichtingen - en dat
betekende ook in ons geval dat er concessies
gedaan moesten worden: het ideaa!bee!d kon
met helemaal nit de verf komen. Het doel
werd zo: het vervaardigen van een praktisch
woordenboek, vooral gericht op de behoeften van een breder publiek. 1k blijf evenwel
principieel van oordeel dat hedendaagse
dia!ectwoordenboeken ook als onderzoeksinstrument moeten kunnen dienen; tenslotte
worden ze naar alle waarschijnlijkheid
slechts één keer opgezet en uitgevoerd. Dat
betekent dat men al werkend aan een
dialectwoordenboekproject zo veel mogelijk
gebruiksmogelijkheden in het oog moet
houden. Dia!ecto!ogen en taallcundigen in de
ruimste zin, andere wetenschappelijk onderlegde gebruikers (vollcskundigen, historici,
cultuurhistorici enz.), de zogeheten algemeen ontwikkelden en de alleen maar in
eigen streek en yolk geinteresseerden, zij
alien moeten lets aan het woordenboek
hebben. Voor mij betekent dit dat een
modem dialectwoordenboek qua inhoud zo
uitvoerig dient te zijn als maar mogelijk is.
Uitspraak, grammatica en semantiek (inclusief hun verspreiding) dienen nauwkeurig te
worden aangegeven en dan ook nog zó, dat
niet-vakmensen al die informatie eveneens
zonder al te veel moelte kunnen opnemen.
Etymologische problemen en ook aspecten
van de zaak- en vollcskunde moesten heiaas
buiten beschouwing blijven: het zit de
woordenboekmakers, gezien hun beperkte
(financiele) middelen in deze tijd an eenmaal
met mee.
In nauw verband met de doelgroep van een
dialectwoordenboek en met wat en hoe het
wil registreren staat de vraag: welke lemmata moeten worden opgenomen? Aangezien het Stellingwarfs Woordeboek S als
een soort van thesaurus van het Stellingwerfs S als onderzoeksinstrument zal
moeten dienen, werd het een "totaa!woordenboek". Het bevat dus alle woorden
gangbaar in de Ste!lingwerven en registreert
dus met alleen woorden en/of betekenissen

die de standaaardtaai niet heeft, zoals het
idioticon dat doet.
Voor een dusdanig gekarakteriseerd woordenboek (met in principe alle woorden dus)
lijkt alleen het alfabetisch rangschikken van
de woorden zinvol. 1k ben beslist met blind
voor de voordelen van een systematisch
opgezet woordenboek - juist in Nederland
zijn er woordenboekprojecten waarbij zo
gewerkt wordt -, maar in dit geval, nu, zoals
ik aangaf, aangenomen mag worden, dat de
"grate" dia!ectwoordenboeken alle uniek
zuilen b!ijven, gaat het erom een woordenbock te maken dat op zoveel mogelijk
vragen tegelijk antwoord kan geven, vragen
op het gebied van semantiek, van klank,
schrijfwijze, fraseologie, granimatica, etc.
Als van een dergelijk uitgangspunt wordt
uitgegaan kan bet resultaat alleen een alfabetisch geordend, semasiologisch woordenbock zijn, overigens ook het meest gebruikersvriendelijke type woordenboek.
Centraal in een woordenboek staat natuuriijk
het "betekenisdeel"; vooral hierin moet men
pogen aan de interesses en belangen van de
onderscheiden gebruilcers tegemoet te komen. Dat houdt in dat men de betekenisomschrijvingen op pragmatische wijze, gericht op een "algemeen ontwikkelde" gebruiker, geeft en niet zozeer tegen de
achtergrond van een bepaa!de semantische
theorie. Hierbij is het van voordeel, als de
betekenisomschrijving in de standaardtaal
gebeurt. Daarmee vervalt de noodzaak om
uitvoerig en ingewilckeld te omschrijven, en
het woordenboek is zo ook voor niet-dialectsprekers toegankelijk. Voorbeeldzinnen en
vaste verbindingen geven nag meet informatie, de semantische differentiering van de
lemmata wordt geillustreerd, er is oog voor
"gewone" en afwijkende manieren van
gebruilc en de grarninaticale en syntactische
gebruiksmogelijkheden worden gedocumenteerd.
Hiermee wil 1k afsluiten. Natuurlijk heb ik
met alle aspecten die bij het vervaardigen
van het Stellingwarfs Woordeboek een rol
hebben gespeeld kunnen behandelen en de
aspecten die wel aan de orde gesteld werden
heb 1k met uitvoerig kunnen, soms wellicht
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te kort moeten belichten. Dialeetlexicografie
is als elk ander woordenboekwerk een
bezigheid van langere adam gericht op
continuIteit. 1k ben blij dat hat gelulct is, de
publicatie van het Stellingwarfs Woordeboek, waarvoor de dataverzameling dertig
jaar geleden begon, binnan tien jaar af te
sluiten. Dit is vooral te danicen aan het
bewonderenswaardige doorzettingsvermogen
van de samensteller dr. Hank Bloemhoff, die
ik hiermee van harte feliciteer.

Woord van dank
Een van de bijzonderheden uit de geschiedanis van de totstandkoming van dit vierdelige Stelling*arfs Woordeboek is dat hat
eerste deel, dit deel dus, als laatste is
verschenen. De vraag waarom men is begonnen met hat uitgeven van de dalen IT, Jil
en IV, in die volgorde, om vervolgens in
2004 pas het eerste deal als !aatste af te
ronden, zal voortaan veal minder vaalc worden gesteld. Dee! I is er nu iinmers en
daarmee zijn alle vier delen er, alsof er fiats
aan de hand is geweest. Maar hoe zat her
oak al wear met dat deal I in hat begin?
Indertijd is het strukturale a!vragen in een
dicht netwerk van inforinanten in Stellingwarf begonnen bij het woord brink, en dus
met met hat begin van de letter A. Dat kwam
doordat in de begintijd - weloverwogen - geprofiteerd kon warden van bestaand vragenmateriaal dat was en verder ward ontworpen
aan het Nadersaksisch Instituut der Rijksuniversiteit Groningen, ten behoave van de
daar al eerder gestarte maandalijkse enquéta
naar het voorkomen van woorden en vetbindingen in zo 'n hondard Drentse dorpen.
Die enquête was al vanaf A tot brink
gekomen toen een begin ward gamaakt met
het projekt Stellingwarfs Woordeboek. Hat
was indertijd - we spraken over de jaren
1974 - 1976 - voor hat vermenigvuldigen an
verzenden van vragenmatariaal naar Stellingwerfse informanten gemakkelijker en

zeker ook goedkoper om vragenmateriaal uit
de lopende Drentse enquête over te nemen
en ongeveer tagalijk met het Drentse
materiaal te versturen, dan bij de A te
beginnen. De gadachte was dat tussendoor
en eventueal oak nog nadat de Drentse
enquête voltooid zou zijn, hat materiaal uit
de reeks A tot brink zou kunnen warden
afgevraagd. Toen in de periode van hat
afvragcn in Stellingwarf al snel werd
beslotan am hat Drentse vraganmateriaal
eerst aan te passen alvorans her materiaal aan
de Stellingwerfse infarmanten voor te leggen, bood dat gelegenheid am op opanvallende plaatsan in de enquête woorden uit
de reeks A - brink af te vragen en zo ook
bijzondere Stellingwerfse woorden die met
in de Drentse anquêta voorkwaman.
De beslissing van taen haaft er bij de
aanvang van de redigeerfase in 1991 toe
geleid dat is begonnen met de uitwerking
van het materiaal vanaf de letter F. Bij het
uitwerken van de reeks F - Z zou immers erg
veal materiaal uit de doorgawerkta woorden,
voorbeeldzinnen en andera verbindingen
alvast naar de letters A - E kunnen worden
'waggeschraven'. Bovendien, hat tussendoor
en nadarhand afgevraagde materiaal beyond
zich op allerlei plaatsen in en aan hat eind
van de zeer omvangrijke materiaalverzameling die in de loop der jaren uit de grote
enquête was ontstaan. Her zou heel veal
extra tijd habben gekost en dus ook geld am
aerst al het materiaal uit de reeks A - E op te
sporen. Da gekozen wag, al. het materiaal
voor de reeks A - £ al redigerende tegankomen en het wegzetten ondar de aigen
alfabatische positie, is een handige gebleken.
Het eniga achta bezwaar was dat deal I pas
als laatste kon verschijnen.
Nu dan oak dat deal voor ons ligt wil ik, net
als bij de verschijning van deal IV in hat
vaarjaar van 2001, met volstaan mat een
eanvoudige verwijzing naar de inlaiding bij
dael II. Oak on wil ik dieganan dankzeggen
die in aardare stadia de varwezanlijking van
hat Stellingwerfse woordenboekprojekt deels
en daardoor dus oak in z'n geheel magelijk
habben gamaakt. Ondar die formulering gaat
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meer schuil dan dat de diverse vormen van
hulp als losse bouwstenen hebben bijgedragen, zoals ik hiema hoop duide!ijk te
maken.
Hoewel het woordenboekprojekt volgens de
eerdere berekeningen in 1997 voltooid had
moeten zijn, viel toch met te ontkomen aan
het indienen van subsidieaanvragen voor
verlenging. Wat de financiële ondersteuning
speciflek voor dit woordenboekdeel betreft
wi! 1k in de eerste p!aats de provincie FrysIan dankzeggen en ook de gemeenten Westen Oost-Stellingwarf. Zij hebben her mogelijk gemaakt dat in het kader van het lOSprojekt - d.i. her projekt 'Taalkundig Onderzoek SteI!ingwerfs', dat in 1999 van start
kon gam - deze !anglopende en vee!omvattende ondeneming kon worden afgerond.
Voor het rond krijgen van de fmanciering
van hat TOS-projekt hebben zich behalve het
bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte ook ten zeerste ingespannen de heren
Prof. dr. G.J. de Haan en Prof. dr. H.
Niebaum, hoogleraren Fries resp. Nedersaksisch aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zonder de we!wil!ende houding van de gemeentelijke overheden van Qost- en WestStellingwarf en van de provincie Fiys!ân had
het projekt met kunnen worden afgerond
binnen hat tijdsbestek waarin dat no toch
heeft kunnen plaatsvinden. Dit 'Woord van
dank' !ijkt mij dé ge!egenheid om tot uitdrukking te brengen hoe dankbaar het bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte en uiteraard ikze!f zijn voor het vertrouwen dat wij zo !ang hebben mogen genieten van deze subsidierende overheden, en
natuurlijk ook voor dat van afle andere
subsidiënten, zoals vermeld op pag. 5 van dit
dee!. Daarzonder en zonder de geboden
financi!e mogelijkheden was het met doenlijk geweest het Stellingwarfs Woordeboek
samen te steflen in de vorm waarin het no
verschenen is. Onze dank geldt natuurlijk al
evenzeer degenen die zich indertijd a!s
intekenaar op de gehe!e reeks hebben aangeme!d, en de sponsors voor de uitgave van
het woordenboek (vgl. pag. 825 resp. 827).

Wat de uitvoering van her werk zelf betreft,
al degenen die struktureel meewerkten zijn
at genoemd in de in!eiding van deel IL Toch
lijkt het me gepast om in vol!e breedte nog
eenmaal aan te geven hoe zij hebben geholpen en wat zij hebben betekend.
Van zeer groot be!ang om met dit projekt
aan de slag te kunnen gaan en het door de
jaren heen door te zetten was de medewerking van heel veel informanten, sprekers
en dus kenners van het Stellingwarfs, en ook
van anderen die zich positief opstelden voor
het behoud van het Stellingwarfs. Van het
begin af aan was er steeds veel steun en
sympathie van personen en instellingen.
Laat 1k beginnen met het bestuur van de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte.
Die inste!ling zag de totstandkoming van een
uitvoerig Stellingwarfs Woordeboek steeds
a!s een van z'n kerntaken. Bestuur, werkgroepen, personeelsieden en veel 'gewone'
leden waren steeds nauw betrokken bij het
projekt. Heel in het bijzonder waxen dat de
vaste informanten, al dan met 'beta!end lid'
van de Schrieversronte, die in hun informantengroep maandelijks gezamenlijk zo'n
zestig vragenkaartjes invulden. Daarvoor
was per groep steeds minstens een dagdeel
per maand nodig. Op pag. 53-55 van dit deel
worden de namen van de informanten, gerangschikt naar dorp, eervo! vermeld. Zonder
hun jarenlange inzet, vanaf de zomer van
1975 tot september 1991, was veel en veel
minder taalmateriaal opgetekend en voor de
gebruiker van dit woordenboek beschikbaar
gekomen. De groepen die in de loop van de
enquête (her-)opgericht werden in het midden van Stelling-warf b!even zelfs tot 1997
aktief. Maar ook de andere vaste informanten hebben na 1991 nog veel aange!everd.
Al!e vaste informanten uit de woordenboekgroepen hebben samen een buitengewone
prestatie venicht. Naast deze medewerkers
hebben ook veel andere personen buiten of
binnen het verband van de Stellingwarver
Schrieversronte materiaal aangeleverd, al
dan met op mijn verzoek. Ook daze groep
'vrienden van het Stellingwarfs Woordebce/c', te groot in getal om ze hier aflemaal te
noemen, komt heel veel dank toe.
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Dat ge!dt beslist ook voor de versehillende
medewerkers van de Szellingwarver Schrieversronte die aan het woordenboekprojekt
hebben meegeholpen. Het zijn, behalve de
adrnjnisfratjef medewerkers die in de jaren
tachtig literatuur hebben geexcerpeerd,
administratief medewerker Lodewijk Hooghiemstra, in 2001 helaas op te jonge leeftijd
overleden, Alie ten Hoor (desk toppublishing voor dee! IT en HI), Trijnie
Telkamp (idem voor alle delen) on Saskia
Douma (data-verwerking voor deel I) die ilc
hier met ere will noemen.
Pieter Jonker, in de verzaxnelfase iieufdmitwarker' en thans direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte verdient een bijzondere plaats in de nj van personen die dank
toekomt Vanaf 1986 waren hij en ilc samen
aktief met de fondswerving voor de redigeerfase en voor het uitgeven. De fmanciele
kant was vooral zijn work, zelf was 1k bezig
met het ontwerpen van de woordenboekstruktuur en de planning. We overlegden bij dit a!les intensief on hadden
samen de nodige kontakten met potentiele
subsidienten. Hij heeft er veel energie in
gestoken om voldoende golden to verwerven
voor het uitvoeren van de redigeerfase. In
het vervo!g van het projekt was hij steeds
bereid om organisatorische on plamnatige
problemen to bespreken on mee op to lossen.
Jonker verzorgde de afstemming met de
drukker en zorgde voor publiciteit, reklame
on toe!evering naar het koperspubliek. Het
was bovendien erg belangrijk dat hij van
begin tot eind vertrouwen heeft gesteld in de
goede afloop van het projekt. Dat ge!dt ook
voor de andere medewerkers van de Stellingwarver Schrieversronte, en zeker ook voor
het bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte. Dat stood met zelden op de bres
voor het verkrijgen van subsidies, zowel
voor wat betreft de redigeerfase als voor het
uitgeven.
Aan vrijwillig medewerker John Bilstra heb
ik veel te danken gehad op het punt van de
automatisering. Hij was op bijna elk moment
dat er een probleem was aanspreekbaar, en
na of voor zijn work was hij op de onmogelijkste tijden voor het projekt aan de slag.

Schrieversronte-kollega Sietske Bloemhoff
verdient hier met alleen om haar morele
steun maar ook om inhoudelijke redenen een
groot kompliment. Zij heeft het projekt
voorzien van zeer waardevol aanvul!end
materiaal nit het midden van het gebied,
zorgde voor toe!evering van materiaal nit het
vaktaalonderzoek dat zij verrichtte en b!eef
in de loop van de redigeerfase be!angrijke
oudere informanten aan het projekt binden,
zodat hen gemaldcelijk om infonnatie kon
worden gevraagd. Bovendien was zij als
lezeres met een Ste!lingwerfse taalachtergrond betrokken bij het proeflezen van de
artike!en in bijna-definitieve versie, net als
de leden van de Kommissie van Redaktioneel toezicht.
Drs. K.F. van der Veen van de Fryske
Akademy en lid van die kommissie bekommentarieerde op twee na alle letters van het
woordenboek, tot hij in 2002 kwam to
over!ijden. Dr. A. Moerdijk (Jnstituut voor
Nederlandse Lexicologie, Leiden; thans bijzonder hoogleraar in de Neder!andse
Lexicografie) bekommentarieerde in de
begintijd een aantal letters met een
specifieke adviesopdracht, en dr. J. van der
Kooi en Prof. dr. H. Niebaum van het
Nedersaksisch Insiituut bekonunentarieerden alle letters van het woordenboek. Alle
leden van doze kommissie verdienen grote
waardering voor hun niet-aflatende, belangeloze inzet en betrokkenheid. De laatste beide
vakgeleerden in het bijzonder, omdat zij de
uitvoering en kontinuering vanaf het begin
inhoude!ijk hebben gesteund en de totstandkoniing met hun inhoudelijk gezag mede
hebben moge!ijk gemaakt. Dat het ons in
gezamen!ijkheid is gelukt om een bijzonder
en belangrijk deel van de Nedersaksische
taalkaart in Nederland uitvoerig te beschrijyen in dit woordenboek, is voor mij een
buitengewoon genoegen.
Niebaum, Van der Kooi, Moerdijk en Van
der Veen vormden samen met Prof. dr. H.
Entjes, Prof. dr. A. Sassen (overl. 1999),
Prof. dr. J. (3oossens, dr. J.B. Berns en drs.
R.R. Heite de Raad van Advies, een
kommissie die in het begin in het leven word
geroepen om hu!p to bieden voor het geval
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het projekt onverhoopt in buitengewoon
moeilijke omstandigheden zou komen.
Gelukkig hebben zulke omstandigheden zich
met voorgedaan. Niettemin verdient hun
bereidheid veel dank.
1k kom flu bij de befrokkenheid van mijn
familie. Sietske noemde ik al, maar 1k doe
her nogmaals, omdat zij zo vaak materiaal
aanleverde, en omdat haar aanvullingen uit
het rnidden van her Stellingwerver gebied zo
substantieel waren en zo geschikt ook om te
gebruiken in citaatvorm in het woordenboek.
In het vooraf van deel II noemde ik al mijn
n-ioeder, 'oons men?, die van her ogenblik af
dat 1k met onderzoek van her Stellingwarfs
begon, mij bij eWe gelegenheid dat her
uitkwam antwoord gaf op vragen over onze
taal. 1k heb haar ongelofelijk veel vragen
kunnen stellen, en 1k kreeg ongelofelijk veel
bruikbaj-e antwoorden. Hulde aan alle helpers, maar in her bijzonder aan haar.
Tot slot Philomène, mijn vrouw. Dar zij, na
mijn intensieve en langdurige dissertatieonderzoek in de jaren tachtig ook nog eens
heeft willen verdragen dat ik struktureel veel
meer uren stak in het verschijnen van een
viertal lijvige woordenboekdelen dan voor
een normaal gezinsleven wenselijk geacht
mag worden, getuigt van zoveel begrip en
zo'n positieve matching voor de idealen van
de Stellingwerfse streektaalliefhebbers en
her taalkundig onderzoek in her algemeen,
dat zij het verdient om hier met grote
waardering vermeld te worden.

opnamen, om recente ontleningen en om
recente nieuwvonningen. In de loop van de
redigeerfase is er zo heel war materiaal
bijgekomen, in de vorm dus van extra woorden en verbindingen. Dit materiaal is opgeslagen in een geautomatiseerd bestand, en
het zal naar verrnogen worden uitgebreid
met nieuwe opgaven van geInteresseerden en
met materiaal dat wordt gehoord of in schriftelijke bronnen wordt aangetroffen. Het is
her streven om dit groeiende archief van
aanvuhlingen op zeker moment om te zetten
in een aanvuhlende publikatie. De lezer mag
dit zeker als een uitnodiging opvatten om
materiaal op te sturen naar ons streektaalinstituut.
Tenslotte wil 1k nogmaals mijn dank betuigen aan de intekenaren en alle andere
geInteresseerden, zowel voor hun belangstehling in het algemeen als her geduld dat zij
hebben betoond voor het verschijnen van dit
- laatst versebenen - eerste deel.

B erko op/C ldeberko op
19 februari 2004

Aan het begin van mijn Woord vooraf in
deel II schreef ik: 'Wie jarenlang op intensieve wijze materiaal bijeenbrengt om
daaruit een woordenboek samen te kunnen
stehlen, zal op zeker moment de stellige
indruk krijgen dat de materiaalverzameling
'verzadigd' is'. Zo voelden de betrokkenen
dat aan her eind van de jaren tachtig. Nu is
dan, anno 2004, het projekt Stellingwarfs
Woordeboek voltooid, maar we hebben
ondervonden dat er zich nog steeds aanvuhlingen aandienen. Her gaat om bestaande,
nog in gebruik zijnde woorden, oudere
woorden in schriftehijke bronnen of geluids-16-

Welding
1. Algemene achtergronden
Al voor de Tweede Wereldoorlog waren
gemnteresseerden aktief bezig met de
gesehiedenis, de taal en de kuitnur van
Stellingwarf. Zij deden dat op eigen initiatief
en onder eigen verantwoordelijkheid, maar
ook wel een tijdlang in verenigingsverband,
namelijk dat van de Vereeniging voor
Heimatstudie der Stellingwerven. Al ver
voor de oorlog publiceerde J.H. Popping een
interessante reeks Stellingwerfse woorden in
het weekblad waarvan hij hoofdredakteur en
tevens eigenaar was, Be Ooststellingwerver.
Eerder al had hij in enkele publikaties in
boekvorm het Steilingwarfs een plaats gegeven.
Vlak voor en direkt na de oorlog ging de
geboren Appeisehester Hendrik Johannes
Bergveld zich met her Stellingwarfs bezighouden, dit om her verlies van Stellingwerfs
taaleigen tegen te gaan en om het behoud in
levend gebruik te stimuleren. Hij schreef om
dat doel te bereiken met name veel gedichten
en verhalen. Ook maakte hij, daarin ook
aangemoedigd door anderen, lijsten in
typoscript met veel bijzondere Stellingwerfse woorden, af en toe aangevuld met
vaste verbindingen. Zijn doel cnn op basis
daarvan ooit een woordenlijst of woordenboekQe) uit te geven werd helaas met
bereikt, door zijn overlijden in 1966.
De wens om een woordenboekje of een
woordenlijst nit te geven bestond overigens
al langer. Zo was, net als Bergveld, de
Noordwooidiger maar geboren Berkoper
N.J. Das aan de slag gegaan met het maken
van een woordverzameling. Naar verluidt
ging hij op zeker moment Bergveld helpen
om diens lijsten aan te vullen, waarbij ds. S.
Krikke, predikant te Berkoop en pleitbezorger van het gebruilc van het Stellingwarfs,
een stimulerende rol moet hebben gespeeld.
De lijsten van Bergveld in typoscript wijzen
crop dat een kenner van het Steilingwarfs
van de omgeving Noordwoolde en Buil extra

materiaal uit die regio heeft aangeleverd, en
dat lijkt alleen maar Das geweest te kunnen
zijn.
find jaren zestig en begin jaren zeventig
heerste vrij algemeen de stemming dat men
al langer een woordenboek had willen
hebben en dat het er nu dan toch eens van
zon moeten komen. Daarvoor leek her eigenlijk al wat te laat, omdat de verhollandsing
en voor een deel ook de verfriesing van her
gebied steeds sterker werd gevoeld. Het
werd in de jaren zestig en zeventig duidelijk
dat grote groepen jongeren met automatisch
her Ste/i ingwarfs van de ouders bleven
spreken, maar dat ze het gebruik van het
Nederlands verkozen, de taal van de school
en de Nederlandstalige jongeren hier en
elders. Als omgangstaal werd ook vaker dan
voorheen voor het Fries gekozen. Eenmaal
zeif vader of moeder geworden spraken veel
van deze jongeren nog uitsluitend Nederlands, zowel tegen hun kinderen als onderling. Een andere grote groep sprak onderling
nog wel Stelhngwarfs, maar niet tegen de
eigen kinderen of de kinderen van anderen.
Daartegenover ontstond er ook een beweging
van vooral jongeren om zoveel mogelijk en
ook in zoveel mogelijk maatschappelijke
domeinen Stellingwwfs te spreken of te
schrijven.
De druk van het Nederlands en het Fries op
het Stellingwarfs werd als zodanig bethelgend ervaren, dat een aantal personen tot de
oprichting van de Stellingwarver Schrieversrome kwam, de voorloper van het huidige
streektaalinstituut zou men kunnen zeggen.
De initiatieven van de Steihngwarver Schrieversronte en daarbij de plannen voor een
Stellingwarfs Woordeboek moeten voor een
belangrijk deel uit de vrees voor het dreigende verlies van de eigen taal verklaard worden. Een andere belangrijke faktor is het
jaren zestig-gevoel van de betrokken jongeren in die tijd geweest. Waar elders jonge
mensen in aktie kwamen met nienwe visies
op de inrichting van de samenleving en met
pogingen tot behond van dat waardevolle dat
door de gevestigde machten onvoldoende
werd gewaardeerd, ontstond bij een aantal
jongeren in Steilingrvarf het gevoel dat er
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een reaktie moest komen op de nogal lakse
opvattingen van veel Stellingwarvers over
hun eigen taal. Voor de Stellingwarvers was
het tot die Hid steeds heel gewoon geweest
dat hun taal er was en gesproken werd,
zonder dat ze zich de waarde en de mogeIijkheden voldoende realiseerden, en zonder
dat ze zich bewust werden van het dreigende
verlies.
Wat er in elk geval zou moeten komen was
dos een uitgebreid Stellingwarfs Woordeboek. Een van de oudere personen in de
regio die initiatieven van degenen die zich
zorgen maakten om her Stellingwarfs een
warm hart toedroegen, was de toenmalige
specialist bij uitstek op het gebied van de
Stellingwerfse geschiedenis, dr. TB. Oosterwijk, eerst gemeentesekretaris en later burgemeester van Qosz-Stellingwarf. Hij had
zelf over het Stellingwerfs ook goeie ideeen
en had de nodige kontakten met kenners van
her Drents en van het Fries. Hij vond hidertijd met mij, zoals bleek in enkele uitvoerige
gesprekken die we hadden in de jaren 1969 1971, dat er tussen Drenthe, waar dr. I.
Naarding wetenschappelijk had bijgedragen
aan de lceniiis over het Drents en waar net
een grootschalig woordenboekprojekt van
start was gegaan, en het Friese gebied met
het taalkundige en historische werk van de
Fryske Akademy, ook veel zou moeten en
kunnen gebeuren voor het Stellingwarfs. Een
beschrijving van de woorden en hun verbindingen in een woordenboek lag daarbij
eigenlijk erg voor de hand.
Een grote stap naar her heden doet ons
realiseren dat dat woordenboek dan nu,
eindelijk en in z'n geheel, is uitgegeven. Een
woordenboek als dit moet de geInteresseerden in het verleden voor ogen hebben
gestaan, al konden ze met goed weten hoe de
gevarieerdheid in de woordenschat en de
verbindingen precies was en hoe deze
gepresenteerd zou moeten worden in een
woordenboek. De grote omvang van de
woordenschat, de subbetekenissen en de
grote rijkdom aan vaste verbindingen (vaste
zinswendingen, zegswijzen, uitdrukkingen

en spreekwoorden) zou voor hen een
verrassing geweest zijn. Hoe ook, we mogen
degenen dankbaar zijn die in het verleden
met hun ideeen een voedingsbodem hebben
gelegd. Hoe het allemaal is gegroeid om het
Stellingwarfs Woordeboek in de huidige
vorm op te zetten en nit te geven en hoe de
gang van zaken is geweest is een kwestie
van geschiedenis. Voor een eerste, beknopte
schets daarvan wil ik de geInteresseerde
lezer doorverwijzen naar par. 6, p. 44 e.v.
2. lets over de taalkeuze en de gebruikte
spelling
De taal waarin het woordenboek informeert
is her Algemeen Nederlands. Voor veel
gebruilcers zal dit met een opzienbarende
mededeling zijn. Toch had er ook een andere
beslissing genomen kunnen worden. Het
Stellingwarfs Woordeboek had een Stellingwaifs - Stellingwarfs woordenboek kunnen
zijn, dus zoals de grote Van Dale het Nederlands in hetzelfde Nederlands beschrijft.
Maar daarvoor werd indertijd met gekozen.
De keuze voor het Nederlands had niet
zozeer principiele achtergronden, at werd de
faktor van het bereik wel degelijk onderkend, maar vooral praktische. Met het
Nederlands als informatietaal zou vaak
eenvoudigweg kunnen worden verwezen
naar een Nederlands equivalent zoals dat in
ieder geval te vinden zou zijn in Van Dale
Groot Woordenboek der Nederlandse taal,
12' herziene dnzk (1992). Nederlandse synoniemen en andere verwijzende woorden
konden bekend worden verondersteld of
zouden gemakkelijk te vinden zijn, voorzien
van de nodige informatie, in Van Dale en
andere woordenboeken van het Nederlands.
Plaatsnamen, gebiedsaanduidingen en andere
streekbenamingen zijn om het kultuurhistorische en taalkundige belang en ook om
didaktische redenen toch vaak wél in het
Stellingwarfs weergegeven. Een bijzondere
reden daarvoor is dat veel streekbenamingen
in het Stellingwarfs meer in gebruik zijn dan
de 'officiële' in het Nederlands. Zo zeggen
zelfs veel Nederlandstaligen in Qost-
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Stellingwarf toch Langedieke in plaats van
'Langedijke', en in West-Stellingwarf heeft
men het veel vaker over Et Wiede van de
Lende dan over 'Het Wijde van de Linde'.
De laatste omschrijving klinkt zelfs nogal
stijfjes. Bovendien zouden sommige streekbenarningen voor de gelegenheid moeten
worden 'vemederlandst', wat geen enkel
doel zou dienen.
De gebruikte spelling van het Nederlands is
met de nieuwste, maar de vorige, dus die
waaxin ook Van Dale Groot Woordenboek
der Nederlandse tool, 12' herziene druic
(1992) werd uitgegeven. Daar moet nog aan
toegevoegd worden dat als regel gebmik
gemaakt is van spellingvarianten die
indertijd als 'progressief golden. Er is
vooral gekozen voor weergaven met k in
plaats van de 'voorkeuravarianten van toen'
met c zoals die te vinden zijn in de
genoemde versie van Van Dale. Zulke
woorden met k worden in de huidige spelling
van her Nederlands echter meestal (weer) en
nu uitsluitend met c geschreven.
Men leest dus in bet Stellinwarfs Woordeboek in her Nederlands bijv. 'kontakt' en met
'contact', en 'aksent' en niet 'accent'. De
achtergrond hiervan is, dat het er in de voorbereidingsfase van het Stellingwarfs Woordeboek op leek dat de 'progressieve spelling'
met veelal k in plaats van c op zeker moment
dé spelling zou worden. Het is anders
gelopen, zoals de lezer in de loop der tijd
heeft ervaren. Hadden we met het woordenboekprojekt moeten starten in 1995, hetjaar
van de introduktie van de herziene spelling
van het Nederlands, dan was zeker voor die
nieuwe spelling gekozen.
Voor de keuze voor k in veel woorden in
plaats van c was nog een andere drijfveer.
Dc overeenkomstige vormen in het Stellingwarfs werden al vaak met een k geschreven,
ofwel op basis van de traditie of doordat men
vrij algemeen 'meer fonetisch' wilde gaan
spellen in de loop van de jaren zeventig en
tachtig.
Voor de verkorte aanduidingen van gebieden
en plaatsen heeft de benaming in het
Stellingwarfs als basis gediend, met de
Nederlandse. Voor redaktionele afkortingen

echter is gebruilc gemaakt van de bestaande
mogelijkheden in het Nederlands. Zie voor
een opsomming van verreweg de meeste
afkortingen de Aanwzingen voor het
gebruik ill Aficortingen: gebieden en dorpen, bronnen en III. Redaktionele afkortingen, p. 59 e.v.
Voor de spelling van het Stellingwarfs in dit
woordenboek geldt natuurlijk een ander
verhaal dan voor die van het Nederlands. De
doeltaal Stellingwarfs kan in de tekst van het
woordenboek steeds worden gelezen in vet
recht als het gaat om trefwoorden - ook
hoofdlemma's geheten -, in vet kursief als
het gaat om de nevenlemma's na het hoofdlemma in een artikel en in gewoon kursief in
alle andere gevallen, afgezien van vormdelen
in het gedeelte van het artikel waarin de
grammatikale inforrnatie te vinden is. Ook
de fonetische notatie is in gewone, rechte
letter geplaatst, en wel tussen rechte haken.
De gebruikte spelling van het Stelling,varfs
is die zoals die in de eerste helft van de jaren
zeventig langzaam in gebruik kwam bij de
Stichting Stellingwarver Schneversronte en
zoals die vervolgens in 1976 door het
bestuur van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte werd gepreciseerd en vastgesteld.
De zich op die manier verbreidende schrijfwijze gaat grotendeets terug op die van H.J.
Bergveld nit Qosterwoolde, geboren en
eerder woonachtig in Appelsehe. Bergveld
had zich deels laten leiden door spellinggewoonten voor het Drents en door geschreven Nedersaksisch in het tijdschrif't Driemaande4jkse Bladen. Er zijn ook kenmerken
van zijn spelling die in verband gebracht
kunnen worden met ouder geschreven Stellingwarfs. In 1976 werd Bergvelds spellingsysteem dus voor het gehele Stellingwerfse gebied aanvaard (althans voor het
deel daarvan dat in Friesland is gelegen),
ook al vonden er enkele aanpassingen plaats.
Zo werd de a als overkoepelend schrijfteken
ingevoerd, namelijk voor woorden die, naar
gelang het gebied, een ö, o dan wel een u
(van 'put') konden hebben in de uitspraak.
Voor meer informatie over de spelling van
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her Stellingwarfs zie mijn uiteenzetting in
Hoe schrUf je 't Stellingwerfs? (Berkoop/
Oldeberkoop, 1999).
Het systeem van de spelling kon dan we! in
1976 vrij nauwkeurig en voor her he!e
gebied Stellingwarf vastgesteld zijn, dat
betekende natuurlijk nog niet dat elk woord
in het Stellingwarfs al van een vaste spellingvorm was voorzien. Sterker, er was juist een
veelomvattend woordenboekprojekt voor
nodig om zoveel mogelijk woorden in het
Stellingwarfs vast te leggen en te beschrijyen. Vanuit het vaste spellingsysteem moesten in de loop van de redigeerfase veel van
de te beschrijven woorden worden 'gecodificeerd', omdat er nog geen schriftelijke bron
bestond met de weergave van alle woorden
in het huidige spellingsysteem.
Het weergeven van woorden in de juiste
spelling gebeurde natuurlijk om ze op te
nemen in het Stelling-warfs Woordeboek,
maar ook ten behoeve van schrijvers en
andere belangstellenden die in de loop van
de tijd om advies vroegen omdat ze nog niet
konden putten uit het desbetreffende deel
van her woordenboek.
De vaste informanten hadden in 1974 al well
een instruktie gekregen voor de spelling,
maar lang niet iedereen kon daar op een
trefzekere manier mee omgaan, en dat mocht
men ook niet zomaar verwachten. Aan de
informanten werd indertijd gevraagd om het
op te geven taalmateriaal hoe dan ook zoveel
mogelijk weer te geven 'zoals men het zei'.
Dar had als consequentie dat heel veel
woorden, zinsneden en zinnen bij het
redigeren omgezet moesten worden in de
vorm die geviaagd werd door het vaste
spellingsysteem.
De 'herspelling' voor her woordenboek gebeurde overigens wet voor een belangrijk
deel met behoud van de eigen klankwaarde.
Dat laatste was nodig, omdat er zich woordvarianten voordoen met klanksegmenten
waarvan de klankwaarde niet zonder meer af
te lezen valt uit de voorkeursvorm in het
dagelijkse schriftelijke gebruik. In mike
gevallen zijn de klanksegrnenten weer-

gegeven door schrijftekens die in het
spellingsysteem voorhanden zijn en die de
klankwaarde wél tot uitdrukking brengen.
Vooral omdat de niet-voorkeursvarianten
nogal eens voorkomen in oudere teksten, zijn
ze in her woordenboek opgenomen in die
spelling 'naar hun eigen lclankvorm'. Dit
houdt dus in dat zulke varianten van hoofdlemma's niet alleen maar zijn behandeld
door de weergave ervan in fonetisch schrift.
Anders gezegd, elke keer dat het spellingsysteem een schrijfteken heeft voor de
afwijkende klank, treft men een eigen gespelde woordvorm aan. Zo zijn bijvoorbeeld naast her hoofdlemzna peer 'paar', dat
sinds 1976 de voorkeursvariant is voor het
schriftelijk gebruik (en dus niet per defmitie
voor her mondeling gebruik), de nevenlemma's paer en pear opgenomen. Daarmee is
elke variant dus weergegeven in een schxijfvorm op basis van de eigen klanlcsamenstelling. Zo ook vindt men bijvoorbeeld
achter het hoofdlemma huj de varianten hui
en hooi als nevenlemina's opgenomen.
Waar het spellingsysteem echter geen mogelijkheid tot uitdrukking van de eigen klankwaarde bood, zijn klankvarianten alleen in
de fonetische beschrijving weergegeven. Een
voorbeeld hiervan betreft de letter o in
gesloten lettergreep. In stok 'stuk' bijvoorbeeld gaat het om de 'doffe' klank o zoals
die klinlct in Ned. 'dom', maar in stok 'stok'
klinkt de heldere variant. Dit klankverschil
komt in het woordenboek niet tot uitdrukking door een verschil in gebruikte schrijftekens, maar uitsluitend door het verschil in
de fonetische notatie. De uitspraak kan men
in zulke gevallen dus alleen aflezen uit de
weergave van de woorden in fonetisch
schrift. Die is steeds te vinden tussen een
teksthaakje openen, dus tussen het teken [ en
een teksthaakje sluiten, het teken] dus.
Een ander onderscheid dat niet tot uitdrukking komt met verschil in letters, wordt
'overkapt' door her schrijfteken g. Deze
letter staat voor de plofklank [g], di. ongeveer de g van 'zakdoek', voor de stemhebbende wrijflclank (vergelijk Nederlands
'zagen') en in een aantal gevallen voor de
stemloze wxijfklank zoals die in het
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Nederlands klinkt in 'lath'. Met name aan
her woordeinde korrespondeert de gesebreyen g met de uitspraak van een ch-klank, dus
zoals bijv. in Ned. 'dag'. Net als in hat
Nederlands geldt ook in het Steilingwarfs in
dit geval de ch-uitspraak. Maar ook anders
dan in eindpositie kan de g in her Stellingwarfs staan voor een ch-klank. Dat is met
name aan het begin van woorden. Toch is in
de fonetische beschrijving vaak de plofklarilc
[g] genoteerd aan het woordbegin. Die
schrijfletter g vat dan van hetzelfde woord de
uitspraak van de sprekers met de ploticlarik
aan het woordbegin en die van de sprekers
mat de variant ch voor die positie samen. De
geografische verbreiding van beide uitspraken kan men in dit geval vinden in de Aanwzingen voor het gebruik. IV. Over de
uitspraak en de weergave van de kianken,
namelijk daar waar het gaat over de [g] (p.
64).
Tot slot moet worden vermeld dat met alleen
hat materiaal van de vaste medewerkers,
maar ook schriftelijk materiaal van andere
informanten op de geschetste manier omgespeld is als daar aanleiding voor was.
I-Ietzelfde geldt voor afwijkend gespelde
woorden en verbindingen nit teksten die
dateren van voor de invoering van het spellingsysteem van het Stel1inwarfs in 1976.
3. De struktuur van dit woordenboek
In het volgende wordt tamelijk uitgebreid
geschetst welke informatie in het woordenboek is opgenomen, waarom dat is gebeurd
en op weilce wijze the informatie is weergegeven. De lezer the snel door wil naar
meer direkte aanwijzingen voor hat gebruik,
wordt hierbij verwezen naar het hoofdstuk
Aanwzingen voor het gebruik, pag. 57 e.v.
3.0. De struktuur in hoofdlijnen
De informatie in dit woordenboek wordt per
artikel, dus steeds vanaf het trefwoord, vol-

gens een vaste struktuur aangeboden in
informatiekategorieen. Eerst komt hat trefwoord zelf, oftewel het 'hoofdlemma', en
daama volgen de eventuele nevenlemma's,
dus de nevenvormen die in het artilcel zijn
opgenomen. De nevenlemma' s kan men daar
vinden doordat men ze in de alfabetisehe lijst
van lemma's heeft aangetroffen met een zieverwijzing naar her hoofdlemnia. Bij hut
'hooi' in de lijst van hoofdlemma's bijv.
wordt verwezen naar huf, en achter dat
hoofdlemina vindt men dan dus het nevenlemma hut vermeld. De den of meer nevenlemma's die na bet hoofdlemma worden
genoemd, worden aangekondigd door 'Ook'.
Na het hoofdlemma en de eventuele nevenlemma's volgt grammatikale informatie en
informatie over de uitspraak. Die is weergegeven in fonetisch schrift, tussen teksthaakjes. Vervolgens vindt men betekenisnummer 1. en de beschrijving van de eerste
betekenis achter dat nummer. Zijn er meer
betekenissen dan één, dan worden die
ingeluid met 2., 3., 4. enz.
Na eWe betekenis volgen heel vaak voorbeeldzinnen ('vrije verbindingen'). Indien
ze zich voordoen, volgen daarna de zogeheten vaste verbindingen (zie ook hieronder). Bij elke infonnatiekategorie kan
verduidelijkende of verbijzonderende informatie zijn toegevoegd. Die is soms tussen
haakjes geplaatst. Als die informatie vooraf
gaat, dan gaat het meestal om een inperking
op het bereik van de informatie. Enkele
voorbeelden zijn de volgende. Dc verbinding
Wie gaot d'r op 'e kop de karke binnen?
'wie gaat er op z'n kop de kerk binnen?'
wordt voorafgegaan door de vermelding
'(raadsel:)'. Daarmee wordt aangegeven dat
deze verbinding normaal gesproken alleen
wordt gebruilct als raadsel. Op dezelfde wijze
wordt bij opweren vermeld onder bet. 2:
'(van gewassen) beter worden, hater groeien
als gevoig van weersverbetering'. Ook daar
zien we dus een inperking: wat beschreven
wordt, geldt voor gewassen, met voor
bijvoorbeeld personen en dieren.
Op de hiervoor geschetste struktuur van de
woordenboekartikelen zijn twee belangrijke
uitzonderingen. In beide gevallen gaat het
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om sterk vereenvoudigde artikelen. Bij het
eerste type is de overeenkomst met het
Nederlands zo groot dat alleen of bijna
alleen de overeenkomstige Nederlandse
vorm is gegeven en eventueel een korte
toeliehting. Een voorbeeld laat het volgende
citaat zien: 'vaelachtig (Nbk) ['f.. vaalacbtig'.
Zijn er in zulke gevallen verbindingen toegevoegd, dan betekent dat dat the zich in het
Stellinwarfs voordoen, maar dat dat met
hoeft te gelden voor andere verbindingen die
Van Dale's 12e druk eventueel geeft bij het
Nederlandse equivalent.
Het artikel met zulke vermeldingen van
verbindingen vonnt een overgang naar het
tweede bijzondere type woordenboekartikel.
Dat is ni. de eenvoudige vorm van daamet,
eventueel vermeerderd met informatie in het
grammatilcale deel, maar no met korte opsommingen van de betekenissen direkt na
elkaar, steeds geseheiden door een puntkomma maar zonder betekenisnummers.
Soms zijn er voorbeeldzinnen opgenomen.
De vaste verbindingen die zich in bet Stellingwarfs voordoen zijn ook opgenomen. Dit
type varieert dos tussen her eenvoudigste
type en bet volledige artikel naar gelang
inforrnatie van belang werd geacbt, dat wil
zeggen met name wanneer subbetekenissen
moesten worden uitgedrukt en wanneer vaste
verbindingen moesten wordt getoond om te
laten weten welke zich bij het lemma
voordoen.

3.1. De trefwoorden en bun ordening
Er is undertijd bewust gekozen voor een alfabetiscbe opzet en met voor een systematisch
woordenboek van bet Stellingwarfs, dos met
een ordening op basis van een betekenisindeling. Dat betekent dat de trefwoorden,
the steeds als ingang van de artikelen
fungeren, alfabetiscb zijn geordend. Daarbij
gaan bijzondere tekens zoals de punt, het
streepje, de apostrof en bet baakje vooraf aan
de letters a, b, c enz. Deze 'afwijkingen' ten
opzichte van het alfabetische systeem hebben uitsluitend een techniscbe reden, geen

principièle. Zie indien gewenst de voorbeelden in de Aanwjzingen voor het gebruilc
I. Algemeen., pag. 57.
Zijn er twee of meet lemma's met geheel
dezelfde vorm maar van verschillende
woordsoort, dan komt het Zn. eerst, daarna
bet In., dan het ww. en dan bet bw.
Vervolgens komen eventuele gelijke woorden van andere woordsoorten. Voor bun
onderlinge ordening is geen vaste gewoonte
aangenomen. De gelijk geschreven lemma's
zijn als I, II enz. genummerd. Dos komt het
boofdlen,ma kieven I 'gefoeter' (een meervoudsvorm van een zn.) voor het ww. kieven
TI 'kijven'. Zo ook befreft bet lemma lens I
'eens' dus bet In., daarna komt bet bw. lens
in de hoofdlemma-vorm lens H, en tot slot
zien we lens III als de ingang van het
bezittelijk vii. iens.
Er is gekozen voor een bescbrijving waarbij
in geval van gelijk geschreven woorden wel
aparte lemma's zijn onderscbeiden als het
gaat om verschil in woordsoort, maar met als
de onderseheiden betekenissen sterk vetschillen, ook al zouden sommige gebniikers
misscbien meerdere hoofdlemma's verwachten. Zo heeft het Stellingwarfs Woordeboek
voor baank slecbts één ingang. Van Dale's
Groat woordenboek van hedendaags Nederlands heeft dat voor 'bank' ook, maar Van
Dale's Groat woordenboek der Nederlandse
tool heeft er twee (voor 'bank [o.m.] om op
te zitten' versus 'geldbank').

3.2. Over de vorm van de lemma's, de
lokaliserende vermeldingen en bet bereik
daarvan
Als boofdtref'woord is meestal genomen de
vorm die voorkomt of waarschijnlijk voorkomt in bet grootste gebied. Bij twijfel is
voor de vorm gekozen die men het meest in
bet geschreven Stellingwarfs aantreft of the
bet meest past in bet gangbare spellingsysteem. Ook ging soms een vorm voor van
een schrijver die bekend stood om z'n goede
gebruik van bet Stellingwarfs, zoals H. J.
Bergveld, Johan Veenstra, Martinus Bakker
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of Hendrik Vondeling. Heel af en toe heeft
een argument van taalstrulcturele of taalhistorische aard de doorslag gegeven. Door
at dit soofl overwegingen kan men dus de
trefwoorden (die als hoofdingangen fungeren) ook als voorkeursvomen beschouwen.
Bij hoofdlemma's, nevenlemma's en elk
ander type informatie waarbij lokaliserende
vermeldingen zijn gegeven, zijn de afkortingen van de dorpsnamen genoemd en/of
van een auteur en/of van een anderssoortige
bron. De aficortingen van de dorpsnamen zijn
in principe steeds alfabetisch opgesomd. Bij
een gewone voorbeeldzin of bij een vaste
verbinding waarbij een reeks dorpsnamen als
lolcalisering gegeven is, is de zin of andere
verbinding precies in die vorm gegeven
zoals die opgegeven is uit het dorp dat als
laatste in de reeks is genoemd De laatste
aficorting van een dorpsnaam die men ziet
(of evt. de laatste afkorting van een auteursnaam of van een andere bron na de dorpsaanduidingen) hooP dus bij de verbinding in
do geciteerde vorm. De voorafgaande afkortingen dnikken uit dat de informanten uit die
dorpen (c.q. de bedoelde auteurs of andere
bronnen) een soortgelijke voorbeeldzin (of
deel van een zin) hebben vermeld, die soms
weinig en soms flunk afwijkt van die in het
laatstgenoemde dorp of bron anderszins,
maar met zo dat bet eigenlijk om een andere
vaste verbinding gaat. Met andere woorden,
de vaste delen van de verbinding komen in at
de genoemde dorpen, bij at de genoemde
auteurs dan wet in at de genoemde bronnen
voor op de manier van de geciteerde verbinding.
Voor een niet nader te benoemen schriftelijke bron werd de aficorting s gebruilct en
voor Stellingwerfse teksten in het algemeen
die na 1970 zijn gepubliceerd de aanduiding
1 (als aficorting van 'literatuur'). De opgenomen zinnen van een aantal schrijvers zijn
gemerkt met de aficorting van hun auteursnaam. Zo vindt men onder meer de vermeldingen b (dat is 'uit bet werk van Bergveld'),
h ('uit bet boek van Heukels') en vo ('uit het
werk van Hendrik Vondeling').
Kende ik als samensteller de desbetreffende
vonn alleen nit mijn geboortedorp Niber-

koop/Nijeberkoop, dan gaf ik de vennelding
'(Nbk)'. Kende ik - of een informant - het
woord wet zonder precies te weten waar het
voorkwam, dan werd de vermelding '(spot.)'
(voor 'sporadisch') gegeven. Was daarentegen op grond van het materiaal te konkluderen dat bet voorkomen 'verspreid' was,
dan werd '(verspr.)' genoteerd. De aanduiding 'verspreid' wil zeggen dat het gegeven
steunt op meet dan de helft van de groepen
informanten oftewel dorpen, evenredig verdeeld over het gebied. Was een woord algemeen of bijna algemeen, dan werd meestal
geen lokaliserende vermelding opgenomen.
Zie ook Aanwzingen voor her gebruilc L
A Igemeen. II: Afkortingen: gebieden en
dorpen, bronnen en III: Redaktionele aJkortingen, p. 57 ex.
De varianten die in het artilcel opgesomd zijn
na het trefwoord, als 'nevenlemma's' dus,
worden voorafgegaan door de aanduiding
'Ook' en staan in vet kursief. Er is op die
plaats geen speciaal ordeningskriterium aangehouden tussen de nevenlemma's. Net als
het hoofdlemma zijn de nevenlemma's
voorzien van een aanduiding waaruit blijkt
waar het woord in deze vorm wordt of werd
gebruikt en/of uit welke schriftelijke bron de
vorm stamt. Als het nevenlemma alleen van
toepassing is op één of meet maar met op
alle betekenissen, dan is vermeld voor welke
betekenissen dit lemma in elk geval geldt.
Zo gelden de nevenvormen bij karken met
bij bet. 3, maar wet bij de bet 1, 2, op grond
van de vermelding 'bet. 1, 2' bij deze
nevenlemma's.
Dc nevenlemma's komen bebalve na het
hoofdlemma natuurlijk ook op hun eigen
plek voor in de alfabetische lijst van hoofdlemma's. Door een zie-verwijzing, aangeduid met 'z.', komt de gebruilcer terecht bij
het boofdlenuna waarachter bet nevenlemma
is opgenomen. De vorm karren, een variant
van karken, vinden we dus dankzij de alfabetische lijst van hoofdlemnia's. Dat het om
een nevenlemma gaat zien we door de
verwijzing 'z. karken' direkt achter karren.
In de voorbeeldzinnen zowel als in de vaste
verbindingen verderop in bet artikel kan het
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hoofd!enima maar ook een nevenlemma zijn
gebruilct. Bevat de opgenomen verbinding
een neven!emma, dan hoort die vorm dos
ook in de door de informanten gegeven zin
en is met vervangen door her hoofd!emma.
Zou dat wel gebeurd zijn dan zou dat niet
zelden tot gevo!g hebben dat in het citaat een
woordvorm voorkomt die zich juist met
manifesteert in het gebied of het dorp
waaniit de opgegeven verbinding komt.

3.3. Grammatikale informatie
3.3.0. Vooraf
A1!e gramxnatika!e informatie die na het
hoofd!emma en de eventuele neven!emma' s
is gegeven, heeft in beginsel alleen geldigheid voor het hoofd!emma. Nevenjemma' s
kunnen in grammatika!e informatiekategorieen afwijken van het hoofdlenima. Zo is bij
grOppe de meervouds-(e)n van toepassing,
maar bij de nevenvorin greppel met. Voor
dat woord zou de meervouds-s gelden, maar
die is met genoemd. De meervouds-(e)n
geldt in het artikel van gröppe in prineipe
dan ook alleen voor het hoofd!emma. Toevallig krijgt ook de variant gruppe de meervouds-(e)n, maar dat is met geimp!iceerd
door de mv.-verme!ding (e)n. Als regel is
informatie over de woordsoort gegeven. Bij
de hierna besproken woordsoorten wordt
weergegeven welke grammatikale bijzonderheden in de artike!en in principe steeds
worden verstrekt (afgezien van de verkorte
artikelen; zie hierover p. 22). Bij de andere
woordsoorten wordt ineidenteel extra informatie gegeven.

3.3.1. Over de zelfstandige naamwoorden
Meestal kon worden vo!staan met de
vermelding van de 'de' of et 'het'. Dat
betekent dat het om een ze!fstandig
naarnwoord gaat (zn.), dat in normaal
gebruik in het enkelvoud door de resp. et
wordt voorafgegaan. Wordt het !idwoord bij
een zn. nooit gebruikt, dan wordt met de

verme!ding zn. de woordsoort genoemd.
Komt het zn. alleen in het meervoud voor,
dan zegt de aanduiding my. dat het om een
zn. gaat dat alleen in het meervoud voorkomt. Het Stellingwarfs maakt in de regel
geen onderseheid tussen mannelijke en
vrouwe!ijke zelfstandige naamwoorden, dos
volstaan de aanduidingen de (eigen!ijk voor
'mamielijk' dan wel 'vrouwelijk') en et
('onzijdig'). Bij de verwijzing naar een
eerder genoemd zn. treedt echter een
bijzonder verschijnse! op. Gewoonlijk wordt
met voomaamwoorden verwezen naar zelfstandige naamwoorden, zoa!s in de man die
daor lopt 'de man die daar !oopt'. Gebeurt
een verwijzing met behuip van een persoon!ijk voomaamwoord, dan is dat meestal
met hi). Dit gebeurt ook in veel geval!en
waarin dat in bet Neder!ands meestal anders
gaat, vg!. De koe wol Zeker naor een aander
stok laand, hL2 leup naor de hekkedam ' de
koe wou kennelijk naar een ander stuk land,
ze liep naar de dam met het hek naar het
weiland'. In zulke gevaflen maakt het in bet
Stellingwarfs met uit dat we met een
vrouwe!ijk dier te maken hebben, er wordt
verwezen met hi). Zelfs bij mem 'moeder'
werd eerder wel verwezen met hi), al ge!dt
dat gebruik voor vrouwelijke personen an a!s
sterk verouderd.
Opval!ende verwijzingen met ze/Zi j daarentegen treden op in geval van woorden
waarmee drinken of vloeibaar eten wordt
aangeduid, zoals soep: Zak de soep opscheppen, ze is now nog lekker waarm 'zal ik
de soep even opseheppen, die is no nog
Iekker warm'. Zo ook zegt men Ze is wat
lauwachtig, de Iwffie 'de koffie is een beetje
!auw'. Wanneer een verwijzing door ze/Zi)
a!s opva!!end verschijnsel bij een woord op.
treedt in het Stellingwarfs, dan is die in het
grammatika!e deel van het woordenboekartikel venne!d. Soms is het gebniik van ze
in eén of meer voorbee!dziimen geIllustreerd.
Bij zelfstandige naamwoorden volgt na de of
et in bet norma!e geval bet achtervoegsel ter
aanduiding van het meervoud, namelijk (e)n, -s of soms -er. A!s meerdere
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achtervoegsels mogelijk zijn bij het zn.
worden die gegeven. Woorden op -ing (en
varianten daarvan) bijvoorbeeld krijgen
dikwijls -s, maar ook is -en vaak heel goed
mogelijk, vgL slatting - slutings, slutingen
'sluiting - sluitingen' en 'wring - herings,
heringen 'haring - haringen'. Zo ook hooP
bij wolke ' wolk' de meervoudsuitgang —(e)n,
maar wolke + (e)ns is een tweede
mogelijkheid.
Het komt ook voor dat het hoofdlemma in
het meervoud staat omdat de enkelvoudsvorm zich St voordoet. In dat geval zijn er
als regel geen extra bijzonderheden over de
meervoudsuitgang(en) opgenomen.

opgenomen in het begin van het artikel. On
de gebniiker attent te maken op vormen met
zulke bijzondere verbuigingen zijn bij de
gegeven verbindingen met buigingsversch.ijnselen aankondigingen gegeven van het
type '(verb.)' (direkt voorafgaand aan het
materiaal) en van het type 'voor verb.
vormen z. bet. 2'.

3.3.2. Over de bijvoeglijke naamwoorden
Voor de bijvoeglijke naamwoorden geldt de
woordsoortaanduiding bn. Na die verinelding volgt, als een vergrotende en/of overti-effende trap voorkomt of geacht wordt
voor te komen, het desbetreffende achtervoegsel: -(e)r resp. -st. Geen vennelding
houdt in dat die vormen zich niet leken voor
te doen.
De buigingsuitgangen zijn niet weergegeven
onder de grammatikale informatie. Ze blijken vaak uit de gegeven verbindingen. Is de
buiging bijzonder, dus anders dan volgens
het regelmatige patroon, dan kan de aankondiging '(verb.)' voorafgaan. Als een bn.
zelfstandig gebruikt is wordt daarop meestal
geattendeerd door '(zelfst.)'.

Na de vermelding van een of meer achtervoegsels voor het meervoud - die dus behoren bij het hoofdlemma - volgt de aanduiding
van her verkleinwoord. Dc verkleinwoordvormen zijn voor een belangrijk deel wel
afleidbaar door regels - zie par. 4.2. hiema -,
maar er zijn ook vaak bijzonderheden per
woord. Zo was er reden om bijvoorbeeld bij
het lemma ring 'ring' de varianten op te
sommen en te vermelden on welice dorpen
en/of gebieden her gaat bij die vormen. Niet
in alle gevallen had ik informatie over de
lexilcale variatie. Dan heb ik gekozen voor
de variant die op basis van de algemene
regels voor verkleinwoordvorming in het 3.3.3. Over de werkwoorden
Stellingwarfs voorspelbaar is. Een verkleinwoordvorm die zich niet in her materiaal Bij de werkwoorden is vaak veel informatie
voordeed en die ook on semantische gegeven. Allereerst wordt meegedeeld of het
redenen niet zo voor de hand lag, is niet als gaat om een sterk, zwak en/of onregelmatig
'gekonstrueerde vonn' opgenomen.
werkwoord. Daarna wordt duidelijk gemaakt
De meervoudsvormen van het verkleinwoord of het een overgankelijk of een onoverzijn niet gegeven. Men kan ze zich steeds gangelijk werkwoord betreft, of beide. Dat
voorstellen door ... ien tot . . . ies om te vor- laatste komt bij nogal wat werkwoorden
men, vgl. de enkelvoudsvorm ballegien voor, waarbij er verschil kan zijn in de
'balletje' tegenover de meervoudsvorm hal- mogelijkheden naar gelang de betekenis.
legies 'balleties'. Op grond van de voor- Zijn bij een werkwoord beide mogelijkheden
spelbaarheid is de meervoudsvonn van het aanwezig, dan wordt voor elke betekenis
verkleinwoord dus niet gegeven, behalve in aangegeven welke optic geldt. In principe
die gevallen waarin een enkelvoudsvorm niet wordt geen van beide mogelijkheden
voorkomt.
genoemd bij een betekenis als beide optics
zich voordoen. Is een werkwoord wederDe bijzondere buigingsuitgangen die mci- kerig, dan wordt dat genoemd. Kan het
denteel nog aangetroffen worden bij bep. werkwoord zich als wederkerig voordoen als
woorden in vaste verbindingen, zijn niet bijzonder geval binnen her overganketijke
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gebruik, dan wordt dat meestal ook genoemd, of dit bijzondere gebruik wordt
voorafgaand aan de desbetreffende verbinding aangekondigd met '(wederk.)'. Het
wederkerig gebruik blijkt vaak ook uit één of
meer gegeven voorbeeldzinnen.
Verder zijn werkwoorden onscheidbaar, of
ze zijn dat juist niet. Vaak is bij een werkwoord aangegeven hoe her zit op dit punt,
maar soms blijkt her alleen uit de opsomming van de verleden tijd, zoals bij blootgeven, met de vermelding gaf Moot naast het
blootgeven. Het kan natuurlijk ook blijken
uit een of meer voorbeeldzinnen of vaste
verbindingen die volgen.
Van de vormen van her werkwoord wordt de
verleden tijd van de eerste en derde persoon
enkelvoud gegeven en her voltooid dee!woord. Do laatste vorm wordt voorafgegaan door de vorm van de derde pers. t.t.
enkelvoud van her hulpwerkwoord waarmee
her werkwoord wordt vervoegd, dus door is
(van wezen 'zijn') of door het (van hebben
'hebben'). Het komt ook voor dat is en het
beide mogelijk zijn. Als the persoonsvonnen
wisselend optreden naar gelang de betekenissen die zijn onderseheiden, dan is dat
meestal tot uitdrukking gebracht door de
vermelding van het relevante betekenisnummer na de aanduidingen is resp. het. Het
voorkomen van is als persoonsvorm van her
hulpwerkwoord van de lijdende vorm wordt
niet steeds genoemd als die mogelijkheid
automatisch voortvloeit uit het overgankelijke karakter van het werkwoord.
Bij de sterke en bij de meeste (andere)
onregelmatige werkwoorden wordt de bijzondere vorm van de verleden tijd eerste en
derde pers. enkelvoud niet genoemd, maar
alleen de vorm van het voltooid deelwoord.
De oorzaak is dat er bij de aanvang van de
redigeerfase nog te weinig materiaal voorhanden was om de vormen van de verleden
tijd goed te behandelen. In de loop van het
projekt evenwel heb ik mijn eerdere
materiaal kunnen aanvullen, zodat hiema in
deze inleiding een overzicht van de belangrijkste vormen gegeven kan worden (zie par.

4.3.). Ook heb ik in enkele gevallen in deel I
van die aanvullingen geprofiteerd door bij
een sterk of onregelniatig werkwoord anderszins een vorm voor de verleden tijd
eerste en derde pers. enkelvoud wel te
noemen.
Bij somniige werkwoorden wordt het een en
ander meegedeeld over de bijzondere plaatsingsmogelijkheden. In her algemeen gesproken is de werkwoordsvolgorde in de
bijzin en aan her eind van de hoofdzin
tegengesteld aan the in het Nederlands. flat
valt te konstateren in bijv. Ze zeden dat hi
me niet zien het 'ze zeiden dat hij me niet
heeft gezien', We zeden dat ze dat niet doen
mossen 'we zeiden dat ze dat niet moesten
doen', Dat haf' niet doen mochtl 'dat had je
niet mogen doen' en Zol hij dat wel vraogen
willen? 'zou hij dat wel willen vragen?'. Die
vaste volgorde wordt in het woordenboekartikel niet steeds met name genoemd. Maar
in het bijzonder bij werkwoorden als heuren
'horen' en zien 'zien' is een tegengestelde
volgorde mogelijk, zoals bijv. blijkt in heurd
had zinzen, naast zingen heurd had 'had
horen zingen'. De eerste volgorde sluit niet
aan bij het algemene patroon. In eon beperkt
aantal gevallen, zoals bij zien 'zien' en
heuren 'horen', is daarom wel informatie
over zulke bijzondere eigenschappen van de
zinsvolgorde opgenomen.

3.3.4. Over bet bijwoord
Het gebeurt nogal vaak dat een woord
oplreedt als bijvoeglijk naamwoord maar
ook als bijwoord. Zijn de betekenissen gelijk
of voor her merendeel gelijk, dan zijn vaak
de beide optics onder één lemma samengebracht. Daarbij zijn beide vermeldingen
gegeven, zoals bij het woord knap II. Als bij
een bep. betekenis zich maar Mn mogelijkheid voordoet, dan wordt de vermelding
'(bn.)' dan wel '(bw.)' gegeven, zoals bij
bet. 3 en 4 van knap H. Doen zich bij Mn
betekenis beide mogelijkheden voor, dan
wordt geen vermelding gegeven. Is er reden
om twee lemma's (bn. en bw.) van elkaar te
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scheiden omdat behalve de woordsoort ook
de betekenis(sen) en/of andere lexikale
eigenschappen verscbillen, dan worden de
lemma's op de te verwachten manier
genoteerd, zoals bij graeg I 'gretig' en graeg
II 'met graagte; tot medewerking bereid;
probleemloos'. In dit voorbeeld versehilt de
betekenis van graeg I aanzienlijk van die
onder graeg H.

spierwit voor een zn., dan valt het hoofdaksent op spier. Is spierwit kern van her
naamwoordelijk deel van her gezegde dan
valt het aksent op wit, zoals in 1-feur kaor is
spierwit 'haar haar is spierwit'. Dit alles is in
lijn met de aksentwisseiing die zich ook in
her Nederlands voordoet bij bijvoeglijke
naamwoorden.
Er moest echter af en toe ook 'aksent
wisselt' warden genoteerd terwijl geen verband kon worden gelegd met her wis3.4. De weergave van de uitspraak
selingstype dat met spierwit werd gedemonstreerd. Het lijkt erop dat algemene
Na de hierboven genoemde soorten granima- intonatiepatronen en zinsbouwbijzondertikale informatie volgt de uitspraakbeschrij- heden oak in die gevallen een of meer vastving in fonetiscb schrift. De uitspraak is liggende wisselingsmogelijkheden bepalen.
zoveel mogelijk gegeven zoals the bleek nit In bijna alle gevallen kon met worden terughet scbriftelijke materiaal, nit opnamen die gegrepen op eerder, serieus onderzoek.
door mijzelf gemaakt zijn van mondeling Daarom is nadere uitleg achterwege gebletaalgebruik van infonnanten en nit niijn eer- yen. Wel kon enige regelmaat worden
dere taalkundig onderzoek van het Stelling- gekonstateerd bij de aan- versus afwezigwaifs. Oak van de nevenlemma's is steeds heid van -en in samenstellingen als iekeboom
de uitspraak gegeven. Als deze voorspel- 'eik', zonder -en en met bet aksent vooraan,
baar was, of als een deel voorspelbaar was versus iekenboom, met -en en met her aksent
op grand van de overeenkomst met het vo- op bet woorddeel -boom. Die regelmaat
rige lemma, dan is dat vaak weergegeven vinden we ook in bijv. krentebrood ' krentendoor dde puntjes. Hetzelfde is vaalc gebeurd brood', zonder -en en met bet aksent
als de uitspraak van een deel van een samen- vooraan, versus riezenbri7 'rijstepap', dus
stelling voorspelbaar was omdat dat deel als met -en en met het aksent op ... bri Y.
zelfstandig woord bestaat of daar een stuk
van is. Zo vinden we bij her trefwoord ink- Voordat de redigeerfase began is voor het
lappe en het nevenlemma inktlappe in de projekt een speciaal fonetiscb schrift ontfonetische omschrijving van her laatste worpen, dat voor her overgrote deel past in
woord bet woorddeel lappe met herhaald, de bestaande tradities. Voor een verklaring
want dat gedeelte is voorspelbaar op grand van bet gebruikte fonetisch schrift zie de
van de fonetische omschrijving van ink- Aanw(jzingen voor bet gebruik. IV. Over de
lappe. Soms is de uitspraak van een woord uitspraak en de weergave van de kianken, p.
geheel voorspelbaar, reden om alleen bet 63 ex.
(hoofd)aksentteken te geven en de direkt
volgende kiank, eventueel met enkele andere
klanken uit de direkte omgeving. Dar is met 3.5. Over de vrije verbindingen
name veel gebeurd bij woorden waarvan de
uitspraak voorspelbaar is op grond van de Per betekenis volgen, na de betekenissamenstellende delen en bij woorden the beschrijving, de zogebeten vrije verbin(bijna) net zo worden uitgesproken in bet dingen in de vorm van voorbeeldzinnen. De
Nederlands. Soms is een fonetische vermel- voorbeelden zijn zinnen waarin bet gebruik
ding zelfs gebeel achterwege gebleven.
van het woord wordt gedemonstreerd in een
Bij bijvoeglijke naamwoorden komt de ver- gebruikssituatie die bij die zin boort. Zo staat
melding 'aks. wisselt' voor. Dat is bijvoor- onder hattespoor 'spoor van een ree of efl
beeld bet geval bij spierwit 'spierwit'. Komt van een ander type bert': 't Bin op 't heden
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allemaol hattesporen om de deure 'er zijn
momenteel allemaal sporen van herten/reeen
rand het huis'. Deze zin laat een normaal
gebruik van het woord hattespoor zien in een
gewone, dagelijks leefsituatie. De betekenis
van deze zin is direkt afleidbaar uit de delen
waaruit de zin is gevormd. Deze verbinding
is geen voorbeeld van een vast samengaan
van de kombinatie hattesporen om de deure
hebben en er doet zich ook geen bijzondere
betekenis voor die niet uit het samengaan
van deze woorden valt te voorspellen. Men
kan hattesporen om de deure hebben, maar
evengoed knienesporen 'sporen van konijnen', autosporen enz. Steeds is de betekenis voorspelbaar uit her samengaan van
her woord met de rest van de verbinding. Her
tegenovergestelde is her geval met een
verbinding als 't hatte aorig hoge zitten
hebben, d.i. 'hoogmoedig, trots zijn'. Zou de
betekenis afgeleid moeten worden uit het
samengaan van de woordbetekenissen, dan
krijgt men zoiets als 'z'n hart op een hoge
plaats in het lichaam hebben zitten'. Men
kan wel hatte vervangen door bijv. nieren,
maar dan komt steeds die letterlijke betekenis om de hoek kijken, niet een betekenis
van het type 'hoogmoedig, trots zijn'. Die
betekenis is niet af te leiden uit de kombinatie van betekenissen van de woorden die
in deze verbinding meedoen. We hebben hier
dan ook te maken met een voorbeeld van een
vaste verbinding.
3.6. Over de vaste verbindingen
De vrije verbindingen worden vaak gevolgd
door vaste verbindingen. Niet eWe voorbeeldzin die gegeven is, is een voorbeeld van
een vrije verbinding. Ook de vaste verbindingen zijn namelijk nogal eens in de vonn
van een voorbeeldzin gegeven, zoals in Die
dreegt et hatte op 'e tonge 'die persoon zegt
zomaar alles wat hij op z'n hart heeft', en
soms alleen in de 'kale vorm', zoals et hatte
op 'e tonge dregen. Soms wordt de kale
vorm gevolgd door een voorbeeldzin met die
verbinding. Zo wordt mit hat en ziel 'met

hart en ziel' onder meer gevolgd door Hi)
gaf him d'r mit hat en ziel an.
De vaste verbindingen zijn dus die verbindingen die naar betekenis en/of vorm niet
bestaan door een toevallig samen gebruikt
worden in een zinsuiting, maar door steeds
met hetzelfde geheel van woorden in een zin
op te treden. Vaak gebeurt dat met, maar
soms ook zonder een bijbehorende vaste
betekenis. Enkele voorbeelden zijn de volgende. Et huf ligt op 'e blieke betekent als
vrije verbinding dat het hooi (letterlijk) op
het bleelcveld ligt, maar als vaste verbinding
betekent deze zin dat het regent terwijl het
hooi nog op her land ligt. Deze betekenis is
niet voorspelbaar als 'optelsom' van de losse
betekenissen van de woorden die hier
samengaan. Maar als men zegt Et goed ligt
op 'e blieke dan houdt dat alleen maar in dat
her wasgoed gewoon ligt te bleken.
Een voorbeeld van een vaste verbinding
waarin niet de betekenis maakt dat het om
zo'n verbinding gaat maar alleen de vaste
kombinatie van woorden, is een strenge
winter. De betekenis is hier wel letterlijk af
te leiden uit de betekenissen van de woorden
in deze kombinatie, maar her samengaan van
deze woorden is niet voorspelbaar. Men zegt
immers wel een strenge winter, maar niet
een strenge herfst of een strenge januarimaand.
De vaste verbindingen van de eerste soort en
die van de tweede soort zijn in dit woordenbock beide opgenomen, omdat ze niet door
regels voor her samengaan af te leiden zijn
en, indien van toepassing, omdat de betekenis uniek is en niet hoofdzakelijk door her
samengaan van woordbetekenissen wordt
gestuurd. Her gaat bij dit soort verbindingen
om informatie die door een beschrijving in
een woordenboek hoort te worden gegeven.
De vergelijking, een bijzonder soort vaste
verbinding, d.w.z. vooral die met as 'als', is
doorgaans na de andere vaste verbindingen
geplaatst, zoals dat her geval is bij 't Hatte
slat him as een laomerstat 'z'n hart klopt
heel erg' (letterlijk: 'als de staart van een
lam'), ...as een lammestattien (idem). In dit
voorbeeld zien we ook dat delen van de
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verbinding die niet herhaald hoeven worden,
zijn vervangen door '...'
De spreekwoorden zijn als bijzondere
kategorie van vaste verbindingen te vinden
na het teken * in het woordenboekartikel. Ze
zijn meestal zeer sterk gelexikaliseerd, d.w.z.
ze hebben een niet voorspelbare betekenis.
Bovendien is de vorm van deze eenheden
meestal niet veranderbaar zonder de eigenheid geweld aan te doen. In het gegeven
voorbeeld Et Intl ligt op 'e blieke was dat
niet zo. Men kan in die zin bijv. Zig:
probleemloos vervangen door lag, of men
kan na hg: de woordgroep een peer daegen
invoegen.
Na de ster zijn, met als kriterium de 'onveranderbaarheid', ook anderssoortige vaste
verbindingen opgenomen, zoals rijmpjes,
raadsels e.d.

4. Bijzondere woordvormen
4.0. Vooraf
Bij het interpreteren van de voorbeeldzinnen,
zinsneden en vaste verbindingen kunnen
woorden soms zodanig 'vervormd' lijken dat
ze voor de lezer moeilijk te herkennen zijn.
Dat kan met name het geval zijn bij een
aantal 'moeilijke verbindingen', met een
vakterm klisisvormen, en ook bij verkleinwoorden en bij vormen van her werkwoord.
Het betreft een drietal bijzondere vormtypen
op het terrein van de kiank- en vormleer van
het Stellingwarfs.
De belangrijkste klisisvormen die zich
voordoen zijn hierna in Iijsten weergegeven.
Het gaat om vormen als a'k 'als il',qj'' als
je', awwe 'als we', lao 'we 'laten we' en aj'm
'als jullie'. Het is goed om hier te benadrukken dat deze verbindingen künnen
worden gebruilct, maar dat ze dat niet
hoeven. De samensmelting van de woorden
die samengaan is niet 'verp!icht', de
woorden hoeven niet op die manier te
'klitten'. Maar in viot taalgebmik doen deze
vormen zich wel heel frequent voor. En
daardoor is het ongewoon als er in teksten
nauwe!ijks gebruik van wordt gemaakt.

Het is zeker niet uitges!oten dat er zich in de
praktijk van het !evend taalgebruik nog
andere klisisvormen voordoen dan die hier
zijn opgesomd. Wel zijn de bier genoemde
gevallen ook in andere pub!ikaties verschenen en tot nu toe kwamen er geen suggesties tot belangrijke aanvul!ingen.
De verk!einwoorden zijn in dit woordenboek
vrijwel direkt verme!d na het hoofd!ernma en
de eventuele nevenlenima's. Dat wil zeggen,
na de verme!ding van de of et en het
achtervoegsel van het rneervoud. De verkleinwoorden van de neven!emma's zijn niet
gegeven. Bovendien zijn de verideinwoorden
niet opgenomen in die artike!en die zeer eenvoudig zijn gehouden vanwege de overeenkomst met het Neder!ands. De subtypen van
het verideinwoord zijn hierna opgesomd met
behu!p van een aantal voorbeelden, zodat
men toch een beeld kan krijgen hoe de
verkleinwoorden zouden kunnen zijn in die
geva!len waarin ze in de artike!en niet
gevonden worden. Woorden die in !danksamenstelling korresponderen met de gegeven voorbee!den krijgen in principe deze!fde verkleinwoordvorm. Overigens is het
verstandig om het woordenboek zelf steeds
zoveel mogelijk te raadplegen bij de
relevante lemma's, omdat er zich viii veel
uitzonderlijke vormen voordoen. Bovendien
lcrijgt men daar ook nogal eens informatie
over de geografische spreiding van de
gezochte verkleinwoordvorm en de eventue!e varianten ervan.
Het euvel van de verniinderde herkenbaarheid bij klitische vormen en in mindere
mate bij de verideinwoorden ge!dt ook voor
een aanta! werkwoordsvormen. Bovendien
ontbreekt in het woordenboek bij de meeste
sterke en andere onrege!matige werkwoorden de vorm van de eerste en derde persoon
enke!voud van de ver!eden tijd. Eveneens
ontbreken de vormen met klinkerwisseling in
de tegenwoordige tijd derde persoon enke!voud. In de delen 2, 3 en 4 is er echter op
gewezen dat er een !ijst van de onrege!matige werkwoorden zou worden opgenomen in de inleiding van dee! I. Aan die
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toezegging wordt hieronder voidaan. Wet
moet bier vooraf worden opgemerkt dat niet
alle kiank- en vormvarianten zijn opgesomd,
maar de voornaamste. Een uitvoerige besehrijving van de rijkdom aan varianten
gekoppelci aan hun geografisehe spreiding,
hoop ik binnen niet al te lange tijd in een
publikatie het licht te doen zien.

schreven, de slotmedeklinker daarvan vait
weg en na de J volgt een apostrof. Voorbeelden zijn daJ' 'dat je', dat teruggaat op
dat + ie, en moJ' 'moest je', dat voortkomt
uit mos + ie 'moest je'.

type aj'm 'aisjuilie'.
VolgtJim dan kan in de plaats van dat woord
de lettertekenkombinatie J'm optreden. Dit
J'rn volgt direkt op het voorafgaande woord,
waarvan de slotmedeklinker wegvait. Voor4.1. Klisisvormen
beelden zijn: dat 'dat' +Jim wordt daJ'm 'dat
Veel woorden in het Stellingwaifs worden jullie', mos 'moest' (mos is de stam) + Jim
op een bijzondere manier verbonden met de wordt moJ'm 'moestenjullie'.
persoon!ijke voornaamwoorden ik '1k', ie en
i 'jij',Jow 'u', ook wel jif, we 'we' en Jim type awwe 'ais we'.
juilie' als die er direkt op volgen. Het gaat Volgt we op woorden zoals as dan kan het
om verbindingen met bepaaide voegwoorden direkt aan de voorafgaande vorm vast
en daarmee nauw verwante woordtypen, en worden geschreven, terwiji de slotmedemet een funk aantal werkwoordsstammen. klinker wegvalt. Omdat er een korte klinker
Daarbij wordt in het overgrote deel van de voorafgaat, wordt er een extra w ingevoegd.
gevallen een voorafgaande medeklinker Voorbeelden zijn: dat 'dat' + we geef't
dawwe ' dat we', mos 'moest' (mos is de
weggelaten.
Eerst volgen hierna de onderscheiden patro- stam) + we levert mowwe 'moesten we' op.
nen van het samengaan van de genoemde
woordtypen. Daama volgt een opsomming type lao'we 'laten we'.
van de vormen. Die opsomnting is nodig, Volgt we op een lange kiinker dan kan dat
omdat in lang niet aile denkbare gevallen dit pers. vii. direkt op de voorafgaande vorm
type 'moeilijke verbinding' ook inderdaad volgen, maar het wordt daarvan gescheiden
optreedt. Het gaat dus om regelmatigheden door een apostrof, terwiji de slotmedeklinker
die gelden voor een beperkt aantal woorden, vervalt. Voorbeelden zijn: lao! 'laat' (de
stam van 'laten') + we vormt lao 'we 'laten
kortom om lexikale bijzonderheden.
we', weet ' weet' (de stam van 'weten') + we
wordt dus wee'we 'weten we', meug 'moog'
type a'k 'als 1k'.
Volgt op woorden zoais as het pers. vii. ik, (de stam van 'mogen') + we wordt meu 'we
dan kan in de plaats van dat woord ik de 'mogen we'.
klank (en letter) k optreden. Deze wordt in
de geschreven vonn van het voorafgaande De vertegenwoordigers van de genoemde
woord alleen geseheiden door een apostrof, typen worden hieronder in een vijftai rijtjes
terwiji de Iaatste medeklinker van het genoemd. Het verdient nogmaals met nadruk
voorafgaande woord niet optreedt. Zo is dus gezegd te worden: de genoemde persoonlijke
de klisisvorm da'k gebaseerd op dat ik 'dat voomaamwoorden kunnen op de aangege1k' en zo ook is zo 'k gebaseerd op zol ik 'zou yen manier aan voorafgaande woorden vast
geschreven zijn, maar ze hoeven dat niet per
W.
se. Immers ook de voile vonnen treden in het
spraakgebruik op. En bij kiemtoon op het
type 4' 'als je'.
Volgen op woorden S as de pers. vn. ie pers. vn. treden de bijzondere verbindingen
'jij', ij 'jij' of Jow 'u' of 'jij', dan treedt in alieen bij Jow, Jim en wif op, zij het zeer
plaats van die pets. vn. deJ op. Deze] wordt ineidentee!. Losse kombinaties als dat 1k, as
direkt aan bet voorafgaande woord vastge- ie, dat we, laoten we en laoten Jim zijn steeds
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even korrekt als de bijzondere verbindingen. Ze zijn regel bij beklemtoond gebruik. In dat laatste geval treedt overigens
i.p.v. we gemakkelijk de voile vorm wi] op.

Opm. 3. De vorm zae'k 'zeg 1k' toont een
gerekte korte e, gespeld dus als ae.

de gevalien van het type aj'
a]'
bi]'
day'
daoj'
doe]'
doej'
deej'
goof
he]'
ku]'
ko]'

de gevallen van het type a 'k:
ak
da'k
dao 'Ic
geloo'k
ke'k
krie'k
kree 'Ic
lao'Ic
leu'k
li'k
la'k
ma'k
vrao 'Ic
vreu'k
wa 'Ic
wa'k
wao 'Ic
wi'k
wo'k
wo 'Ic
za'k
zo'k
za'Ic
zae'k

'alsik'
'datilc'
'waar 1k'
'geioof 1k'
'hebik'
'krijgilc'
'kreeg 1k'
'laatik'
'liet 1k'
'ligik'
'lag 1k'
'maglk'
'vraag 1k'
'vroegik'
'wat 1k'
'wasik'
'waar 1k'
'wiNk'
'wouik'
'word ik'
'zalik'
'zoulk'
'zag 1k'
'zegilc'

Opm. L Ook kan 'Ic, net als in her
Nederiands, op een woord volgen zonder dat
de slotmedeklinker afvalt, vgl. bin 'k 'ben
1k', lain 'Ic 'kan 1k', vool 'Ic 'vouw W. De
tekenkombinatie 'Ic wordt dan voorafgegaan
door een spatie. Dat gebeurt ook als her
eerste woorddeel van zichzelf al op een
klinker eindigt, vgl. doe 'Ic 'doe 1k, toen 1k',
dee 'Ic 'deed 1k', gao 'k 'ga 1k', stao 'Ic, 'sta
1k', zie 'k 'zie 1k', zee 'Ic 'zei 1k'.
Opm. 2. De a in ma 'Ic 'mag 1k', la 'k, 'lag 1k',
za 'Ic 'zag 1k' wordt vaak lang uitgesproken.

kwa]'
krie]'
kt-eej'
lao,?'
le]'
ii]'
la]'
moe)'
mo]'
omda]'
stao]'
wa]'
wa]
wao]'
wee]'
wo]'
wo]'
wi]'
zie]'
za]'
zo]'

' als je'
'benje'
'dat je'
'waarje'
'toenje'
'doeje'
'deedje'
'gaje'
'hebje'
'kunje'
'konje'
'komje'
'kwamje'
'krljgje'
'kreegje'
'laatje'
'leg je,
'Iigje'
lag je'
'rnoetje'
'inoestje'
'omdatje'
'staje'
'watje'
'was je'
'waarje'
'weetje'
'wouje'
'wordje'
'wilje'
'zieje'
'zag je'
'zuije'
'zouje'

Opm. 1. Komt er ten i voor eenj, dan staat
er niet aileen na, inaar ook tussen die twee
tekens een apostrof. Het gaat maar om ten
heel klein groepje: wil + ie wordt dus wi]
wil je', bin + ie wordt bi]' 'ben je', hg + ie
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wordt1ij' 'ligje'.
Opm. 2. Soms valt er aan het eind van bet
eerste deel van de verbinding geen medeklinker a!, omdat die er niet is. Dat is bet
geval bij doe]' (2x), deej' 'deedje', gaoj' 'ga
je',staoj''staje'enzief''zieje'.
Opm. 3. Als 't verschijnt na f' in vetbindingen van de genoemde soon, dan wordt
de apostrof doorgaans maar één keer gebruilct. Vergelijk kuf't Tun je het' en woj't
'wilde je bet'. De eerste apostrof in wi'j't
'wil je het', bij's 'ben je bet' staat er wel
steeds. Men leest ook wel voluit: wif' et
'wilje het', bif' et 'benje bet'.
de gevallen van het type aj'm
bif'm

daf'm
dao]'m
doe] 'in
doej'm
deej'm

gaof'm
ha]'in
hej ' in
krief 'in
kree] 'in

kuj'm
kof 'in
ko] 'm
kwa] 'in
lao] 'in
le] 'in
hf 'in
la]'in
ma]'in
ineu] 'in
inoe] 'in
stao]'in
vrao]'in
Wa]'in
wa]'in
waoj 'in
wee]'in
wif 'in
wo]'in
wo]'in
zej 'in

'zijnjullie'
'datjullie'
'waarjullie'
'toen jullie'
'doenjullie'
'dedenjullie'
'gaanjullie'
'hadden jullie'
'hebbenjullie'
'krijgenjullie'
'kregen jullie'
'kunnenjullie'
'konden jullie'
'komen julIe'
'kwamen jullie'
laten jullie'
'leggen julie'
'liggenjullie'
'lagen jullie'
'mogenjullie'
'mogenjullie'
'moeten jullie'
'staan jullie'
'vragen julie'
'waren Julie'
'watjullie'
'waar julie'
'weten julIe'
'willen julie'
'wildenjullie'
'worden jullie'
'zeggenjullie'

ziej'in

za] 'in
zu]'in
zo]'in

'zienjullie'
'zagen jullie'
'zulenjullie'
'zouden jullie'

de gevallen van het type awwe
awwe
biwwe
dawwe
hewwe
hawwe

kuwwe
kowwe
kowwe
kwawwe
inawwe
inowwe

wawwe
wawwe
wiwwe
wowwe
wowwe
zuwwe
zowwe

'als we'
'zijn we'
'dat we'
'hebben we'
'hadden we'
'kunnen we'
'konden we'
'komen we'
'kwamen we'
'mogen we'
'moesten we'
'wat we'
'waren we'
'wilen we'
'wilden we'
'worden we'
'zullen we'
'zouden we'

de gevallen van bet type lao'we
dao 'we
doe'we
gao'we
geboo 'we
krie 'we
lao'we
ineu 'we
inoe 'we
stao 'we
vrao 'we
wao'we
wee 'we

'waar we'
'doenwe'
'gaanwe'
'geloven we'
'krijgen we'
'laten we'
'mogen we'
'moeten we'
'staan we'
'vragen we'
'waarwe'
'weten we'

Opm. 1. Bij bet type lao'we sluiten dus aan
de vormen waarin we volgt op een ie:
krie'we ' krijgen we' of oe: rnoe'we 'moeten
we'. Deze klinkers zijn in bet huidige
Stelhingwarfs kort, maar ze gedragen zich in
sommige opzichten als lange klinkers.
Vandaar het 'woordbeeld' van dit type
vethindingen.
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Opm. 2. Dezeifde notatie treft men aan in
verbindingen waarbij bet persoonlijk voornaamwoord direkt op een klinker volgt,
zonder dat er een stammedeklinker is
weggevallen (maar de n van bet voile werkwoord treedt met op), vgl. gao'we, stao'we,
doe'we hierboven.

4.2. 1k vormen van het verkleinwoord
Hoe zien de verkleinwoorden or in het
Stellingwarfs uit? Er zijn nogai wat bijzondere vormen, die vaak in het woordenboekartikel te vinden zijn. De hoofdpatronen
laten zich als voigt aan de hand van
voorbeelden demonstreren.
Na gewone medeklinkers volgt -ten. Als dat
om de regel van de open of gesloten
lettergreep nodig is, treedt een extra
medeklinker op. Voorbeelden zijn:

botien 'bootje' open is (lees dus o + gien, e1w
+ sien, bo + den) ziet men steeds ogien,
husien, botien enz. gespeld. In dit soort
woorden is een bekende regel nit het Nederlands toegepast, nl. die van bet schrijven van
één enkel klinkerteken in open lettergreep.
Opm. 3. In alle gevallen wordt de medeklinker vlak voor -ien stemloos: men zegt en
schrijft dus keersien naast keerze, sto/Ien
naast stove enz. Maar de g blijft gehandhaafd
in de spelling, ook al zegt men deze stemloos, zoals bijv. in bargien 'bergje'.
De uitgang -egien treedt in tegenstelling met
hat voorgaande op als na korte klinker + b of
d eon stomine e, dus de 'sjwa' volgt en géén
andere medeklinker voorafgaat. Bovendien
treedt de vorm -egien altijd op na een korte
klinker + m, n, r of 1, eventueel gevolgd door
een sjwa, en soms na een korte klinker + ng
eventueel gevolgd door een sjwa.
Voorbeelden zijn:

kop - koppien 'kop - kopje'
scheppe - scheppien 'schep - schepje'
b/of— blaffien 'blaf— blafje'
stove - stofien 'stool - stoofje'
toefle - toe/len 'toef - toefje'
gat - gattien 'gat - gaaje'
boot - botien 'boot - bootje'
katIe - kattien 'kat - katje'
kin - kassien 'kas - kasje'
hints - husien 'huis - huisje'
jasse —jassien 'jas —jasje'
keerze - keersien 'kaars - kaarsje'
baand - baantien 'band bandje'
woord - woortien 'woord - woordje'
bak - bak/den 'bak - bakje'
toe/ce - toe/den 'talc - takje'
barg - bargien 'berg - bergje'
oge - ogien 'oog - oogje'
knee/it - knechien 'knecht - knechtje'
vracht - vrach ten 'vracht - vrache'

s/abbe - slabbegien 'slab - slabbetje'
vodde - voddegien 'vod - vodje'
karre - karregien 'kar - karretje'
hol— hollegien 'hol - holletje'
bolle - bollegien 'brood - broodje'
koeme - koemegien 'kom - kommetje'
dam - dammegien 'dam - danimetje'
kamme - kammegien 'kam - kanimee'
man - mannegien ' man - mannetje'
kanne - kannegien 'kan - kannetje'
tange - tangegien 'tang - tangee'
tonge - ton gegien 'tong - tongetje'

Opm. 1. Een slot-e en ook een slot-t die
eventueel zell nog wordt gevolgd door een -e
tellen kennelijk met mee, vgl. toefte, knecht,
vracht en hun verkleinwoorden hierboven.
Opm. 2. Omdat de eerste lettergreep van
woorden als ogien ' oogje', husien 'huisje',

Opm. 1. De laatste beide voorbeelden
kennen ook andere vormen naast zich, vgl.
tangien, taangien en tankien 'tangetje' en zo
ook zijn tongien en toongien 'tongetje bekend. Woorden met ng dus hebben vaak
meer dan één verkleinwoordvorm. Een
opvallend woord is ring, met maar liefst vier
verkleinvormen: rinkien, ringegien, ringien
en reengien.
Opm. 2. De oe in koeme 'kom geldt bier
kennelijk als eon korte klinker, die in doeme
'duim' echter meestal als een lange: het
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verkleinwoord van het laatstgenoemde
woord is nl. doempien, al is doemegien niet
uitgesloten. Ook woorden met Ic en uu tonen
soms meerdere mogeiijkheden doordat die
kiinkers al dan niet als Icon gelden. Zo kent
het woord biele bijF zowel de verkleinvorm
bielegien als bieltien 'bijitje.
Na een klinker of tweekianic treedt de
uitgang -gien op.
Voorbeelden zijn:
slee - slegien
blauw - blauwgien
kroje - krooigien
kni 'je - kni 'jgien

'slee - sieetje'
' blauw —blauwtje'
'kruiwagen - kruiwagentje'
'knie - knietje'

Open. Omdat de eerste lettergreep open is,
ziet men slegien 'sieetje' e.d. gespeld. Hier
is dos de bekende regel nit het Nedertands
toegepast: men leest Mn klinkerteken in
open lettergreep.
De uitgang -tien treedt op na 1, r, n
(eventueel gevoigd door een schwa) als die
niet worden voorafgegaan door een korte,
voile klinker.

Voorbeelden zijn:

-

raem raempien
boom boompien
naetne naempien
helm heimpien
bessem bessempien

- raampje'
- boompje'
- naampje'
- helmpje'
- bezem-

'raam
'boom
'naam
'helm
'bezem
pje'

Opm. Oostehjk komt na -em ook -den voor,
vgl. bojemtien 'bodempje', bessemtien
'bezempje', en zo ook komt helmtien
'helmpje' voor naast he!mpien.
4.3. Het werkwoordsysteem
4.3.1. De regels voor de uitgangen

Dc uitgangen zijn in de tegenwoordige tijd
(t.t.):
bij ik: -c of geen uitgang (le persoon U.
enkelvoud)
Voorbeelden zijn: ik biet(e) '1k bijt', ik
heur(e) 'ik boor', maar: ...omdat ik biete,
...omdat ik heure. In de bijzinsvolgorde
treedt als regel -e op.

Voorbeelden zijn:

-

mao! maoltien
schaole schaoltien

stiekel - stiekeltien
wekker - wekkertien
bore— boortien
bien bientien
haene haentien
deken dekentien
lack-en laekentien

-

-

'maal maaltje'
'schaai
schaalQe'
'stekel stekele'
'wekker
wekkertje'
'boor boortje'
'been beentje'
'haan haantje'
'deken dekene'
'iaken iakentje'

De uitgang -pien treedt op na m als die niet
direkt wordt voorafgegaan door een voile,
korte klinker.

Opm. i. De vorm met -e treedt hier op, maar
ook die erzonder. Oostelijk zegt men nI. de
vomien in de hoofdzinsvoigorde, anders dan
in westelijk Stellingwarfs, meestal zonder
een slot-c, vgl. I/c biet d'r in 'ik bijt erin'.
Maar daarnaast doet zich voor omda'k d'r in
biete, de bijzinsvolgorde dus met -e aan het
bijzinseinde. Werkwoorden met d of b hebben altijd een -e, ook als het werkwoord
vooraan in de hoofdzin staat, op z'n 'gewone
plaats'. De -e vervalt in de vragende vorm,
vgl. Thet ik? 'but ik?', maar niet na d of b,
vgl. Lude ik? luid ik? (In de vlotte uitspraak
valt de -e dan toch vaak weg, de d blijft men
echter als d uitspreken; men zegt dos geen t.
Hetzelfde geldt voor b: die wordt niet tot p.)
bij ie, I] enjow: -en (2e persoon t.t. enkeivoud)
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Bekijk: ic lopen 'jij loopt', Ic warken 'jij
werkt'; Jow lopen 'u loopt' ,jow warken 'u
werkt'. In het geval van Ic zijn de
omgekeerde vorinen loop Ic, wark S enz.,
maar bij Jaw vervalt de -en niet, vgl. lopen
jow, warkenjow.

Bekijk: Jim zeggen 'jullie zeggen,Jim numen
julie noemen'. Ook hier levert de
omgekeerde volgorde geen bijzonderheden
op, vgl. zeggen Jim, numen Jim.

Open. 1. Als de volgorde andersom is, valt de
-en dus af bij gebruik van ic/ij, bij low biijft
de -en aanwezig. Maar bij werkwoorden als
staon staan', goon 'gaan' vail alleen de n af.
Heel af on toe ziet men dan eon verbindingsr geschreven, zoals in gao-r-ie 'ga je'. Oak
ziet men wel een verbindings-d, in bijv. zeed-ie 'zeijij'.

Bekijk: ze bruken 'zij gebruilcen', ze (open
'zij lopen', met daamaast bruken ze, lopen ze
als omgekeerde volgorde.

bij hi J, zij, et: -t (3epers. U. enkelvoud)
Bekijk: JIIJ warkt 'hij werkt', z17 fietsr 'zij
fietst', et regent 'het regent', hij lope 'hij
Inapt' . In de omgekeerde volgorde verandert
or niets, vgl. warkt hij, lopt zi, regent et.
Open. 1. In het zuidwesten van het gebied,
voornamelijk ten zuiden van de Lende maar
oak wel in Ooldelaemer en omgeving en in
de Westhoeke treedt bij eon aantal sterke/onregelmatige werkwoorden geen slot-t op.
Zulke werkwoorden hebben in de 3e pets.
tegenwoordige tijd enkeivoud bijna altijd cen
afwijkende klinker. In het algemeen geschreven Stellingwarfs treedt doze afwisselende klinlcer op samen met 'Ic slot-t.
Open. 2. Na d en b in regelmatige werkwoorden treedt -et op, vgl.: hudet 'hoedt',
schrobbet 'schrobt'. Dat ziet men met
gebeuren in werkwoorden als belanen 'belanden', branen 'branden' en vermoren
'vermoorden'. Die werkwoorden bevatten
hnmers geen ci
bij wi j: -en (le persoon t.t. meervoud)
Bekijk: we zeggen 'we zeggen', we nemen
'we nemen'; de omgekeerde volgorde levert
geen bijzonderheden op, vgl.: zeggen we,
nemen we.

bij zij: -en (3e persoon t.t meervoud)

De uitgangen in de verleden tijd (v.t.) zijn:
bij 1k: -te, -de, -ede of geen uitgang (le
persoon v.t enicelvoud)
Bekijk: ik fietsie '1k fletst&, 1k leerde '1k
leerde' (vormen van zwakke werkwoorden)
en ik beet (zonder -e, bij sterke werkwoorden). Bij de omgekeerde volgorde treedt
niets bijzonders op, vgl. fzetste 1k, Ieerde ik,
beet 1k.
Regelniatige werkwoorden lcrijgen altijd -te
of -dc, net zoals in het Nederlands. In plants
van -de ziet men ook de vomi -ede optreden,
maar alleen na b (verplicht) on d (niet
verplicht) (vgl. dus krabbede 'krabde', ludede
'luidde' of heudde). Sterke werkwoorden
krijgen geen uitgang (zie echter opm. 1).
Open. 1. In enkele dorpen gebruiken samniige sprekers in de verleden tijd van het
sterke werkwoord ecu slot-c, met name na d.
In de schrijftaal ziet men die slot-c slechts
heel zeiden.
Opm. 2. Anders dan in het Nederlands
kornen er geen twee d's in werkwoorden als
belanen 'belanden' en branen 'branden'. De
stam en de voile vorm van doze werkwoorden bevatten ininiers geen d. Men leest dus
braande 'brandde', belaande 'belandde'. Zo
ook krijgt een werkwoord als vermoren 'vetmoorden' geen twee d's in de verleden tijd.
Men leest dus vermoorde.
bij ie, ij,jow: -ten, -den of -en (2e persoon
v.t. erikeivoud)

bij Jim: -en (2e persoon t.t. meervoud)
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Her sterke werkwoord heefi een bijzondere uitgang -e aan bet eind van de stain in de eerste
en dade pers. enk. van de verleden tijd, als die op een d eindigt. Die -e kan men indirekt
boren in de uitspraak beu-d-ern 'bood hem', beu-d-ok 'bood ook' e.d. TerwIji in bet normale
geval aan het woordeinde een t klinkt kan de d hier alleen maar verklaard worden als we
aannemen dat het eigenlijk om de vorm beude gaat, waarvan de -e met uitgesproken en dus
ook niet gehoord wordt door de invloed van de volgende klinker, dus die van -em resp. ok in
de voorbeelden. Dorpen met the d-uitspraak zijn op de kaart weergegeven met het symbool
van de sUp in eon rondje. In de dorpen die op de kaart met een dxiehoekje zijn aangegeven
hooP men the -e zeif ook, dus in bijv. ikihi j beude 'ik/hij bood'. De slot-e hoort men alleen
als er een medeklinker volgt of als het woord los wordt uitgesproken.
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Rekijk: ie/if fietsten 'jij fietste', ic/if verplicht. Bij sterke werkwoorden treedt
leerden jij leerde', vonnen van regebnatige, geen uitgang op (maar zie opm. I).
zogeheten zwakke wexkwoorden en ie/ij beten, een vorm van bet sterke werkwoord Opm. 1. In coke Ic dorpen gebruilcen sombieten 'bijten'. Bij de omgekeerde volgorde mige sprekers in de verleden tijd van hot
treedt de slot-n met op: fietste le 'fietste jij', sterke werkwoord een slot-e. Een enkele
leerde ie 'leerde jij'. Bij de sterke werk- maal vindt men die ook in de geschreven
woorden treedt -en dan in zn geheel met op, taal.
vgl. beet ie 'beet jij'. Bij jaw treden -ten en - Opm. 2. Voor werkwoorden als belanen
den daarentegen wel op en blijft de -en in 'belanden', branen 'branden' en vermoren
alle gevallen bewaard, vgl- jow fietsten 'ii 'vermoorden' ziet men hetzelfde als wat bij
fietste', jaw beten 'a beet' met daamaast de eerste persoon aangegeven is. Dc v.t,-vorfietsten jow, beten jaw. Regelmatige werk- men hebben maar één d.
woorden hebben in gent van jaw altijd -ten
of -den, net als in het Nederlands. Maar bij bij wi'j,jirn, zij: -ten, -den of —en (le, 2e on
sterke werkwoorden volgt -en op de stam.
3e persoon vt. meervoud)
Opm. 1. De uitgang -ede gebruikt men in le
luudden 'jij luidde' ed. met. Soms wordt hij
gcbruikt in de omgekeerde volgorde: ludede
ie. Toch wordt meestal luudde ie geschreven.
Vorrnen als ie krabbeden ' jij krabde' en
krabbede ie 'krabde jij', dus met -ede na
kornen regelnntig voor.
Opm. 2. De din gevallen als streed ie 'streed
je', beud ie 'boodje' wordt meestal niet als t
gezegd maar als d. Sons doet zich zeus een
een slot -e voor na de d.
Opm. 3. Voor werkwoorden als belanen
'belanden', branen 'branden' on vermoren
'vermoorden' geldt hetzelfde als wat bij de
eerste persoon aangegeven is. De v.t.-vormen krijgen den d.
bij hif, zij, et: -Ic, -de, -ede of geen uitgang
(3e persoon v.t. enkelvoud)
Bekijk: hif/zif/et fietste ' hij/zij/het fietste',
hif/zif/et leerde 'hij/zij/het teethe', htj/zi]/et
ludede/luudde 'hij/zij/het luidde', hif/zij/et
krabbede 'hij/zijlhet krabde', et regende ' het
regende', hif'zif/et beet 'hij/zij/het beet',
met daarnaast fietste hif/zi//et 'fietste hij/
zij/het', ludedelluudde hij/zi/et 'luidde
hij/zij/het', krabbede hif/zif/et 'krabde hij/
zij/het', beet hif/zif/et 'beet hij/zij/het'.
Regelmatige werkwoorden krijgen altijd -te
of -de, net zoals in het Nederlands. Na d, b
treedt -de of -ede op, na b verplicht, na d niet

Eekijk: wif/jim/zij fietsten 'wij/jullie/zij
fietsten', wif/jim/zi woonden 'wij/jullie/zij
woonden', wij/jim/zij luudden 'wij/jullie/zij
luidden', wif/jim/zif beten 'wij/jullie/zij
beten'. In de omgekeerde volgorde verandert
er niets, vgl. fietsten wif 'fietsten wij',
woonden jUn 'woonden jullie', beten zi7
'beten zij'.
Regelmatige werkwoorden krijgen altijd -ten
of -den, net zoals in bet Nederlands. Bij
sterke werkwoorden volgt -en op de stam.
Opm. I. Voor werkwoorden als belanen 'belanden', branen ' branden' en vermoren
'vennoorden' geldt hetzelfde als wat bij de
eerste persoon enkelvoud aangegeven is. In
de verleden tijd ziet men this den d geschreven.
Opm. 2. Niet zelden komt na b toch -eden
voor, vgl. ie/wif/jim/zi j krabbeden.
tie gebiedende wijs
In de gebiedende wijs treedt geen uitgang
op, behalve na b en d, dan gebruilct men —e.
Vergelijk de volgende zinnen: Loop disse
keer mar naor schoele! 'loop doze keer maar
naar school', Zeur loch met zo! 'zeur toch
met zo', tegenover Biede mar een keer! 'bied
maar een keer' on Hebbe et lef es! 'beb bet
lefeens'
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het voltooid deelwoord
Bekijk de voltooide dee!woorden in de
volgende zinnen: Zil het fietst 'zij heeft
gefietst', Ze is dr an wend 'ze is eraan
gewend', Ze het de ldokke luded 'ze heeft de
kiok geluid', Ziy het et straotien schrobbed
'zij heeft het straatje geschrobd', De hond
het me beten 'de bond heeft me gebeten'.
De vorming van het vo!tooid deelwoord gaat
als in het Nederlands (dus ook bij sterke
werkwoorden als bieten bijten), maar gewordt met voorgevoegd, en bij de zwakke
werkwoorden volgt na d, b meestal de
uitgang -ed.
Opm. Werkwoorden als belanen 'belanden',
branen ' branden' en vermoren 'vermoorden'
krijgen in de dee!woordvorm een slot-d en
geen -t, omdat men bij 'langer maken' een d
hooP. Ze k4jgen natuurhjk niet -ed als uitgangsvoml, omdat ze zeif geen d bevatten.
Vgl. Waor is hij be/aand? ' waar is Mi
beland?' Onjuist zou zijn: ... belaanded.
het tegenwoordig deelwoord
Deze vorm !aat heel vaak de uitgang -de
zien, vg!. HiJ komt lopende ' hij komt lopend', Goelende /cwam ze thuus 'huilend
kwam ze thuis', Et kiend gong zingende vot
'het kind ging zingend weg'. De vorm met
afleen —d komt daamaast ook voor.
Opm. In voorspe!bare gevallen verschijnt de
slot-e met, ni. als het syntaktisch verband
van bepaalde woordgroepen dat vraagt, vgl.
een zingend maegien 'een zingend meisje'.

4.3.2. Pc 'rijtjes' van een aantal
werkwoorden
Er zijn nogal wat werkwoorden die zodanig
onregelmatig zijn dat de opsomming van a!!e
vormen gewenst is. Zo'n beschrijving kan
hier echter met uitputtend zijn, reden waarom hierna een keuze volgt. De klisisvormen
zoa!s die zich bij een aantal werkwoords-

stammen voordoen en die hiervoor zijn beschreven, worden in het volgende uiteraard
met herhaald.
Eerst volgt een rijtje van een regelmatig
werkwoord, ni. van praoten ' praten'. Dan
volgt een rijtje van een 'gewoon' sterk
werkwoord, ni. blieven 'b!ijven'. Daama
komen de rijtjes van een aantal erg
onregehnatige werkwoorden.
praoten (regelmatig werkwoord)
tegenw., yen. tijd:
ikpraot(e), praotte
ie, i j,jowpraoten, praotten
hi jizi flet praot, praotte
wij/jimlzijpraoten, praotten
tegenw deelw.: ispraotend(e)
voltooid deelw.: het praot
gebiedende wijs: praot
blieven (sterk werkwoord)
tegenw., vet!. tijd:
ik blieve/blief, bleef
ie, i j,jow blieven, bleven
hi]/zij/et blfl, bleef
wi jijini/zi j blieven, bleven
tegenw. dee!w.: is blievend(e)
vo!tooid deelw.: is bleven
gebiedende wijs: bilef
onrege!matige werkwoorden:
do en
tegenw., ver!. tijd:
ik doe, dee
ie, i j,jow doen, deden
hij/zi7let dot, dee
wi jijim/zi j doen/deden
tegenw. deelw.: is doende
volt deelw.: het daon
gebiedende wijs: doe
gaon 'gaan'
tegenw., yen. tijd:
ik gao, gong

-38-

Inleiding
ie, i,jow bin*, weren
hij/zij/et is, was
wi)/jim/zi bin*, weren
tegenw. deelw.: wezende
volt. deelw.: het west
gebiedende wijs: wees
*Maar in de bijzinsvolgorde: binnen, vgl.
omdat ic/i /jow/wi j/jim/zi] binnen

ie, i J,jow goon, gongen
hi y/zi /et gaot/giet, gong
wij/jim/zij gaon, gongen
tegenwoordig deelw.: is gaonde
volt. deelw.: is gaon
gebiedende wijs: gao
hebben
tegenw., yen. tijd:
i/c hebbeiheb, had(de)/har
ie, i j,jow hebben, hadden
hi j/zi Ylet he!, haddeihad/har
wij/jim/zij hebben, hadden
tegenw. deelw.: is hebbende
volt. deelw.: het had
gebiedende wijs: hebbe, heb

moeten
tegenw., yen. tijd:
i/c moet, mos

ie/i/jow moe 'n mossen
hi/zij/et is, was
wii/jim/zij moe'n*, mossen
tegenw. deelw.: moetende
volt. deelw.: het moeten
gebiedende wijs: n.v.t.
Maar in de bijzinsvolgorde: moeten, vgl.
omdat ic/i 1/jow/wi/jim/zij moeten

kunnen
tegenw., yen. tijd:
ik han, Icon
ie, i j,jow /cun*, konnen
hil/zil/et/can, kon
wij/jim/zij kun* konnen
tegenw. deelw.: kunnende
volt. deelw.: het bind
gebiedende wijs: n.v.t.
*Maar in de bijzinsvolgorde: kunnen, vgl.
omdat ic/i j/jow/wi /jim/zi 1 kunnen

meugen/maggen ' mogen'
tegenw., yen. tijd:
i/c mag, mock

ie, i,jow maggen/meugen, moch!en
hij/zij/et mag, moch(t)
wij/jim/zij meugen/maggen, mochten
tegenw. deelw.: n.v.t.
voltooid deelw.: het mocht
gebiedende wijs: n.v.t.

wodden 'worden'
slaon 'slaan'
tegenw., yen. tijd:
i/c wor(re), wodde
ie, iJ,jow won*, wodden
hi jizi jiet wodt, wodde
wij/jim/zi won*,
'wodden
tegenw. deelwoord: woddende
voltooid deelwoond: is wodden
gebiedende wijs: wor
*Maar in de bijzinsvolgorde: wodden, vgl.
...omdat ith/jow/wi j/jirn/zi ]wodden

tegenw., yen. tijd:
i/c slao, sleug
ie, i j,jow slaon, sleugen
kij/zi/et slat, sleug
wij/jim/zi j slaon, sleugen
tegenw. deelw.: slaonde
volt. deelw.: het sleugen
gebiedende wijs: slao
zullen

wezen 'zijn'

tegenw., verl. tijd:
i/cbin, was

tegenw., verl. tijd:
i/c zal, zol
ie, I j,jow zullen, zollen
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afwijking zijn ook in de lijst opgenomen,
direkt na de vorm van het voile werkwoord.
Ads de afwijkende klinker in de schrijftaal
heel weinig gebruilct wordt, is ook de vonu
met de gewone klinker genoemd.
In sommige westelijke en zuidwestelijke
dorpen wordt in geval van de genoemde
klinkerwisseling in de U. de uitgang -t weggelaten. Zulke vormen zijn hierna niet opgesomd. Nogal war andere varianten zijn ook
weggelaten, in de tegenwoordige zowel als
in de verleden tijd, dit om redenen van
beperking.

hi jizi jiet zal, wi
wi jifim/zi j zullen
tegenw. deeiw.: zullende
volt. deelw.: hetzuld
gebiedende wijs: n.v.t.
zien
tegenw., yen. tijd:
ik zie, zag
ie, ij, jaw zien, zaggen
hi jizi jiet zicht, zag
wij zien, zaggen
tegenw. deelw.: ziend('e)
volt. deelw.; her zien
gebiedende wijs: zie

Lijst van hoofdvormen van de sterke en
onregelmatige werkwoorden

4.3.3. De hoofdvormen van de sterke en
andere onregelmatige werkwoorden
Van de sterke en onregelmatige werkwoorden worden hierna de hoofdvormen
gegeven. Eerst komt bet voile werkwoord in
bet Nederiands. Daarna komen achtereenvoigens:
I. de vorm van het voile werkwoord in bet
Ste//ingwarfs
2. de vorm van de eerste en tevens derde
persoon van de verleden tijd enkelvoud
3. de meervoudsvorm van de verleden tijd,
di. tevens de vorm van de tweede persoon
enkelvoud in de verleden tijd
4. bet voltoold deeiwoord
Bestaat er geen Nederiandse vorm van het
voile werkwoord, dan staat de vorm in bet
Stellingwarfs voorop. Ais de vormen genoemd onder 3 en 4 gelijk zijn, dan worden
ze in éón keer genoemd. Over de uitgangen
in de tegenwoordige en verleden tijd is in bet
voongaande al voldoende meegedeeki
Bij heel wat werkwoorden in bet Ste//in gwarfs wijkt in de 3e persoon t.t. enkelvoud
(hijizijiet 'hij, zij, bet') de klinker van de
stan af van die van bet voile werkwoord. De
vormen van de 3e persoon t.t. enkelvoud met
die bijzonderheid of een andere opvallende

barsten - hasten - bastte - bastten - hasten
bederven - bedarven - bedurf- bedurven
bedriegen - bedriegen - bedreug - bedreugen
beduiden - beduden - bedödtJbedudet bedudede!beduudde - beduudden - bedudedl
bedod
beginnen - beginnen - began - begonnen
belijden - belieden - belidi - beleed be/eden
benijden - benieden - beneed - beneden
bergen - bargen - burg - burgen
bewegen - bewegen - beweegt/bewegt/
bewigt - beweug - beweugen
bezwijken - bezwie ken - bezweek bezweken
bidden - hidden - biddet - biddedelbidde bidden/beden - bidded/beden
bieden - bieden - bodt - beud - beuden
bijten - bieten - bit - beet - beten
binden - bienen - hint - bun - bunnen
blijken - blieken - bleek - b/eken
blijven - b/ieven - b/ifl - bleef - b/even
blinken - blinken - blank - b/onken
bloeden - b/oeden - b/odt/bloedet bloedede/b/oedde - b/oedden - b/oededlblod
braden - braoden - braodet/bradt braodde/braodede - braodden - braoden
breken - breken - brekt - brak/breuk bra kken/breuken - breuken
brengen - hrengen - brocht( e) - broch ten brocht
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broeden - bruden - brudet/brodt bruudde/brudede - bruudden - bruded
buigen - bugen - beug- beugen
denken - daenken - docht(e) - dochten docht
doen - doen - dot - dee - deden - daon
dorsen - dosken - doskte/doste - doskten/
dosten - dosken/doskt/dost
dragen - dregen - dreug - dreugen
dricten ('schijten') - drit - dreet - dreten
dringen - dringen - drong - drongen
drinken - drinken - dronk - dronken
drijven - drieven - drift - dreef - dreven
duiden - duden - dodt/dudet - duudde/
dudede - duudden - duded/dod
duiken - duken - deuk - deu ken
dunken - donken - mij, him donkt - mij,
him docht(e) - docht
durven - durven - durfi/dust - durfde/dust(e)
- durfden/dusten - durfd/dust
dwingen - dwingen - dwong - dwongen
eten - eten - et - at - atten - eten
gaan - gaon - gaot/giet - gong/ging - gongen/gingen - gaon
gclden - gellen - gui - gulien
genezen - genezen - geneest/genist /genest genas/geneesde - genazzen/geneesden genezen
genieten - genieten - genöt/geniet - geneut geneuten
geven - geven - geft - gaf- gavven - geven
gieten - gieten - hi 'j gOt - geut - geuten
gIij den - glieden - glid: - glee(d) - gleden
glimmen - glimmen - glom - glommen
gluipen - gloepen - gloept/glopt - gloepte gloepten - gloept
gniezen ('Iicht grijnslachen') - gniezen gnist - gnees - gnezen
graven - greven - greeft/grefi - greuf greuven - greuven/greven
grijpen - griepen - gript - greep - grepen
hangen - hangen - hang - hongen
hebben - hebben - het - had(de) - hadden had
helpen - helpen - huip - hulpen
houden - holen - hij hoolt - hul/hullen huilen/holen
jagen - jaegen - jacht - jaegde/jachtte jaegden/jachtten -jaegd/jacht

kiezen - Idezen - kost/kiest - keus - keuzen
kijken - kieken - Id/ct - keek - keken
kijven - kieven - kieft/kift - keef- keven
Idimmen - klimmen - kiorn - kiommen
klinken - idinken - Honk - kionken
knijpen - Icniepen - Icnipt - Icneep - knepen
komen - kommen - komt/komp - kwam kwammen - kommen
kopen - kopen - kocht - kocht(e) - kochten kocht
krijgen - kriegen - krigt - kreeg - kregen
krimpen - krimpen - kromp - krompen
kringen ('trekkende bewegingen maken een
bep. kant op') - kringen - krong - krongen
kruipen - kroepen - kropt - kreup - kreupen
kunnen - kunnen - kan - Icon - konnen - kund
laden - iaeden - laedet - laedde/laedede iaedden - laeden/laeded
laten - laoten - lat - leut - leuten - laoten
leggen - leggen - legt/leit - iegde - iegd
lezen - lezen - lest - leesde/las - leesden/
lazzen - leesd/lezen
liegen - liegen - liegt - leug - leugen
liggen - liggen - lag - laggen - legen
lijden - lieden - lidt - leed/lee - leden
Iij ken - lieken - leek - leken
lopen - lopen - lopt - leup/luup - leupen/
lupen - lopen
luiden - luden -. lddt/ludet - luudde/ludede luudden - luded/lOd
melken - melken - mulk - mulken
mengen - mingen - mong - mongen
mw-ken - marken - murklmarkte - murken/
markten - murken/marlct
meten - meten - met - mat/,neette - matten/
meetten - meten
miegen ('urineren van dieren, grof in geval
van mensen') - miegen - migt - meeg - megen
mijden - mieden - midt/miedet - miedde/
miedede/meed - miedden/meden - meden
moeten - moeten - mos - mossen - moeten
mogen - meugen/maggen - mag - moch mochten - mocht
nemen - nemen - nemt - nam/neum nammen/neumen - neumen
onderwijzen - onderwiezen - onderwiest/
onderwist - onderwees - onderwezen
ontginnen - ontginnen - ontgon - on!gonnen
ontraden - ontraoden - ontradt - ont-
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raoddelontraodede/ontreud - ontraodden - sprakken/spreuken - spreuken
ontraoden
springen - springen - sprong - sprongen
prijzen - priezen - prees - prezen
staan - staon - staotlstiet - ston - stonnen raden - raoden - radt - raodde/raodede!reud staon
- raodden - raoden
steken - stikken - stakisteuk - stakken/
steuken - steuken
rijden - rieden - ridt - ree(d) - i-eden
nj gen - riegen - riegt - reeg - regen
stelen - ste/en - stal/steul - steulen
nj Zen - riezen - tees - rezen
sterven - starven - sturf - stun'en
roepen - roepen - i-opt - reup - reupen
stijgen - stiegen - stiegt/stigt - steeg - stegen
ruiken - roeken - raid - reuk - reuken
slinken - stinken - stonk - stonken
scheiden - scheiden - scheidet - scheiddel stoten - stoten/stotten - stoot/stot - stoottel
scheidede - scheidden - scheiden
stotte - stootten/stotten - stoten/stot
stnijden - sir/eden - stridt - streed - sweden
schelden - schellen - schul - schullen
schenken - schinken - schonk - schonken
stnijken - strieken - strikt - streek - streken
schieten - schieten - schot - scheut - stuiven - stoeven - stofi - steuf - steuven
scheuten
treffen - treffen - trof- troffen
schijuen - schienen - scheen - schenen
trekken - trekken - trok - trokken
vallen - va/en - vu1 - vu/len - va/en
schijten - schieten - schit - scheet - scheten
schillen - scheilen - schelde/schul - schel- vangen - vangen - vong - von gen
vechten - vechten - vocht - vochten
den/schullen - scheld/schulien
schnijven - schrieven - schrifl - schreef - verdwijnen - verdwienen - verdween verdwenen
schreven
vergeten - vergeten - verget - vergat schrikken - schrikken - schrok - schrokken
schroeven - schroeven - schroji - schreufl vergatten - vergeten
schroefde - schreuven/schroefden - schreu- venliezen - verliezen - verlost/verliest verleur - verleuren
venlschroefd
schuiven - schoeven - schoft - scheuf - verwijten - verwieten - verweet - verweten
vinden - vienen - v/nt - van - vunnen
scheuven
slaan - slaon - slat - sleug/sluug - sleugen/ vlechten - vlechten - vlocht - vlochten
vliegen - vliegen - vligt - vieug - vleugen
slugen - sleugen
slapen - slaopen - slapt - sleup/sluup - vouwen - volen - voolde - voolden - volen
vragen - vraogen - vragt - vreug/vruug sleupen/slupen - slaopen
vreugen/vrugen - vraogd
slijpen - sliepen - sleep - slepen
vreten - vreten - vret - vrat - vratten - vreten
slijten - slieten - slit - sleet - sleten
vriezen - vriezen - vrOst - vreur - vreuren
sunken - slinken - slonk - slonken
sluipen - sloepen - s/opt - sleup/sloepte - wassen ('reinigen') - wasken - wusklwaskte wusken/waskten - wusken/wasken/waskt
sleupen/sloep ten - sleupen/ sloept
wassen ('groeien') - wassen - waste - wasten
sluten
slot
sleut
sleuten
sluiten smelten - smulten - smultte - smultten - - wassen
wegen - wegen - weegt/wegt - weug - weusmulten
gen
smijten - smieten - smit - smeet - smeten
wenken - winken - wonk - wonken
snijden - sn/eden - snidt - snee('d) - sneden
snuiten - snuten - snuut/snot - sneut/snuutte weten - weten - wet - wus - wussen - weten
wezen - wezen - is - was - weren - west
- sneuten/snuutten - sneuten/snuut
wijken - wieken - week - weken
snuiven - snoeven - snoft - sneuf - sneuven
wijten - widen - wed - weten
spijten - spieten - spiet - speet - speten
wijzcn - wiezen - wist - wees/weus - wezen
spinnen - spinnen - spun - spunnen
willen - wi/len - wa/lw/ide - wollenlwilden splijten - splieten - spleet - spleten
spreken - spreken - sprekt - sprak - wild
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winderi - wienen - wint - wan - wunnen
winnen - winnen - wun - wunnen
worden - wodden - wodt - wodde - wodden
wrijven - wrieven - wr?ft - wreef - wreven
wringen - wringen - wrong - wrongen
zeggen - zeggen - zee - zeden - zegd
zenden - afleen in verzunnen 'verzonden
zien - zien - zicht - zag - zaggen - zien
zingen - zingen - zong - zongen
zinken - zinken - zonk - zonken
zitten - zitten - zat - zatten - zeten
zoeken - zuken - zocht - zocht/zochte - zochten - zocht
zuigen - zoegen - zogt - zeug - zeugen
zuipen - zoepen - zopt zeup - zeupen
zullen - zullen - zal - zol - zollen - zuld
zwellen - zwollen - zwolde - zwälden zwOld/( op )zwöllen
zwemmen - zwemrnen - zwom - zwommen
zwerven - zwarven - zwurf - zwurven
zweten - zwieten - zwiette - zwietten - zwiet/
zwieten
zwijgen - zwiegen - zwiegt/zwigt - zweeg zwegen

Bloenihoff, H.,
Enkele volgordeversc/inselen in her
Stellingwerfs in verband met V-raising.
Doctoraalscriptie RU Groningen, 1977 (over
zinsbouwaspekten)
'Heranalyse van een Stellingwerver
oppervlaktestructuur', in Arhammar, N. en
T. Hoekema, Scripta Frisica. Tinkbondel
four Arne Spenter. Groningen, 1979 (over
zinsbouwaspekten)
'Een geval van klinkerwisseling in het
Stellingwerfs', in: Janssen, Th. en N.F.
Streekstra (red.), Grenzen en domeinen in de
grammatica van her Nederlands. Groningen,
1980 (over klank- en woordvormaspekten)
'Stellingwerfse /g/ in anlaut: relict, eigen
ontwikkeling of ontlening?', in: Tabu 11
(198 1) (over klankaspekten)
'Stellingwerfse diftongen contra Natuurlijke
Generatieve Fonologie', in Arhamniar, N.R.
e.a. (red.), Miscellanea Frisica, in nUe
bondel Fiyske stüdzjes. Assen, 1984 (over
klankaspekten)
'Rimpels door "reenfels", in: 1-loppenbrouwers, C.A.J. e.a. (eds.), Proeven van
Taalwetenschap. Ter gelegenheid van het
5. Litei-atuur over taalkundige bij- emeritaat van Albert Sassen (= Tabu 16 nr.
zonderheden van het Stelllngwarfs
2). Groningen, 1986 (over klankaspekten)
Fonologie en motfologie van her StellingDe lijst hieronder bevat titels van soms meet, werfs: een toetsing van de natuur4jke
soms minder specialistische publikaties generatieve fonologie. Nedersaksische Stuwaarin men meet kan vinden over een aantal dies 15. Diss. Groningen, 1991 (over klanktaalkundige aspekten. Met gebruikmaking en woordvormaspekten)
van de genoemde literatuur kan de lezer zich 'De interaktie van fonologie en syntaxis in
verder verdiepen in een aantal klank, het Stellingwerfs', in: Booij, G.E. en I. van
woordvomi- en syntaktische aspekten van MarIe, Dialectfonologie. Amsterdam, 1994
het Stellingwarfs. Het gaat om verbij- (over klank- en zinsbouwaspekten)
zonderingen, achtergronden, uitvoeriger Hoe schryfje 't Stellingwerfs? Spelling en
beschrijvingen van deelaspekten en/of de overzicht van vonnen. Berkoop/Oldeberrelatie met de taaltheorie. Heel veel bijzon- koop, 1999 (over spelling, klank- en woordderheden van het Stellingwarfs zijn in de vormaspekten).
loop der tijd gepubliceerd in het tijdschrift Taal in stad en land Stellingwerfs. Den
De Ovend, vooral in de rubrieken 'Et Haag, 2002 (klank- en woordvormaspekten,
Stellingwarfs Woordeboek', 'Grammatika syntaktische aspekten)
veur elkeniene' en 'Oonze tael, oonze zorg'.
'Hoe hoor je Stellingwerfs en Drents?', in
Veronique De Tier en Reinhild VandeBergveld, ll.J.,
kerckhove, Her Dialectenboek 7. Aan taal
De Stellingwervers en hun dialect. Assen, herkend. Net bewustzyn van dialectverschil.
1949.
Groesbeek, 2003 (over klankaspekten)
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Bloemboff, &A.,
'De vaktael van de korvevlecbter (strovlechter) en van de bi'jker of iemker', in:
Bloemboff, S.A., K.S. Gerritsen en P. de
Vries, Et hunnigt goed. Negentig jaor
Iemkersverieninge Oost-Stellingwarf e.0.
Oosterwoolde, 1988
Klokkestoelen van Stellingwarf in vvoord en
beeld. Oosterwoolde, 1988
Sassen, A.,
Net Drents van Ruinen. Diss. Groningen,
1953 (over kiank- en vonnverschijnse!en)
Zwart, C-SW.,
'A Note on Verb clusters in the Stellingwerfs
dialect', in: Linguistics in the Netherlands
1995 (over zinsbouwverschijnselen)
6. Ult de gesehiedenis van bet Stellingwarfs Woordeboek
Vanaf 1968 kwam ik langzamerhand tot bet
inzicht dat voor bet bewaren en voor bet in
levend gebruik laten bestaan van bet
Stellingwarfs beel veel nodig zou zijn, zeker
ook een goed basiswoordenboek. In die tijd
waren geen lexikale beschrijvingen bekend,
al b!eek mij al sne! dat H.S. Bergveld enkele
!ijsten in typoscript had nage!aten, waarover
ik naderhand van de fami!ie Bergveld mocbt
bescbikken. Ook raakte ik bekend met
woordmateriaal van de eerdere verzame!aar
H.S. Das. Van zijn hand bleek er een
verzameling te worden bewaard op bet
Meertens Instituut in Amsterdam. Ook
!eerde ik een lijst kennen die J.H. Popping al
ver voor & oorlog in 'zijn' kxant De
Ooststellingwerver, had gepubliceerd. Toen
ik mijn burgerdiensttijd voor Defensie
verricbtte in het Kamp voor erkende gewetensbewaarden mi!itaire dienst te Vledder,
noteerde ik al oude woorden en uitdrukkingen, eerst in Ni berkoop, en later ook in
Noordwoolde en Berkoop. Dat gebeurde in
eerste instantie zeiSs in bet kader van een
taalwetenschappe!ijk tewerkstel!ingsprojekt,
dat mede op suggestie van de toenma!ige

burgemeester van Oost-Stellingwarf dr. T.H.
Oosterwijk, door dr. H. Enes van bet
Nedersaksisch institaut vanuit 'Kamp V!edder' op touw was gezet. Dat was in 1969.
Later zou Entjes a!s boog!eraar Nedersaksische taa!- en !etterkunde Prof. dr. K.H.
Heeroma opvolgen, en op zijn beurt werd
Entjes in 1984 opgevo!gd door Prof. dr. H.
Niebaum, de buidige boog!eraar Nedersaksiscbe taal- en !etterkunde.
De kontalcten die ik in 1969 en later met
Enes in Groningen had, zijn uitermate
belangrijk geweest. Hij wist de interesse bij
xnij te wekken voor een wetenschappe!ijke
benadering van bet Stellingwarfs. Daarin
was ik van nature wel geInteresseerd, maar
nñjn studie in de Nederlandse taM- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen
moest nog beginnen. Er ontstond met Entjes
een zodanige band dat er irthoudelijk uitstekend kon worden gekonimuniceerd. De
band met Defensie ecbter b!eek minder
so!ide. Er kwam uiteindelijk geen overeenstemming over de fmanciering en daarom
moest bet projekt na enke!e maanden worden
gestopt. Niettemin was er een kleine maar
belangrijke basis ge!egd. Er ontstond inzicbt
in de ldankstruktuur en de woordvoorraad,
voora! doordat Entjes had geadviseerd het
materiaa! in Albert Sassen's proefscbrift, Net
Drents van Ruinen, als basis te nemen voor
mijn afvraging. Dat afvragen deed ik vooral
in de dorpen Berkoop, Ni'jberkoop, Noordwoolde en Bull. Doordat Sassens materiaal
vaak oudere woorden bevatte, of nñsschien
moet ik zeggen: woorden die in mijn ogen
nogal oud !eken, had ik bijzondere aandacbt
voor de aan- of afwezigbeid daarvan in bet
Stellingwarfs en voor bun juiste betekenis.
De uitspraak was eveneens van be!ang, niet
al!een omdat goede notatie vereist was maar
ook omdat door verge!ijking meer zicbt kon
worden verkregen op de positie van bet Stellingwarfs tussen Drents en Fries en op de
gevarieerdheid van het Stellingwarfs bumen
de eigen regio. Mijn eerste bevindingen op
Iexilcaal gebied verscbenen in bet inaandb!ad
De Dreyer, bet dorpsb!ad van Berkoop en
Ni]berkoop, van 1970 tot 1973. Dat gebeur-
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de o.m. op basis van het materiaal dat ik in
de Vledder-tijd had verkregen. Geheel in de
lijn van wat 1k inhoudelijk meekreeg van het
Nedersaksisch Instituut, gaf ik vaak de woorden in voorbeeldzinnen. In zinnen immers,
dus in de natuurlijke talige kontekst, worden
betekenis en gebruik van woorden het best
gelilustreerd.
Nadat mijn Vledderse periode was afgelopen
in het vroege vooxjaar van 1971 en 1k mijn
studie Nederlands aan de Rijksuniversiteit te
Groningen in september van dat jaar was
begonnen, volgde een periode waaibij 1k als
initiator befrokken was bij de aanloop tot de
oprichting van de Stellingwarver SchrieversroMe, de streektaalinstelling die inmiddels
een zeer belangrijke plaats in de Stellingwerfse reglo is gaan innemen. Tijdens de
oprichting in april 1972 heb 11c als (mede-)
initiator een aantal aandachtsvelden geformuleerd, waaronder een eerste plan your een
Stellingwarfs Woordeboek.
Langzamerhand kreeg 1k, door eigen studie
en eigen waarnemingen, doordat & op versehijnselen geattendeerd werd en door het
schrijven van bescheiden publikaties over
het Stellingwarfs meer inzicht in de struktureje en incidentele versehillen binnen bet
Stellingwarfs. Over woorden, klanken, vormen en zinsbouwverschijnse!en, ook in
verband met die lokale verschillen, zou 1k
naderhand in bijna elk nunimer van het
tijdschrift De Ovend gaan pub!iceren. Mijn
publikaties leverden steeds als bijkomend
voordeel reakties van lezers op waarin
aanvullingen werden gemeld. Zeker wanneer
1k gerichte vragen stelde, leverde dat vaak
veel extra materiaal op.
Een goed Stellingwarfs Woordeboek kon
natuurlijk niet geschreven worden op grond
van één idiolekt of één Stellingwarfs dialekt,
bijv. her Stellingwarfs van M yberkoop: mijn
idloom, dat van mijn familie, van buren en
andere bevraagde dorpsgenoten. Ook zou bet
niet kunnen worden gemaakt op basis van
bet geschreven Stellingwarfs van s!echts één
of enkele schrijvers. In bet verband van de

streektaalorganisatie en -beweging Stellingwarver Schrieversronte (naderhand en tot op
heden een stichting) werd verder nagedacht
over een Stellingwarfs Woordeboek. Zo zijn
er gesprekken geweest in een groepje kenners en geinteresseerden over de vraag hoe
zo'n woordenboek er uit zou moeten zien,
wat de struktuur zou kunnen zijn en met
name welke variant(en) van het Stellingwarfs
besebreven zouden moeten worden. Deze
groep van kenners, bestaande uit R.J. Ousterhof. J. Wiebenga, J. Haveman, C. Bouwer en
mijzelf, geadviseerd door Prof. Entjes, vond
dat met zou kunnen worden volstaan met bet
Stellingwarfs van één of enkele plaatsen,
zoals Oolde- en Ni berkoop of met een in
die tijd nogal eens genoemd altematief, het
Stellingwarfs van Wolvege en Oosterwoolde
samen. Daarvoor werd de regionale verscheidenheid te kompleks geacht. Het
groepje zou verdere plannen moeten
ontwikkelen. De initiatieven die nodig waren
kwamen echter niet goed van de grond.
Niettemin is de basisgedacbte, nI. dat bet
woordenboek niet op basis van bet Stellingiurft van enkele plaatsen zou moeten
worden geschreven maar representatief zou
moeten zijn voor bet hele gebied, van grout
belang geweest voor de verdere ontwikkelingen en voor bet huidige resultaat. Bij
verdere studie, het verzamelen van het
materiaal en de uitwerking bleek namelijk
steeds dat Cr een sterke eenheid was in
klank- en woordstruktuur maar ook dat er
zich aanzienlijke struktuurverschillen yourdeden, die niet tot hun recht hadden kunnen
komen wanneer voor het Stellingwarfs van
maar enkele dorpen was gekozen. Het is
misschien goed er bier nog eens op te wijzen
dat de inzichten die we vandaag de dag over
bet Stellingwarfs hebben, waarschijnlijk niet
zo geweest zouden zijn als indertijd niet voor
een brede dialektgeografische aanpak was
gepleit en daartoe uiteindelijk was besloten.
Al kwamen er in de periode van 1972 tot
1974 geen strukturele aktiviteiten van de
grond voor bet woordenboek, wel rijpten de
ideeen, zowel buiten als binnen bet verband
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van her bestuur van de Stellingwarver
Schrieversronte, waarvan ik indertijd voorzitter was.
Een belangrijke stap vooruit kon worden
gemaakt in 1974, door een royaal aanbod
van Prof. Entjes. Inmiddels studeerde ik
Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen, en in dat jaar stelde hij mij bij het
Nedersaksisch Instituut aan in de fhnlctie van
student-assistent. Het gehele assistentschap
werd besteed aan wat inmiddels het Proj ekt
Stellingwarfs Woordeboe/c was gaan heten.
Bet ging in eerste instantie om twee dagdelen, later kwamen daar nog chic dagdelen
bij dankzij de medewerking van het Fries
Instituut. Op aanwijzingen van Entjes begon
ik het werk van de eerdere, door het vooral
oostelijk-Stellingwerfse lezerspubliek zeer
gewaardeerde schrijver en vastlegger van het
Stellingwarfs H.J. Bergveld te excerperen.
Het ging met name om de door mij verzorgde uitgaven van zijn werk in De Qolde
Pook (1971) en Klaeterjaegers (1976). Bovendien had ik van de familie Bergveld de
beschilddng gekregen over materiaal dat
Bergveld eerder bijeen had gebracht voor
een woordenlijst of woordenboek. Dit vulde
ik aan met materiaal dat ik in de loop der tijd
kreeg door eigen waarnemingen in beide
Stellingwarven. Meer en meer echter thong
zich het idee op dat het voor het verkrijgen
van representatief materiaal belangrijk zou
zijn om naar het Drentse voorbeeld te gaan
werken. Op the manier zou er beter zicht
kunnen worden verkregen op de regionale
verseheidenheid binnen de Stellingwarven.
Aan het Nedersaksisch Instituut liep inniiddels al een kleine vijf jaar het grote
projekt Drents Woordenboek, met als nitvoerder dr. G. H. Kocks. Verreweg de
meeste gegevens voor dat woordenboek
werden verzameld in maandelijkse bijeenkomsten van infomrnnten in zo'n honderd
Drentse dorpen en steden. Edn persoon van
elke infonnantengroep flingeerde als kontaktpersoon. Op gezette tijden organiseerde
en bezocht dr. Koch regionale bijeenkomsten om zijn mitwarlcers van instrukties
en informatie te voorzien, om de kontakten

te onderhouden en om iets van de resultaten
te tonen. Met datzelfde doel riep het Nedersaksisch lnstituut een kontaktorgaan in her
leven, her Drents Woordenboek Medewerkerscontact.
Prof. Enes, dr. Kocks, mijn mede-bestuursleden van de Stellingwarver Schrieversronte
en met in de laatste plaats ikzelf vonden het
een goed en voor de hand liggend idee om
ook in Stellingwarf met een fijn netwerk van
informantengroepen te gaan werken, met het
doel de geografische verschillen in de
Stellingwerfse regio vast te stellen en in het
Stellingwarfs Woordeboek tot uitdrukking te
brengen. Dankzij Prof Enes en zijn medewerkers kon 1k de Drentse kaares met
vragen, oftewel 'vragenfiches', gaan gebruiken. Dat wil zeggen, ik kon ze kopieren, ze
door het instituut laten vermenigvuldigen en
naar informantengroepen laten sturen. In de
zomer van 1975 zette ik, met hulp van
verschillende personen binnen en rond de
Stellingwarver Schrieversronte, in cen groot
aantal dorpen informantengroepen op. Deze
groepen varieerden in grootte van drie tot
vijf personen, ja soms zelfs meer, zoals de
tienkoppige groep van De Focktel. 1k bezocht de groepen toen, en ook naderhand
nog wel, om ze te instrueren en om de talige
achtergronden te leren kennen. De informanten werden geselekteerd met als belangrijkste kriterium dat ze de lagere schoolleeftijd
in het desbetreffende dorp hadden meegemaakt. Ms dat met zo was maar 'dialectvastheid' absoluut aanwezig werd geacht,
kon men toch meewerken. Wel werd
gevraagd om in zulke gevallen, wanneer men
dacht dat iemand iets inbracht 'uit een ander
dorp of uit een andere omgeving', dat ook te
noteren. De aangezochte personen zouden de
maandelijkse bijeenkomsten en het daarin
overleg voeren en invullen van de briefies
(vragenfches) al snel interessant, nuttig en
gezellig gaan vinden. Dat bleek onder meer
ook uit de opkomst en inbreng op de woordeboekaovenden die op gezette tijden voor
en met de infonnanten werden gehouden.
De groepen werden bijna alle per dorp opgericht. Het ging om de volgende plaatsen:
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Qosterwoolde, De Haule, Lan gedieke,
Donkerbroek, Makkinge, Berkoop, Ni jberkoop, Else, De Fochtel, Buil, Noordwoolde,
Steggerde, De Hoeve, Peperge-De Blesse,
Blesdieke, Hooltpae, Ni jllooltpae, Der
Izzerd samen met Oolde- en Ni jhooltwoolde, Wolvege, Oolde- en Ni jlaemer,
Ni jtriene, Scharpenzeel, Munnikeburen,
Spange en De Langelille.
Het laatstgenoemde dorp viel weidra af en na
enige jaren gebeurde dat ook met Buil,
Noordwoolde en Steggerde. De informanten
in die dorpen hadden b!ijvende, direkte
ondersteuning nodig. Omdat bovendien van
deze dorpen de indruk bestond dat er noga!
idiomatisch Stellingwarfs werd gesproken,
ging Sietske Bloenihoff van de Stick ting
Stellingwarver Sckrieversronte vanaf 1983
maande!ijks her niet-af'gevraagde materiaal
in deze dorpen monde!ing afvragen, en bij
tijd en wijie deed zij dat ook in de
buurtschap De Miente, nabij Noordwoolde.
Ook kon nu meer zekerbeid worden verkregen over de uitspraak in de genoemde
woonkemen en over de betrouwbaarheid in
andere opzichten. De centra!e !igging van
deze dorpen was van be!ang voor de
representativiteit van het woordenboek.
In de behoefte aan een representatieve spreiding van informantengroepen werd met het
vormen van groepen in bijna a!!e dorpen in
aanzien!ijke mate voorzien. Daar komt nog
bij dat ook her afwijkende Westhoekers door
twee vaste informantengroepen opgegeven
is, n!. steeds door die van bet dorp Sponge en
vaak ook door die van Scharpenzeel. In het
!aatstgenoemde dorp wordt naar verhouding
het typische Westhoekers door minder mensen gesproken. In bet noordoostelijke dee!
van Oost-Stellingwatf zijn in de vanouds
Priesta!ige plaatsen Haulerwiek en Waskemeer geen informantengroepen opgezet,
zuidelijk van de historische taa!grens, n!. in
Donkerbroelc en De HattIe, uiteraard we!.
De samenstelling van de informantengroepen nit drie, vier of ze!fs meer personen
vo!doet aan de dia!ekto!ogische eis van
representativiteit. Dat wil zeggen, de woorden en hun verbindingsmoge!ijkheden per

dorp mogen als vo!doende afgevraagd
worden beschouwd indien drie of meer
informanten zijn geraadp!eegd. Daaruit mag
met worden afgeleid dat eWe opgave door de
he!e inforrnantengroep moet worden onderschreven. Ook opgaven van een of twee personen zijn in dit woordenboek verwerkt, als
de taa!vastheid van de informant vaststond.
Vanaf de aanvang van her projekt in 1975
beb ik her Drentse enquêtemateriaal maande!ijks uitgeprobeerd in de woordenboekgroep van mijn geboortedorp Ni jberkoop.
Naar aan!eiding daarvan is na ver!oop van
tijd besloten om her Drentse vragenmateriaal bij te ste!!en en waar nodig te
versrangen door andere vragen. Drents
materiaal dat met van toepassing bleek werd
weggelaten, en in geval van twijfel werd bet
gereduceerd tot een zeer korte vraag naar her
eventue!e voorkomen en naar een voorbeeldzin. De open p!ekken die zo in de
enquête ontstonden, werden opgevuld met
vragen over bijzondere Stel!ingwerfse woorden die ik met name in nagelaten materiaa!
van H.J. Bergve!d had gevonden. Vooral ook
werden woorden ingevoegd die in de
Drentse enquête binnen de reeks A - brink
vielen. De Ste!!ingwerfse enquête ging, zoals
eerder al verme!d, van start toen de Drentse
al tot brink was gekomen. Om toch ongeveer
gelijktijdig met de Drentse enquête nit te
kunnen komen, moest de reeks A - brink
worden 'ingebaa!d' door invlecbting van
woorden uit die reeks in de !opende enquête.
Vanaf bet voorjaar van 1976 gingen uitgeteste, bijgeste!de en aangevulde vragen
naar de informanten in Stellingwarf. Vanaf
december 1982 gebeurde bet verzenden van
de vragen en her ontvangen en in ficbekasten
p!aatsen in bet kantoor van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte in de Mettlehoeve in Oosterwoolde. Om fmancie!e en
organisatoriscbe redenen was Groningen als
basis prob!ematisch geworden. Daarom verhuisde de gehele materiaalverzame!ing naar
het kantoor van de Ste!!ingwerfse streektaa!beweging. Doordat mijn student-assistentscbap in bet najaar van 1978 eindigde, was
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bet excerperen stil komen te liggen. Op mijn
aanwijzingen en onder toezicbt van de toenmalige heufdmitwarker van de Sticbting (en
buidige direkteur) Pieter Jonker ging een
aantal administratieve medewerkers verder
met bet excerperen van teksten in het
Stellingwarfs, in het kader van wat wij bet
literatuuronderzoek noemden. Het betrof de
beren R. Sloot, E. de Boer, E. Hoekstra, Th.
Oosterbof en H. de Vries, en de dames M.
Laamers en J. Haveman. De belangrijkste
teksten die door deze administratieve krachten of door mijzelf werden geëxcerpeerd
vindt men gekategoriseerd aangegeven bij de
Aanwzingen voor het gebruik, ni. onder de
aficortingen van de auteursnamen (zie pag.
60). Bovendien maakten de administratieve
kracbten een naslagapparaat zodanig dat we
na konden gaan op weilce fiches welke woorden waren afgevraagd. Daardoor konden we
gemakkelijker per woord vinden wat de
inlorinanten badden geantwoord.
Vanaf 1986 maakte 1k ten behoeve van de
Stellingwarver Schrieversronte een aantal
versies van een projektbeschrijving en
planning voor de redigeerfase, de beslissende fase voor bet projekt. De geproduceerde voorstellen werden voor kommentaar
voorgelegd aan Prof. dr. H. Niebaum en dr.
J. van der Kooi van bet Nedersaksiscb
Instituut. Om bet voorgestelde model aan de
praktijk te toetsen schreef 1k een twaalftal
proefartikelen, zodat beide beoordelaren
beter zicbt konden krijgen op wat ons bij
verwezenlijking van de plannen te wacbten
zou staan. Waar nodig zouden ook andere
deskundigen, besturen van fondsen en
vertegenwoordigers van overbeden naar dit
materiaal kunnen kijken. De proefartikelen
zijn naderband meet dan eens voorgelegd ter
illustratie en beoordeling. Ook de tijdsplanning is meer dan eens onderwerp van
gesprek en kontrole geweest. In 1990 deed
dr. A. Moerdijk, verbonden aan het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie, samen met
mij een test om na te gaan of inderdaad bet
voorgestelde tempo van verwerking van
fiches tot artilcelen realistiscb was.

Behalve mijn persoon beeft oak Pieter
Jonker vanaf 1986 de nodige tijd en energie
gestoken in bet verwerken van kommentaar
bij de projektbeschrijving en de financiele
paragraaf daarbij, bet aanspreken van
fondsen en bet scbrijven en toeliebten van
subsidieaanvragen. Daarnaast bebben we de
noodzakelijke automatisering opgestart. John
Bilstra bleek de aangewezen persoon om ons
te belpen, bijv. met een tekenprogramma,
waarmee in 1988-1989 een geed fonetisch
schrift tot stand kon komen dat ook op bet
beeldscberm te zien was. Dat was voor die
tijd een opmerkelijk resultaat waar anderen
jaloers op konden zijn. Qedurende de bele
redigeer- en produktiefase heeft John Bilstra
met raad en daad gebolpen, met name bij de
omzetting van letters nit de database naar bet
opmaakprogramma.
In de periode 1986-1991 werd de redigeerfase van bet projekt dus voorbereid, en
werden dikwijls met de nodige moeite en bij
tijd en wijle ook teleurstellingen de besturen
van een aantal fondsen en ook de overheden
die de Stelltngwarver Schrieversronte subsidieerden, bereid gevonden om de uitvoering
van bet plan voor een bepaald deel te
fmancieren. Intussen was bet afvragen met
behulp van de fiches steeds doorgegaan.
Voor bet Drentse projekt was men in de
tweede belft van de jaren tacbtig versneld
gaan afvragen met bebulp van lijsten met
vereenvoudigde vragen. In ons projekt werd
die aanpak met gevolgd. Niet eerder
rondgestuurd maar interessant materiaal
werd nog steeds tussen Drentse kaartjes
door' afgevraagd. De Drentse vragen nI.
werden nog steeds ellce maand 'uitgedund'
door een test in de woordenboekgroep van
Nijberkoop. Dat testen, dus de Drentse
vragen doornemen en alles wat opgegeven
werd op de fiches noteren, was inmiddels in
mei 1985 van mij overgenomen door Sietske
Bloemhoff, (mede-)heufdinitwarkster bij de
Stelltngwarver Schrieversronte. Drents materiaal dat in die woordenboekgroep niet van
toepassing was gebleken, bleef Bc vervangen
door ander materiaal (zie bierboven). In de
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zomer van 1991 tenslotte werd de grote
enquéte afgerond.
In diezelfde zomer kon het redigeren beginnen. Naderhand werden, om aanvullingen te
verkrijgen die bij de uitwerking gewenst
bleken, flog aanvullende vragenlijsten naar
bereidwillige informanten gestuurd. Sietske
Bloemhoff bleef nog lange tijd het materiaal
aanvullen vanuit 'haar' Informantengroepen
in Bull, De Miente, Noordwoolde en Steggerde. In deze groepen deed zij ook navraag
over materiaal waarover bij het redigeren
onzekerheid bestond. Bovendien kon 1k van
het door haar verzamelde materiaal voor het
vaktaalondezoek profiteren, en zo ook van
een klein aantal grote en kleinere publikaties
van haar hand.
ZeIf vroeg 1k naar aanleiding van onzekerheden telefonisch of schriftelijk af in de
overige dorpen met vaste informantengroepen. Een belangrijke mogelijkheid om
aan aanvullend materiaal te komen bleken
mijn taalrubrieken 'Et Stellingwarfs
Woordeboek', 'Grammatika vent ellceniene'
en 'Oonze tael, oonze zorg' in het Stellingwerfstalige tijdschrift De Ovend. Bovendien
kon ik beschikken over een aantal recente
Stellingwerfse teksten die in boekvorm
waren versehenen en waarvan de woorden
waren gealfabetiseerd, met 'rneeneming' van
een flinke kontekst links en rechts van het
desbetreffende woord. Ook dat materiaal
werd bij het redigeren benut.
Langzaam maar zeker werd het uitvoerige,
schriftelijke enquêteren minder nodig, doordat op steeds meer vragen antwoord was
verkregen. 1k volstond steeds meer met telefonisch gestelde vragen, met her schrijven
van korte briees met vragen, met vragen in
Dc Ovend en ook met oproepen in mijn
taalrubriek 'Van praot komt praot', op de
beide lokale radiozenders.

samenstelling van beide advieslichamen p. 6
van dit woordenboekdeel. De Raad van
Advies was ingesteld voor die mogelijke
situaties waarin het verloop en de juiste
afloop van het projekt in gevaar zou kunnen
komen. Hoewel er zeker moeilijke tijden zijn
geweest op her punt van de kontinuering van
de financiering, dit als gevolg van de vertraging die zich voordeed, is het projekt niet
werkelijk in gevaar geweest De leden van
de Kommissie van Redaktioneel toezicht
hebben zich bezig gehouden met het
proeflezen en het doen van voorstellen,
vooral binnen de met de afzonderlijke leden
afgesproken aandachtsvelden.
Zo heeft Prof. Moerdijk in de eerste jaren
van het projekt kommentaar gegeven op een
aantal letters vooral waar het ging om
betekenisaspekten. Van der Veen heeft tot
zijn te vroeg overlijden in 2002 steeds de
hem toegezonden letters gelezen en van
kommentaar voorzien, daarbij vooral lettend
op termen uit de landbouw. Niebaum en Van
der Kooi hebben alle letters bekommentarieerd.
Voor verdere bijzonderheden over het verloop van de redigeerfase wil ik op deze
plaats volstaan met te verwijzen naar de jaarverslagen van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte.

Bij de aanvang van het projekt was er een
Konunissie van Redaktioneel toezicht ingesteld, met prof. dr. H. Niebaum als voorzitter. Dc leden maakten deel uit van een
grotere Raad van Advies. Zie voor de
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Donkcrbrock

De namen van de plaatse!ijke kontaktpersonen in de organisatie van het projekt
zijn hieronder met een * gemarkeerd.
Oost-Ste!lingwarf
Berkoop

J. van den Bos_Bouma*, geb. 1912
J. de Boer, geb. 1919, over!. 1991
A. Dongstra-van den Bos, geb. 1916, over!.
200!
S. Duin-Drenth, gab. 1931
T. Lenstra-van Riesen, geb. 1931
W. van Loon, geb. 1889, over!. 1975
J. Russehen-Houkema, geb. 1921,
oven. 1982
A. Teijema-Dragstra, geb. 1905,
oven. 1990

I. de Boer, geb. 1914, over!. 2000
R.C. de Boer-Adema, geb. 1914
L. Hof-de Boer*, geb. 1908, over!. 1991
W. Jager, geb. 1912, over!. 2001
G. Jager-Bruinenberg, geb. 1913
Z. KuitersKeizer" (vanaf 1991), geb. 1920
D.W. Menger, geb. 1907, over!. 1982
B. Menger-van der Weide, geb. 1909,
oven. 1996
J. Veen-Menger, geb. 1909

A. Bij!sma, geb. 1917
K. Kastelein_Bergsma*, geb. 1922
J.H. Koops, geb. 1893, oven. 1980
J. Mulder, geb. 1916
J. de Nekker-Bolding, geb. 1922

De Focthtel

Langcdieke

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

M. van der Broek, gab. 1913, over!. 1999
H. Donker-Bu!t, geb. 1921
H. JagerTjassing*, gab. 1925
H. S!oot-de Jong, geb. 1931
J.L. Stoker, geb. 1911, over!. 1982

Dc Hanle
L. Baron, geb. 1907, over!. 1994
T. Bosma-Koops, geb. 1921
A. Dol, geb. 1924, over!. 1983
L. Dol-van Weperen, geb. 1927
J. van der Heide-Dijkstra, geb. 1929
D. Jonker, geb. 1921, oven. 1979
M. Jonker_Veenstra*, geb. 1920, over!,
2003
P. Russchen, geb. 1907, over!. 1991
A. Russchen-Baron, geb. 1905, over!. 2003
G. Ste!ma-Koopman, geb. 1945
G. Witvoet, geb. 1921, over!. 1979
A. Witvoet-van der Horst, geb. 1926:
over!. 1979

Else

Makkinge

F. Bethlehem-B!ijsie, geb. 1900,
over!. 1983
I. Bijstra-van Da!en, geb. 1902,
over!. 1991
A. Gorter, geb. 1929
J. Sehurer", geb. 1923, over!. 2002
J. Sehurer-Klosse, geb. 1928
H. Veenstra-Bouma, gab. 1922
Nibcrkoop
A. Bloemhoff-Seinstrat, geb. 1923
E- Boek-Keizer, geb. 1923, over!. 1996
P. Brouwer, gab. 1908, over!. 1994
B. Brouwer-Cats, geb. 1908, over!. 1993
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Qosterwoolde

Hooltpae

A.W. Betten*, geb. 1920, oven. 1989
K. Goner, geb. 1914, over!. 1999
G. Jansen-de long, geb. 1924
G. Pruntel, geb. 1919, over!. 1987
L. Tiesinga, geb. 1899, over!. 1995
J.A. Zwaga-Wemer (*vanaf 1989), geb.
1926

A. Hogeling*, geb. 1910, oven. 1991
C.A. Hogeling, geb. 1902, over!. 1993
Z. van der Meer, geb. 1912, over!. 2001
T. van der Meer-van Huizen, geb. 1914
B. Oostra (*vanaf 1991), geb. 1917
V. Oostra-Lem, geb. 1916
Mllnnikeburen

West-Stellingwarf

J.M.E. Schokker_Erkens* (tot 1979), geb1911. over!. 1995

Blesdieke
Ni7hooltpae
A. Dedden-Koers, geb. 1951
H. Huisman*, geb. 1912, over!. 1983
EL Koers-Faber, geb. 1919, over!. 2003
I. Kuiper, geb. 1924, over!. 1986
H. Wallinga (*vanaf 1983), geb. 1914,
over!. 1987
H. Wallinga-Brouwer (*vanaf 1988), geb.
1913

J. Houtman, geb. 1913, over!. 1998
A. Menger, geb. 1904, over!. 1977
Y. Menger-Sinit, geb. 1911
S.J. Oosterhof, geb. 1897, over!. 1987
A. Oosterhof-Donker, geb. 1904, over!.
1980
W. Smit, geb. 1915, over!. 1993
H. Veenstra, geb. 1909, oven. 1996
J. Veenstra", geb. 1946

Bull
Nljtrlene
T. Marks-Wijnstra, geb. 1923
L. Mulder, geb. 1913, over!. 1986
J. Mulder-Prakken, geb. 1914, over!. 1999
H. van Riesen, geb. 1915, over!. 1991
Dc Hoeve
J. Punter, geb. 1932
A. Punter-de Boer*, geb. 1926
J.P. Rudoiphus, geb- 1929
E.A. Rudolphus -Lenstra, geb. 1933
B. de Vries, geb. 1909, over!. 1983
J. de Vries-Hoornstra, geb. 1914
Der Izzerd, Oolde- en Nljhooltwoolde
C. Bethlehem-de Roos*, geb. 1925,
over!. 1991
M. Groen, geb. 1916, over!. 1997
L. Groen-Bakker, geb. 1919, over!. 1996
M. Hornstra, geb. 1913, oven. 1983
T. Lukkes, geb. 1913, over!. 1999

B. Hoekstra, geb. 1916
E. Hoekstra-Dijkstra, geb. 1920
R. de Lang, geb. 1916, over!. 1984
H. de Lang-Eker, geb. 1919
D. Poepjes, geb. 1920, oven. 1996
A. Schra-Eker, geb. 1895, oven. 1989
K. van der Weg*, geb. 1915, over!. 1995
T. van der Weg-de Vent, geb. 1914,
over!. 1986
Noordwoolde
A. A!ten, geb. 1921, over!. 2000
I. A!ten-Sikkema, geb. 1921, over!. 1993
J. Bakker, geb. 1896
A. Bakker-Schippen, geb. 1898,
over!. 1991
I. Bos, geb. 1900, over!. 1989
A. Bos-Roders, geb. 1905, over!. 1990
B. E!singa-Smit, geb. 1915, overg. 2001
J. Ve!dhuizen-Jongedijk, geb. 1920, over!.
2003
J. de Vries-Hoekstra, geb. 1918
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Lijst van vaste informanten
Qolde- en Nijlaemer
Wolvege
J. Bakker, gob. 1920, oven. 2003
W. Oenema-Oosting, geb. 1925
W. Oosterhof, gob. 1920, overt. 1976
J. Oosterhof-Koopman, gob. 1920
Peperge on Do Blesse
J.W. Brouwer', geb. 1910, oven. 2001
W. Hakman-Brouwer, gob. 1902, oven.
1993
W.J. Koning*, geb. 1904, oven. 1993
M. Prakken-Punter, gob. 1934, over!. 1982
A. Prakkon-do Vries, gob. 1907, overt.
1998
J. do Raad-Bloemsma, geb. 1911

H. Fleddorus, gob. 1912, over!. 1990
M. F!edderus-Schippor, gob. 1911, oven.
2000
F. Hanja, gob. 1905, overt. 1977
J. Hanja-Terpstra, geb. 1903
A.F. Mulder, geb. 1945, over!. 2002
JR. Mulder, gob. 1932, ovorg. 2003
W. Mulder-Nijholt, gob. 1946
A. Mulder-de Roos*, geb. 1934
A. do Roos, gob. 1941

Scharpenzeel
L. Boozorooij, gob. 1907, overt. 1999
R. Jager*, gob. 1910, oven. 1986
L. Jager-Dounia (*vanaf 1986), geb. 1914,
oven. 2003
H. Landman-Nijmoijer, gob. 1918
A. Ooston, geb. 1907, oven. 1986
Spange
H. Brugge, gob. 1899, oven. 1982
P. do Boer-Oosten, gob. 1908, oven. 2000
K. Staalsmid, geb. 1928
A. Staa!smid-E!singa, gob. 1934
K.H. Voonhouwer, gob. 1933
A. VoonhouworZio1*, geb. 1939
Steggerde
A. Draaisma-Jansen, gob. 1922
E. van Hoogmoed, gob. 1920, overt. 1989
G. Nijk-Bakker, gob. 1911, oven. 1995
H.A.H. Vonk, geb. 1919, over!. 2003
T.H.M. Vonk, gob. 1912, oven. 2001
Th.P.Joh. Vonk, gob. 1908, over!. 1992
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Aanwijzingen voor het
gebruik
Deze aanwijzingen zijn over het algemeen
beknopt gehouden. Een aitvoeriger toelichting, meer details en een nadere verantwoording zijn opgenomen in het
inleidende gedeelte van dit eerste dee!. De
aficortingen van de plaatsen en van de
gebruikte sehriftelijke bronnen worden
hieronder verklaard in par. II. De overige
bijzondere redaktionele afkortingen volgen
in par. Ill. Par. IV tenslotte bevat
mededelingen over de uitspraak, een Iijst
van de fonetische tekens en enige bijzonderheden daarbij.

J. Algemeen
1. Bij het zoeken naar woorden volgens de
alfabetische ordening lette men erop dat
het afbrekingsstreepje (-), de punt en de
apostrof(') steeds eerst komen, dus vóór de
a, wat ook geldt voor het haakje openen.
Men zoeke dus jan-in-de-zak niet na
janhen maar direkt achter Jan, de
afkorting i.v.m. vóór ia en het woord hi'j
na hi maar vóór hiasint. Zo ook is konsta(a)nt vóór konstaansie opgenomen.
2. Wanneer na het hoofd- of nevenlemma
of na een verbinding geen dorps- of
gebiedsaanduiding is gegeven, geldt dat
deze vorm in alle of nagenoeg alle dorpen
voorkomt. Een gebieds- of doqsaanduiding
zegt dat het gegeven alleen voor die
plaats(en) is vastgelegd, maar houdt niet in
dat het woord, de betekenis enz. vanouds
niet in één of meer andere plaatsen werd
gebezigd. Er is namelijk niet voor elk
woord, elke betekenis enz. over het gehele
gebied geenquêteerd. Nadat het materiaal
voor dit woordenboek was verzameld, werd
het niet nog eens in alle informantengroepen afgevraagd, ook al was het woord, de
betekenis enz. incidenteel of zelfs bij
toeval verkregen, bijv. in cen voorbeeldzin,
en niet door een expliciete vraag naar dat
woord, die betekenis enz. in de enquête.

Alleen in de redigeerfase is, op incidentele
basis en dat alleen bij bep. onzekerheden,
nog wel eens schriftelijk geenquôteerd over
het gehele gebied. Een en ander heeft tot
gevolg dat nogal wat gegevens in dit woordenboek waarschijnlijk voor meer plaatsen
gelden dan waarvoor ze zijn vermeld. De
geografische tegenstellirigen tussen kiankvarianten (zie o.m. aandachtspunt 4 hierna)
worden overigens wel in zeer hoge mate
door de enquête gedekt.
3. Van woorden die zowel met de 5 als
met de letter o voorkomen en die voor het
overige gelijk aan elkaar zijn, vindt men
maar één vorm als hoofdlemma' d.w.z. als
het eerste, vetgedrukte woord van een
artikel. Zo vindt men bijv. achter körf de
vorm korf als nevenlemma opgenomen (in
vet en kursief, maar korl is niet als
hoofdlemma te vinden met een verwijzing
naar körf. De S geldt in de alfabetische
ordening van de woorden als een o, men
vindt dus gröpstal vóór gros I.
4. Van varianten die alleen verschillen in
een klinker, een tweekiank of evt. een
medeklinker is meestal de variant met de
grootste geografische verbreiding als
hoofdlemma opgenomen, waarna één of
meer nevenlemmas volgen. Wie bijv. de
variant hooi hooi' zoekt, leest na dat
lemma: z. huj. Men wordt daarmee
verwezen naar her hoofdlemma huj,
waarachter hooi als één van de drie
nevenlemmas is vermeld.
S. Als de verbreiding van een variant (van
de soort onder 4 genoemd) over het
Stellingwerfse taalgebied ongeveer even
groot is als die van een andere variant,
geldt als hoofdlemma meestal de vorm die
men het meest in het gesehreven Stellingwerfs aantreft en is de andere variant
opgenomen als nevenlemma. Zo vindt men
dus onder körf het nevenlemma km-f en
niet omgekeerd. Niet zelden zijn, om
praktische redenen, ook één of meer synoniemen onder een hoofdlemma opgenomen die niet direkt als klankvariant zijn
te beschouwen. Zo vindt men onder hinkelpark het synoniem parkhinkhokke,
waarmee echter niet gezegd is dat dit
woord beslist minder voor iou komen.
Hinkelpark is in deze vorm afgevraagd in
de enquête en maakte dus een grote kans
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door de informanten opgegeven te worden, tekstdeel geeft aan dat een overtollig
parkhinkhokkc werd toevailig genoteerd, gedeelte is weggelaten.
in dit geval n.a.v. een enquêtevraag over 10. Een vaste verbinding is opgenomen
hinkelpark.
onder het eerste Zn. dat erin voorkomt.
6. Het komt nogal eens voor dat in een Indien dat ontbreekt is de verb. opgenomen
artjkel één of meet betekenissen worden onder bet eerste bn. of, als ook dat afwezig
gegeven waarna deze worden gevolgd is, onder bet eerste ww. Soms is een verb.
door een .zic-verwijzing naar een ander onder meer dan één van die drie
hoofdlemma. Zo vindt men na hottelen kategorieên te vinden. Het kan ook gedrie betekenissen, waarna na 'betekenis- beuren dat een verbinding niet voorkomt
numme? 4 een zic-verwijzing volgt naar onder een lemma waaronder men het zou
horrelen. Onder dat hoofdlemma is hot- verwachten, maar onder een ander
telen nI. als nevenlemma opgenomen.
kernwoord in één van de andere woorden7. Het opgegeven lidwoord heeft in be- boekdelen. Dat is bijv. her geval met zo
ginsel alleen betrekking op het hoofd- macgeT as boo/t, een verbinding die men
lemma. Vormen als die van bet meervoud, onder boolt tevergeefs zal zoeken. Deze
het verkleinwoord, de vergrotende trap enz. verbinding werd nI. pas opgetekend toen de
hebben in beginsel eveneens alleen betrek- letter h al voor de druk gereed was
king op het hoofdlemma. Zo heeft een gemaakt, en is dus wel onder maeger
verkleiriwoordvorm hakkien alleen be- opgenomen. Ontbreekt niet alleen een Zn.,
trekking op het hoofdlemma hakke en niet een bn. maar ook een ww. in een
op her nevenlemma hakke.r.
verbinding, dan zoeke men onder een ander
De verkleinwoordvormingsregels zijn be- woord dat als kern ervan kan worden
handeld in het inleidende gedeelte. De opgevat.
vrouwelijke tegenhangers van de 'manne- 11. Meestal niet verklaard zijn die vaste
lijke' handelen-persoonsnamen zijn alleen verbindingen die gelijk of ongeveer gelijk
in bijzondere gevaflen opgenomen. Ze zijn zijn aan die in bet Nederlands en die men
deels voorspelbaar. Om redenen van beper- behandeld vindt in Van Dale Groot
king zijn de bijbehorende woordvor- woordenboek der Neder/andse taai Voor
mingsregels niet opgenomen.
een woord dat alleen met een synoniem nit
S. Ms na een verbinding een reeks dorpen bet Nederlands is verklaard (zie ook onder
wordt genoemd - waarmee de vindplaat- 12 hierna), geldt/gelden de betekenis(sen)
sen zijn aangeduid - dan staan de afkortin- die in Van Dale zijn vermeld. In beide
gen in beginsel in alfabetische volgorde. gevallen heeft hoofdzakelijk de twaalfde
Wijkt de vermelding van her laatste dorp in druk als richtsnoer gegolden. Het gebruik
zo'n reeks van dat principe af, dan is de van Van Dale zal dus nu en dan wenselijk
vorm van de verbinding die, zoals die werd zijn. Dat geldt bijv. voor degene die nader
opgegeven voor dat dorp. Dus in geval van geinformeerd wil worden over een verbinbijv. een reeks Nw, Spa, Ma komt de ding als iene de baand ho yen et beuld
voorafgaande verbinding ook in Noord- ho/en en voor de gebruiker die fromwoo/dc en Spange voor, maar werd opge- melgoa/niet kent nit het Nederlands.
nomen in de vorm die Makkinge opgaf.
12. Stellingwerfse woorden die gelijk zijn
9. Het teken ... in een opsomming van aan die in het Nederlands worden meestal
verbindingen wil zeggen dat een zelfde gevolgd door een liggend streepje en een
tekstdeel nit de viak ervoor gegeven equivalent in het Nederlands. Voor de hand
verbinding(en) niet is herhaald, vgl. Die liggende maar van het Nederlands
koint niet vu/c intl de batten, ...van de afwijkende afleidingen van zulke woorden
hanen. Afgezien van het hoofdlemma staan zijn in dit geval niet opgenomen, zoals het
Stellingwerfse woorden en verbindingen verkleinwoord en het voltooid deelwoord.
steeds kursief. Een redaktionele verdui- De algemene regels voor de vorrning van
delijking binnen die verbindingen staat beide kategorieen zijn opgenomen in her
tussen teksthaken (dus tussen [en]), rnaar inleidende gedeelte van dit dee!. Zo is
niet kursief. De aanduiding ( ... ) binnen een bijv. hannest niet opgenomen als voltooid
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deelwoord bij hannesen. In hannest
ontbreekt her voorvoegsel 'ge-', dat
optreedt bij deelwoordvorming in bet
Nederlands. Wél wordt meestal informatie
over de uitspraak toegevoegd indien die
enigszins afwijkt van het Nederlands. Ook
worden de betekenismogelijkheden na bet
liggende streepje genoemd als ze maar
voor een deel overeenkomen met die in
Van Dale (zie ook onder 11 hiervôôr) en/of
worden de verbindingsmogelijkheden
getoond. Is dit laatste het geval dan zijn
natuurlijk alleen mast die vaste verbindingen genoemd (uitdrukkingen e.d.) die
uit her Stellingwerfs opgetekend zijn. Zijn
er geen verbindingsmogelijkheden gegeven,
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 veranderd worden door bijv. woorden toe te
voegen of door een persoonsvorm steeds
aan te passen. Het gaat om spreekwoorden,
volksrijmpjes e.d.
14. De bijzondere vormen van de onregelmatige en van de sterke werkwoorden
zijn meestal niet in de artikelen opgenomen
(vgl. Hij b/lift) 'H ii blijft', flj b/eeldaore
Zij bleef daar'). Ze zijn in een
afzonderlijke lijst in de inleiding van dit
deel opgenomen. Wel vindt men vaak in
kombinatie met het of is een vorm van het
voltooid deelwoord vermeld, omdat op die
manier duidelijk wordt waarmee her werkwoord wordt vervoegd, vgl. bijv. is b/even
(onjuist is immers: het b/even).
15. De voornaamwoordelijke aanduiding ze
(i.p.v. hij, vgl. Daenk om de soep, ze is
hiete) is slechts gegeven voor zover die
bekend was.
16. In de voorbeeldzinnen en vaste verbindingen zijn klankvarianten (van het type
huibij het hoofdlemma buj'hooi) gehandhaafd. Wel is vaak voor die variant gekozen die kenmerkend is voor een bep.
gebied. Zo is voor Nijtriene de vorm hui
genomen i.p.v. huj, ook al is die laatste
vorm daar ook wel eens opgetekend; dit
dorp is n!. gerekend tot bet hui-gebied.
Van enke!e zeer frekwent gebruikte
woorden is voor alle voorbeeldzinnen en
vaste verbindingen de variant gekozen die
als de oudste werd opgegeven. Zo !eest

men in her weergegeven materiaal dos
steeds doe en niet toe of toen toen' en zo
ook leest men ze weren 'ze waren' in
verbindingen uit bet 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 bet materiaal uit bet 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 systeem met aa i.p.v. ae, dat dos paar
heeft i.p.v. peer of paer. (Het desbetreffende gebied is aangeduid met WH).

ii. Afkortingen: gebieden en dorpen,
bronnen
Voor bet benutten van de aflcortingen
hierna, zal bet af en toe gewenst zijn om
de kaart van Steiingwarf op pag. 61 te
raadp!egen. De grens daarop midden in bet
gebied is die tussen de gemeenten QostSteiingwarf (OS) en West -Stei/ingwarf
(WS). De naam van de rivier de Lende
wordt in de gebiedsaanduiding veel gebruikt. De dorpen waarvoor her Stellingwerfse materiaal in dit woordenboek voor
een zeer belangrijk deel werd verkregen
door de maandelijkse sehriftelijke enquête
in de informantengroepen (zie bet woord
vooraf), zijn met * gemerkt. Daamaast of
in plants daarvan is in een klein aantal dorpen ook zeer uitvoerig mondeling geenquêteerd; die plaatsen zijn met een extra
ster gemarkeerd. Her komt nogal eens voor
dat een lemma als a!gemeen is opgenomen
of voor een bep. gebied zonder nadere
inperking, terwijl voor één of meer
plaatsen toeb alleen één of meet andere
k!ankvarianten gelden. Voor WH in bet bijzonder houdt dat vaak in dat de klinker of
tweekiank nit bet 'algemene' hoofd- of neven!emma niet van toepassing is, ook al
vallen de WH-dorpen dus binnen het desbetreffende gebied. Zo geldt hooi 'booi'
bijv. voor WH, echter niet de variant hui,
die voor WS noord. van de Lende is aangegeven.
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gebieden, dorpen
WS
Bdie
Eu
Dho
Diz

-

schriftelijke bronnen

West -SteliingwanB WestStellingwerf
Biesdièke */Blesdijke
Bwi**/Boijl

Een plaatsnaam genoemd na een auteursnaam wil zeggen dat het materiaal geldt
voor de plaats(en) die de auteur heeft
gegeven of waartoe hij zich duidelijk
beperkt.

DcHoevetm

Dci- Izzerd, Ooide- en NifhooitwooldclTer Idzard,

Op
Pe-Dbl Dia
Dmi
Mun
NI
Np
Nt
Nw
01
01-NI

Sb
Spa
Ste
Sun
Sun-Ot Sz
WH

-

Wol
ZW

-

OS

-

App
1*
Dfo
Dhau
El

Ld
Ma
Nbk
Obk
Ow

-

Olde- en Nijeholtwolde
Dc LangehidLangeliile
Dc Miente (bij Noordwo aide)
Munnikeburen */Munnekeburen
Nijiaemen'Nijelan,er
Nijhooitpae*INijeholtpade
Niytriene*/Nijetrijne
Noordwoo/de**/Noordwolde
Oo/dciaemei101delamer
Ooide-enNijiaemerTO1de-en
Nijelamer
Hooi4oae*/01deholtpade
Peperge en Dc Bicssci'Peperga, De Blesse
Siièkenborg'Slijkenburg
SpangeSpanga
Steggerde**/Steggerda
Sunnegc/Sonnega
Sunnege en Oo/deti-lenc/Sonnega, Oldetrijne
Schajpenzeei*/Scherpenzeel
her 'Westhoekers van Dc Langelille, S/ickenborg, Spange en
Scharpenzee/, dat gekenmerkt
wordt door o.m a i.p.v. ac in
overig Stellingwerfs (vgl. water vs. waetcr) en out/oud
i.p.v. ooit'oo/d (vgl. hour i.p.v.
hooit, koud i.p.v. kook)
Wolvcge*/Wolvega
Bdie, Pe-Dbl en Ste
Oost-SteliingwanYOost-

Stellingwerf
Appeische/Appelscha
DonkerbroeP

Dc Fochtei*/Fochteloo
De Hauie*/Haule

Eisc*/ElsIoo
Langedkkc*/Langedijke
Makkinge*IMakkinga
Nijbcrkoop**/Nijeberkoop
Berkoop*/Oldeberkoop
Qosterwo aide */Oosterwolde

b - uit teksten van H.J. Bergveld (19021966), geb. in Appeiscbe. Dit taalgebruik
kan als oostelijk Stellingwerfs worden
gekarakteriseerd, omdat van Bergveld bekend is dat hij woorden en verbindingen
vooral uit oostelijk OS in zijn teksten verwerkte, met name nit App, Dfo en Ow
b: Im - Los materiaal van H.J. Bergveld,
vooral uit de omgeving App, Dfo en Ow
b: In - los materiaal uit de nalatenschap
van H.J. Bergveld, aticomstig van H.J. Das
(1881-1963) ut Noordwoolde(geb. inBerkoop); Das zeif aehtte zijn materiaal van
toepassing op WS zuid. van de Lende en
op OS
ba - uit teksten van M. Bakker, geb. 1926
in Noordwooidc
bi - uit teksten van H. Bloemhoff (geb.
1948, Niyberkoop), maar vooral uit diens
woordenlijst in Dc Dreijer op basis van
notities uit Nijberkoop, Berkoop en
Noordwoolde
ho - materiaal van C. Bouwer (nI. uit de
omgeving Bu14 De Hoeve, Nijhooitpae,
Noordwoolde en Hoo/tpae)
bs - uit teksten of los materiaal van S.A.
Bloemhoff, maar vooral nit haar vaktaalpublikaties, in het bijzonder .[Ciokkestoe/cn
van Stc/ilngwarf in woord en becid.
(Oosterwoolde, 1988), uithaar beschrijving
van de vaktaal van de strovlechter en de
imker in Ethunnigtgocd... Negentigjaor
Icmkers veneninge Oost-Steiiingwarf e. o.,
(Oosterwoolde, 1988; uitg. samen met K.S.
Gerritsen en P. de Vries) en uit diverse
bijdragen van haar hand in her tijdschrift
Dc Ovend
d - materiaal van H.J. Das (z. hierboven
onder b: In)
fp - nit D. Franke en D.T.E. van der
Ploeg, Piantenannnen yn Frysiin. Leeuwarden, 1984, 2e druk
It - uit H. Heukels, Woordenboek dci-Nederiandscize Voiksnamen van plan ten.
Amsterdam, 1907
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j - uit Stellingwerfse teksten van Wiebe
Jager (geb. 1912, Berkoop)
k - uit materiaal van A. Kuperus (18671958, geb. in Steggerde)
ko - uit teksten/materiaal van D.K.
Koopmans (geb. 1906 in Nijtriene, geldig
voor west. WS)
I - uit Stellingwerfse teksten (proza,
poëzie) voornamelijk van na 1970 die niet
zijn aangeduid met een speciale afkorting
van een schrijversnaam
n - uit materiaal of teksten van J.W.
Nijholt (1914-1984, geb. in Nijhooltpae;
Zijn taalmateriaal is soms op te vatten als
algemeen west.)
p - uit Stellingwerfse teksten of uit de
woordenlijst van J.H. Popping (18521927), eerder gepubliceerd in De Oostste/Jingwerver betrekking hebbend op
Oosterwoolde en wijde omgeving)
s - schriftelijke bron die niet vail onder
Stellingwerfse poëzie, proza. Het gaat hier
om zakelijke teksten in bet Stellingwerfs of
in een andere taal die Stellingwerfse
woorden of verbindingen bevatten
v - uit teksten van Johan Veenstra (geb.
1946 in Ni5hooltpae)
vo - uit teksten van H. Vondeling (19011992), geb. in Oosterwoolde

III. Redaktionele afkortingen
aks.
aig.
all.
attr.
bep.
bet.
bez.
bn.
bw.
fig.
g.
hoofdtelw.
lett.
my.
Ned.
noord.
onbep.
onbep. vn.

-

aksent
algemeen
alleen
attributief
bepaald
betekenis
bezittelijk
bijvoeglijk naamw.
bijwoord
figuurlijk
geen
hoofdtelwoord
letterlijk
meervoud
Nederlands
noordelijk(er)
onbepaald
onbepaald voornaamwoord

onbep. w. onbepaalde wijs
ondersch. onderschikkend
onpers.
- onpersoonlijk
onoverg. onovergankelijk
oost.
- oostelijk(er)
overg.
- overgankelijk
overg., onoverg. - overgankelijk, ook
onovergankelijk
pers.
- persoonlijk
pers. vn.
- persoonlijk voornaamw oord
pred.
- predikatief
pron. verw. - pronominale verwijzing
rangtelw. - rangtelwoord
scheidb.
- scheidbaar
spot.
- sporadisch: d.i. geldt voor
rnaar één of enkele plaatsen waarvan de vermelding niet interessant is
(bijv. bij ferceren naast
forceren), onidat er geen
geografisehe tegenstelling
in het geding is; ook is de
aanduiding 'spot.' gebruikt
wanneer de samensteller
bet gebruik van een woord
wel kende, maar onzeker
was over de feitelijke
spreiding
stofn.
- stofnaani
St. ww.
- sterk werkwoord
telw,
- telwoord
tw.
- tussenwerpsel
var.
- variant(en)
verb.
- verbinding, verbogen
verki.
- verkleinwoord
verspr.
- verspreid, d.w.z. voorkomend in meer dan 50%
van de dorpen/groepen
waarin werd geënquêteerd
en evenredig verdeeld over
de gehele Stellingwerfse
regio
verz.
- verzamelnaam
vn.
- voornaamwoord(elijk)
vn. aand.
- voornaamwoordelijke aanduiding
wederk.
- wederkerend
west.
- westelijk(er)
Z.
- zie
zelfst.
- zelfstandig
zuid.
- zuidelijk(er)
zw. ww.
- zwak werkwoord
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TV. Over de uitspraak en de weergave
van de klanken
Met grafeem 17 wordt op twee manieren
uitgesproken. Dit woordenboek maakt op
dit punt onderseheid tussen twee gebieden:
OS samen met het gedeelte van WS zuid.
van de Lende met 17= [i.j], en WS noord.
van de Lende met 17 = [sj]. Binnen het
laatstgenoemde gebied echter is ook wel
[ij] opgetekend (in Np, 0p en Sz) en
binnen het eerste gebied wel [sj] (in PtDbl en bij sprekers vooral ait de nietoudste generaties in App, Db en Ow).
De eerste weergave in klankschrift (tussen [en]) slaat steeds terug op het hoofdlemma. De klankweergave van een volgend
(neven)lemma wordt van die van het vorige
gescheiden door een schuine streep; echter
na een komma volgt ten andere
uitspraakmogelijkheid voor hetzeifde lemma. Soms zijn twee lemma's 'samengevat'
door een bep. gedeelte van tie klankweergave tussen ronde haken te plaatsen. De
plaats- of gebiedsaanduidingen van bep.
alternatieven in de fonetisehe besehrijving
zijn slechts gegeven voor zover ze de
samensteller nit zijn eigen kennis van het
Stellingwerfs, dan wel uit zijn eerder of
enig aanvullend onderzoek naar de uitspraak bekend waren. De aandaiding
houdt in dat bep. informatie niet is herhaald, bekend is verondersteld of nit de
samenstellende delen kan worden afgeleid.
Wanneer gédn uitspraak wordt vermeld,
is die gelijk of nagenoeg gelijk aan die in
het Nederlands, of gelijk aan c.q. herleidbaar nit de uitspraak van één of meer
voorafgaande of volgende lemma's.
Dc lettergreep die volgt op de apostrofe, draagt het hoofdaksent. De aanduiding
'aksent wisselt' wil zeggen dat, naar gelang
de positie in de zin, het hoofdaksent anders
kan zijn, vgl. Die kleur is hadbiauw (het
hoofdaksent valt op ...blauw) met ccii
hadb/auwe kicur (het hoofdaksent valt op
had...). Mededelingen over relevante patronen vindt men in par. 3.4. van de inleiding.
De fonetisehe tekens worden in de vol gende lijst, indien mogelijk, verklaard
m.b.v. Ned. trefwoorden. Bep. assimilaties
blijven buiten beschouwing. Dc lange kImkers en medeklinkers zijn niet opgenomen;

door een dubbele punt wordt nI. aangegeven dat de eraan voorafgaande klinker of
medeklinker lang klinkt. Het neusklankkarakter van vokalen in bep. posities wordt
uitgedrukt door bet teken erboven. Bij
korte vokalen is dat karakter slechts weergegeven in speciale gevallen.
[i] - Ned. Piet
[t] - Ned. pit, gebit
[8] - Ned. pet
[y] - Ned. font, debuut
[A] - Ned. put
[] - klinker die lijkt op de u in Ned. put
maar die met een lagere stand van de tong
wordt uitgesproken, vgl. tie beginklank
van Ned. ui en de ö in Duits Löffel
[u] - Ned. boek, zoeken
[o] - Ned. dom
[] - o waarvan de tongstand lager is dan
bij de a 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 dos ie-achtig) in
een tweeklank, vgl. hujd.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
[M] - w waarbij onderlip en boventanden
niet tegen elkaar sluiten maar waarbij wel
lipreading optreedt, vgl. Ned. trouue
[p] - Ned. prins
[b] - Ned. boot
[t] - Ned. taak
[t] - licht 'retroflexe' t, d.i. een t met de
tongpunt iets meer naar achteren dan bij de
gewone t. Deze [t] treft men aan direkt na
korte vokalen, op de plaats waar in een
eerdere taalfase een rt-kombinatie aanwezig meet 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 [ti] of [[] gaat
meestal niét terug op een kombinatie r +
ii of r + L Incidenteel wordt de r in een
enkel leenwoord gerealiseerd, bijv. in sport
('sport', nI. die men bedrijft), en in enkele
woorden die 'met nadruk' worden gebruikt,
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Aanwijzingen voor bet gebruik
bijv. in Vortpeerd, a] is [fot] 'weg, voort'
de gewone manier van zeggen. Sommige
sprekers gebruiken niet meer in alle relevante woorden de [4], maar we] de 'gewone [t]; 20 hoort men vaak [fot] i.p.v. [fot];
zo'n alternatief is echter in de fonetische
beschrijving weggelaten. De korte vokalen
{o], [a] en [a] klinken voor een [4] he!derder dan anders; dit is in de beschrijving
niet aangegeven. De hier gemaakte opmerkingen gelden ook ten aanzien van de [d],
de [], en de [?])
[d] - Ned. dom
[d] - licht 'retroflexe' d. Dc tongpunt gaat
jets meer naar achteren dan bij de gewone
d
overigens gelden dezelfde bijzonderheden als bij [t] hiervóór
[g] - als in Engels goal. Treedt op in niet
beklemtoonbare !ettergrepen vóor [n], [ft
[r] en ook vóór [a], a] wordt, met name
west., vóór [a] ook vaak [y] gehoord, een
alternatief dat in de beschrijving in
beginsel niet is weergegeven. Verder treedt
[g] als in goal op aan het begin van
beklemtoonbare lettergrepen in OS, Diz,
Np en incidenteel in Mun, Op. en Sz. Dit
type g wordt vaak jets meer naar achteren
geartikuleerd dan zoals men g in het
Nederlands kent nit goal. Bij de niet-oudste
generaties in het genoemde gebied met [g]
aan het begin van beklemtoonbare lettergrepen treedt in die positie meer en meer
[x] op, wat in de overige dorpen de gewone uitspraak is
[k] - Ned. kaak
[t] - Ned. fiets
[v] - Ned. leven, zeeftlruk
[s] - Ned. kas
[] - licht 'retroflexe' s. Dc tongpunt gaat
iets meer naar achteren dan bij de gewone
s. Overigens gelden dezelfde opmerkingen
als bij [4] hiervóór
[z] - Ned. bazig, kasboek. In een woord,
vóór [a], klinkt in west. dorpen de z soms
als [s]; dit is niet steeds speciaal genoemd
[z] - licht retroflexe z. De tongpunt gaat
iets meer naar achteren dan bij de gewone z; overigens gelden dezelfde opmerkingen als bij [t] hiervóór
[x] - Ned. gezicht, lachen
[y] - Ned. zagen, dagboek
[m] - vgl. Ned. maken
Em] - in die de kern van een niet beklem-

toonbare lettergreep vormt, vgl. aig. OostNederlands 'loopm' (Ned. lopen)
[n] - vgl. Ned. nu
[i] - licht 'retroflexe' n, d.i. een n met de
tongpunt iets meer naar achteren dan bij
een gewone n, vgl. [aaJ 'Anna' (meisjesnaam) vs. [anal 'Anne' (jongensnaam)
(Nbk, Np, Obk); zie ook bij [tJ hiervóór
[i] - ii die de kern van een niet beklemtoonbare lettergreep vormt, vgl. bet
aig. Oostnederlandse 'meetn' (Ned. meten)
[ti] - Ned. bang
[ij] - ['j] die de kern van een niet beklemtoonbare lettergreep vormt, vgl. Oostnederlands 'warkng' (Ned. werken)
[p] - vgl. Ned. franje
[j-] - [p] die de kern van een niet beklemtoonbare lettergreep vormt, vgl. ['ruin]
Ned. roeien (01)
[1] - Ned. lallen
[I] - I die de kern vormt van een niet beklemtoonbare lettergreep, vgl. ['lt:pj], Ned.
lepel grafisch niet van deze [J] onderscheiden is de licht 'retroflexe' / (dus met
een iets teruggetrokken tongpunt), vgl.
[kol] 'kol bij paard, koe' met ['koJax]
'onnozel kijkend' (01-NJ) (zie ook bij [i])
[r] - tongpunt-r, Ned. raar, evt. stemloos
aan het Iettergreepeind. De huig-rwerd al-S
leen voor enkele personen nit Bdie opgegeven. Oost. komt tussen een korte klinker
en de schwa ([a]) in een woord een tongpunt-r voor met één enkele beweging van
en naar de tandkas, bijv. in ['han] 'hard'
( 'snel')
Er] - sterk gereduceerde tongpunt-r. Deze
treedt op direkt vóór ci, t, $ of z en volgt
daarbij direkt op een lange vokaal die
overgaat in een lichte [a]; verder met name
vóór een 'lettergreepdragende n', vgl.
['kapfl 'karren', ['marii] 'morgen' of voor
[J], vgl. ['borJ] 'borrel'. Bij de artikulatie
van de [r] wordt de tongpunt éénmaal naar
de tandkas bewogen maar niet teruggetrokken
[r] - r die de kern vomit van een niet
beklemtoonbare lettergreep (in de grafische weergave moeilijk te onderscheiden
van r), vgl. ['wekç], Ned. wekker
[h] - Ned. bond. Aileen in Bdie en Sz is
enkele malen waargenomen dat sprekers h
aan bet woordbegin 'weglaten'; dit is niet
in de fonetische beschrijving opgenomen

EI

a de; -s; -gien [a] 1. de letter, klank a van
a tot z van het begin tot het eind, in het
geheel: 1k heb Sat bock van a tot z
vutlezen (Ld), (bij een arts:) Zeg es a di.

a.s. - afkorting van anstaondc, in verb. als
zundag as.; in gewoon taalgebruik wordt
meestal de aanduiding kommcndcgebruikt:
kommende zundag, kommende maendag

zeg de klank a (zodat men mond en keel over ccii wekcenz.
kan inspekteren), Ic he/then a zegd, dan A.T.W. - afkorting van Algemienc
moeJ' ok b zeggen je meet no doorzetten, Ta ciwctcnscbop
je bent no eenmaal begonnen (Ste) 2. aachte z. achtc I, II
woordreeksen e.d. die met de letter a aachten z. achtcn
aanvangen 3. (in de muziek) de toon a 4. aachter I (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
(in de muziek) de toonsoort a 5. eerste achter (ZW, west, van Wol, elders verspr.)
nummer in een opsomming, indeling e.d. * bw. ['a:xtç/'axtr] 1. aan de achterkant,
Wic a zcgt meet ok ii zcggcn men moet achteraan aachter op 'e dc/c, aachter in de
doorzeften als men eenmaal is begonnen
bos, aachter in et huus (Nw), D'r ston ccii
a capella (I) [akapsia] - a capella
kerel aachter bij de tapkaaste
Hi7 her
a-griep (spor.) ['a:grip] - a-griep
de wiend achtcrachter zich, mee (Wol), N
A-kaante (spor.) [a:kã:nto] - A-kant
alt aachter hic/cmao/c onder 't huJ
a-tecbnish (Dho, I) [a:tExnis; aks. wisselt] (Pe-Dbl), Daor waor aJ' aachter in huus
- a-technisch
kommen, oat dee/is et aachtcrhuus ( Nbk),
A.B.F. - afkorting van Algeinien Burgcriik Doe we kiender weren zee mien mocke, as
Pcnsioenfoons

A.N.P. - A.N.P. (afkorting van 'Algemeen
Nederlands Persbureau')
A.N.S. - A.N.S. (afkorting van 'Algemene
Nederlandse Spraakkunst')
A.N.W.B. - A.N.W.B. (afkorting van
'Algemene Nederlandsche Wielrijdersbond')
A.O.W. - A.O.W. (afkorting van
'Algemene Ouderdomswet')
A.O.W.-er [a:o:'wL:ar, ...OM... ....'wijar,
...jç] - A.O.W.-er
A.O.W.-premie [...'w.. .... ... wij...] A.O.W.-premie
A.P.K. - A.P.K. (afkorting van 'algemene
periodieke keuring')

d'r vesite. was: 'Gaon Jim mar aachter op
heerd speulen' (El), WiJ zatten zoemers

alt/cd aachter in de achterkamer, achter in
het huis, evt. ook: nan de achterkant van
het huis, buiten (Nbk, Obk), 't Is aachterzo
damp, d'r komt vast regen achter in het
huis (Dhau), Kick marcsaachter, zezaid'r
wel wezen in het achterhuis (Dho), Waoris
je vader? [met als mogelijk antwoord:] 1k
geioofdat hij achter is in het achterhuis,

ook: achter het huis, of: in bet bedrijfsgedeelte van de boerderij (Spa), N is roeg,
aachter di. in zn boerenbedrijf (Nw),
aachtcr in et huus (Nbk), Aacbter is de
hoer de baos en de vrouw in 't veurhuus
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aachter - aachter
(Db), Die meld kuj' niet zien wat veur of
achter is, zo plat is ze (Sz) 2. achter in tijd

piano/et buro (zitten), aachter de tralies

zitten/zetten in de gevangenis zitten/doen
Dc/c/ok/ce is aacbter(Np), fe/open aachter zitten, aachter slot (doen) bewaren achter
je uurwerk loopt achter, ook: je denkt een deur(tje), in een la e.d. met een
kennelijk dat het veel vroeger is, Die komt gesloten slot (Nbk, Obk), aachter de
wat aachter de eren an is een stuk jonger trommen achter het drumstel (bI), Do
(dan bijv. de andere kinderen in het gezin) traonen branen me aachter de ogen ik zou
(Nbk) 3. aan het eind in een er wel om kunnen huilen U), Dc po/etiek
tijdsaanduiding Kom mar even aachter in daor kieken wij niet aachter we hebben
dc middag (Nbk), Hij is aachter in de niet echt inzicht in wat er in de politiek
veer4g (Nbk) 4. in achterstand We moe'n speelt (Wol), aachter wat zitten achter iets
niet aachter raekcn mit oons wark (Nbk), zitten, We hebben d'r gister drok aachter
Hij is een aende aachter (Nbk), Jim zeten, mar we hebben 't daon kregen zijn
hoe yen niet ten aachter te staon bij de er erg druk mee bezig geweest (Nw),
aanderen minder hebben/krijgen, in aachter et stuur z'n auto besturend, We
achterstand geraken vergeleken met vu/en d'r een mennite meense/ike nood en
anderen (Obk, Ow, El), Ze stonnen mit stried aachter zitten op de achtergrond
voetba//en mit 2-0 aachter (Nbk), aachter spelen (b), aachter watkommen achter jets
wezen mit je war/c, (zelfst.) Ic bin in 7 komen, te weten komen: Ic kun d'r niet
aaclitcr kommen achterop geraakt met je aacbterkommen, hoe datzit(Dho), aachter
werk (Nbk, Ste), Jo /open aachterje bent wat wezen bet weten: We bin d'r now we/
kennelijk niet op de hoogte van de recente aachterzijn het te weten gekomen, hebben
ontwikkelingen (Nbk)
her nu we! ervaren (Nbk), zo ook Daor
aachter IT (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook kom ik we/ aachter, waj' daon hebben dat
achter (ZW, west. van Wol, elders verspr.) kom ik wel te weten (Nbk), I/c bin d'r we/
vz.; bw. in de kombinatie d'r aachter aachterkommen hoe et daore zitben het te
{a:xtrl'axtr] 1. achter, i.t.t. voor Dc auto weten gekomen, heb het flu wel ervaren
staot aachter et buus (alg., Nbk), ook (verspr., Nbk), zo ook Hij 19 d'r wel
zonder Iidw. mogelijk: Do auto staot aachtcr(Dho, Ma, 01-NI, Wol, Nw), 1kb/n
aachter buns (alg., Nbk), de buren die d'r we] aachter kommen heb mn neus
aacbterje wonen (Ste), f/c moet wel even gestoten (fig.) (Ste), Doe ik d'r aachter
aacbterje/anges(Ste), Wcgaon aachterde keken had had i/c et wel dear toen ik me
deurties naar bed (nI. vroeger: achter de in de achtergrondenlde redenen/oorzaken
deuren van de bedstee) (Nbk), aachter de had verdiept (Ld), Hij het de k/ompen
midde/deure z. onder midde/deure, (met aachter de hede zet is overleden (Obk),
verdubbeling bij vooropplaatsing:) Acbter aachter de vodden zitten z. onder vodde,
dezendedo/le s/aoj'een p'gge achter(Spa), bet. 2, Hij zit weer es aachter de
Dc man break dc /cop van de harke doe hij vrouwluden an probeert weer eens een
aachter een boomwotte/ baokte (Pe-DbI), vrouw te versieren (Ste, Nbk), Hi] /oopt
Ze hebben we/ wat aachter de /jaand achter de meiden an id. (Spa), Ze zitten
hebben flunk geld (verspr., Ma): Et is aacbtermekeeranzitten elkaar achterna, I/c
makke/ik aj' wat aachter do haand hebben gao aachter war/c an zal proberen aan werk
(Nbk), zo ook D'r zit wel wat aachter te komen (Nw), Jkza/ we/even aachter die
(Dho, Ste) en Hou die jonge mar wat an 7 dingen an gaon ze proberen te kopen, ze
/ientien, want daor zit we/ wat achter ze proberen te regelen (Nbk), We moe'n mar
hebben daar wel geld (Sz), Daor zit es even aachter de eterspanne an zien dat
wat/meer aachter er speelt nog een we de warme maaltijd krijgen, we gaan
heimelijke bedoeling mee (Nbk), Hij troT eten (Nw), zo ook We zu//en eerst mar
et, want we zatten net aachter de koffie we achter et eten an Id. (Sz), We zullen even
dronken net koffie (El, Ma, Nbk, Np, Obk), achter c/c koflie an gaan koffiedrinken
Wij zitten aachter de etorspot zijn aan het (Ow, Nt) en Wegaon eerst achter dekoffie
eten (Nbk), zo ook We zattcn allegere an, en dan doer, we c/c kaorties (Sz), et
aachter do eu/ieflutten ( b), aachter do pcerd aachter de wacgen spanncn iets

on

aachter- - aachteran
geheel verkeerd aanpakken, zodanig
aanpakken dat het effekt averechts is,
aachter do pette z. onder potto, aachter do
o/lobogo(n) z. onder elleboge, aachter lone
ommo buiten zijn medeweten (spor.),
jo(zcls) aachter c/c oren wozen z. onder
nor, bet. 2, aachter zien rogge achterbaks
(spor.), aachterdoroggohebbon gepasseerd
zijn, voorbij gegaan zijn (Obk): We hadden

1. achtereind, eind van het achterste stuk
van lets or aachteraonde van mien angel
(b), et aachteronde van de dole (Nw) 2.
achterdeel van mens of dier zo dom/stom
as otaachtcraendc van een koe(OS), ... van
con varkon (Nbk, Pe-Dbl)
aachteraendelbottien (Up, Ste) Ook
aachterbottien (Bu, Diz, Nw, Spa),
ac/iterbod (WH), aachterschottien (Nw,
do groto wacters al weer aachter do rogge Wol), aachtersclzot (Dhau, Nbk, Nt),
iii. op de sehaats (J)' overigens: gedaan achtersehot (Bu, Dfo, El, Nbk, Obk,
hebben, meegemaakt hebben: Zo, do ye- 01-NI, Sz), aachterp!aankien (Dfo, El, Ld,
kaansie howwc weer aachter do rogge Ma, Nbk, Ow) et; -botties [a:xtr:n
(Nbk), aachter lone staon hem steunen dl --- ... / ... / ... skotin/ ... skot/'axtr ... /.. .plà:i]kinj
(spor.), Hif was nog mar zoe'npon-e, doe 1. achterste aendelbottlon ( in tegenstelling
zathiy al aachter etpeerdliep hij het paard met het voorste), z. aldaar Et vourbottien is
at to mermen (Op), zo ook Dc hoer gaot or wat Heiner as et aachterbottien, omdat do
Heist zellaachtcr datpeerdment dat paard waegen wat toe/opt (Op)
het liefst zelf (Dfo, Ma, Ow, Obk) en Do aachteran (Pe-DbI, Wol en oost.) Ook
hoer zit d'r zels aachter loopt zelf achter ac/zteran (ZW, elders verspr.) bw.
het paard (Wol, Nw), ...Is... (Np), .. ./opt.. [a:xtr'an/axtr'an] 1. aan de achterkant, i.t.t.
(Nbk), zo ook D'r Jopt oenjonge aaehter, vooraan N leap aachteran in do stoet
mar de hoer is d'r zels we! biY (Nbk), We (Nbk), Gao Ic mar aachteran staon in de nj
maggen wel achter de rotten, die (Nbk), d'r aachteran volgend: Do pinko
vermoorderen bear haddo, aanders zitten

vlcug d'r vandeur, on jkke d'r aachteran!

we d'r wider de ratten gaan vangen (Sz),

(Nbk), Aovens nao et broodeton gongen do

Loslopende bonnen willen flog we1 as
aachter do schaopen gaon achter ze aan
gaan zitten (Np), As zo bijmokeerzitten is
't allemaol mooioraoteric, mar as ze vot
binnon kr/of' con klcts aachter c/c kont laat

boor en S. nog es ellen naor de stal on H.
keuteldo d'r aachteran (vo), Jo moc'n d'r do
hioltied aachteran lopen, eorst dot ze ni/cs

haar in haar gangen volgen om haar tot
spoed aan to zetten (Nbk), Zo hebben d'r

men zich negatief over je uit, roddelt men
over je (Obk) 2. in tijdsorde: na de lone
slag aachter do aandere (Nt, Np, Ow),
aachter mekeer na elkaar: zduven jaor
aachter mokeer (Nbk, Nt, Obk, Ma), MIt

wat aachteran lop on om dat huus to
kniegen! erachteraan gezeten (Dho), HJJ
leap d'r do hie/tied aachteran, mar hij kon
et niot kniegen probeerde het to krijgen
(Nbk), zo ook Daor lope 1k al tioden

oterstiod middags wodt we! zogd 'We bin
aachter de middag' na 12.00 our (Dho,
Dfo), zo ook Kom achter do middag mar
even (Dho)

aachteran (Ste), (wanneer lets moet worden
gedaan, uitgevoerd etc.:) We moe'n d'r
neudig aachteran het is de hoogste tijd dat
we er werk van maken (Ste), Daor zak
even aachteran gaon proberen het voor
elkaar te krijgen, er work van maken, hot
proberen to weten to komen (Nbk, Nw), zo
ook d'r oven aachteran mooten/wil/en enz.:

aachter- (Pe-Dbl, Wol en cost.) Ook
achter- (ZW, west. van Wol, elders

verspr.) ['a:xt1/'axtçj - achter-: eerste deel
van samenstellingen als aachter/open,
aachter/aoten enz. Ze zijn in dit
woordenboek niet aIle opgesomd;
bovendien zijn bij de hoofdlemmas met
aachter- niet steeds de var. met acbtoropgenomen
aachteraende (verspr.) Ook aacliterende
(Bdie, Nw, Ow, Spa), achterende (Dho,
Nbk, Nw, Ow, Pe-Dbl), aachtereinde
(Ma), achtereinde (Ld) et; -n ['a:xtç ... / ... J

Jk wil d'r wel even aachteran om to heuren
as 't waor is (Pe-DbI), Dan moej' d'r we!
!linkaachtoran zitten voortdurend tot spoed

manen, zorgen dat men het doet (Nbk, bo:
Nw), Jezo//on do bond d'raachtoranjaogon
(Dho), Hijmos d'r vnij wat gold aachteran
tel/on achteraf funk extra geld betalen
(Np), d'r geld aachteran gooion id. (Ma),
.smietcn id. (Ma), ...stikken (Db): Do
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aachteranbingelen - aachterbliever
anneiner mos d'r nog aorig wat geld
aachteran stilcken, want et wark kon lang
met not (Db) 2. na, achteraf Een grate
buasho/ing slaachtte d'rnogiene aacbteran,
een naoslaachtertien (El), 1k mag d'r een
broggien aachteran eten, eers bin ik met
good zat (Nbk), Eerst eten we soon on dan
nemen we d'r een broggien aachteran (Ld),
Hi]moet mar aachteran eten naëten (Dho),
D'r komt nag een stattien aachteran er

komt flog een onverwacht, evt. onaangenaam gevoig (Bu)
aaehteranbingelen (Ow) [a:xtç'amb...] achteraanlopen, op een lanterfantende wijze
HI] kwam altied aachteranbingelen (Ow)
aachteranblieven [a:xtçambli:bip] achteraanblijven
aachterankommen [a:xtç'aijkoqi:] achteraankomen: de laatste of een der
laatsten zijn m.b.t. een verplaatsing,
handeling, een bep. ontwikkeling F.
k/a uterde omhogens on S. kwam wat
aachteran (ha), Want zeg now es eer/ik:
kommen wi] hier aachteran? (b), le
kommen ok a/tied aachteran! (Db), con
Hein b%gien dat wat aachteran komt (El),
Die komt a/tied wat aachteran is haast

aitijd te iaat met dingen (Nbk)
aachterasse (1) Ook achterasse (Spa) de;
-n; ...assien ['a:xtç...Pax... J 1. as van het
achterwiel of waar de acliterwielen om
draaien Ft opstappien an de Ilets zat an de
achterasse (Spa)

aachterbaks II (Pe-DbI, Wol en oost.) Ook
achterbaks (ZW, elders verspr.) bw.
[a:xtç'baks/... J I. stiekem handelend,

geneigd te doen zonder dat anderen het
weten Hi] wil et met weten, dat bet hi]
achterbaks bouwen (Spa), Ze hebben et
nooit zegd, ze hebben et aachterbaks hullen

(Np) 2. zich op de achtergrond houdend,
zich zodanig opstellend dat men buiten
schot bhjft (Diz, Obk, Ste) We ho/en oons
mar een betien achterbaks we houden ons
op de achtergrond (Diz), le moe'nje met
wat inscbunen laoten door die gloeperd,
want ze wi//en zeif aachterbaks b/ieven
(Obk), Hi]hoolt et (a)achterbaks (Ste)

aachterbaksighied (Nbk) de [...'baksaxhit]
1. het achterbaks doen Die aachterbaks%bied van him daor hool ik met van (Nbk)
aachterba!ke (Ow) de; -n ['a:xtç...] 1. hetz.
a/s aacbterkop, z. aldaar de aachterbalke,
inkeept waor as hi] op 'e ziedledders lag

(Ow)
aachterban (spor.) [a:xtçban] - achterban
(fig.)
aachterbien (Ow) ['a:xtç... - achterbeen:
van een paard Zo gauw datpeerd vernemt
dat een vremden iene et leide in hanen bet,
legt hi] de oren in de nekke on wI/ glen
string rechttrekken of slat mit de
aachterbienen a//es kot on klein (Ow), Fen
peerdmoet mit de aachterbienen binnen de
beide zi//estringen blieven as et wark good

verlopen zal (Ow); ook: achterpoot, in
toepassing op geschoten vossen: Veertlen

aachterbaand (Pe-Dbl, 01-Ni, Wol en
oost.) Ook ac/sterband (ZW, elders verspr.)
bw. [a:xtç/ ...] 1. aehterband A/le jaoren

he'k hi] de aachterbienen had on viere
llggen In de baste rotten di. ietterlijk: heb

he'k een aachterbaand van de fiets
vers/eten (01-NI)

ik bij de achterpoten op kunnen pakken (b)
aachterbille (Bu) {a:xtç...] - achterbil een

aachterbaanlce (Pe-DbI, Wol en oost.)
Ook achterbaanke (ZW, elders verspr.)
['a:xtp' ... ] - achterbank
aachterbaks I (Pe-Dbl, Wol on oost.) Ook
achterbaks (ZW, elders verspr.) bw., bn.
[a:xtrbaks/axtr'baks] I. geneigd stiekem te
doen, zonder dat anderen het weten een
aachtethakse vent (Nbk), Hi7 is wat
aachterbaks, hi] zcgt lang met al/es (Dfo),

stok schinke van de aacbterbille van or
varken (Bu)
aachterblieven ra:xtr ...] - achterbhjven:

Daoris hi] wataachterbaksmit(Ow), War
een aachterbaks gedoe (Nbk), Die dot
aachterbaks (Nw), Doe met zo aachterbaks,
we hebben liever daf' d'r mit vein- de draod
kommen (Obk), (zelfst.) WI] ho/en nietzo
van dat aachterbakse ( Ld)

blijven waar men is, i.t.t. anderen die
weggaan Dc beide mannen stamen op. J.
on F. b/even wat verwezen aachter (vo);

achter anderen blijven, die sneller
voortgaan; blijven ieven, terwijl anderen
overiijden; zich minder ontwikkelen dan
anderen: ffi/ b/eef een betien hi] de eren
aachter (Nbk)

aachterbliever (Bu, Ma) Ook
achterbliever (Bdie, Dfo, Nt, Spa) de; -5;
-tien ['a:xtç... / ... ] 1. persoon of dier dat
achterbhjft, z. aachterblieven, vooral: dier
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aachterboolte - aachterflappe
dat enigszins achterblijft qua groei (vooral
verki., vaak gezegd van een arnizalig
biggetje)
aaehterboolte (Dfo, Ma, 01-NI, Wol) Oak
achterbozste (Spa) [a:x ... / ... ] - achterbout

aachtereinde z. aachteracndc
aachteren (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
aehteren ( ZW, west. van Wol, elders
verspr.) bw. (na een vz. gebruikt)
['a:xtnn/'axtrn] 1. aan de achterkant Ben

Eon aachtcrbooltc van ccii koc Icuj' kopen

schootschôlk is ccii sc/id/k mit banen am

(Ma, Wol), Dc achterbo ate is et beste vein'

c/c mic/c/cJ on van aachteren vaaste, mit ccii
strik o"r op (Obk), (gezegd n.a.v. bep
vaurwerk:) En doe d'r ccii glundige olifant
c/c locht in soesde, die van aachteren
koolties i-var ofgongcn (..) (b), Iii] bet c/c
wiend van aachteren, hi] bet do wiend mit
(Nt, Nbk), Hi] zit van aachteren onder et
huj (Nbk, Nt, Spa, Ste, Obk), 't Was kirk
as hear van aachteren war tegen 't th'/cke
van 't gat sleug (b), rap van aachteren
wczen last hebben van diarree (Obk), 1k
-so an 't war/c, i/c gao naor ac/iteren di.

c/c s/achE (Spa)

aachterbottien z. aaehtcraendelbottjcn
aachterbuunnan (Nbk, Obk, 1) [a:xtr.. .J acht erb a arm a n
aachterbuurt (Dho, Nbk, El, Op) ['a:xtr. .
- achterbuurt Rachen en sche/len heart in
aachterbuurten thuus, hiere niet! (Dim)
aachterbuurtvolk (El, Ste) f'a:xtj ... } achterbuurtvo!k, inensen van laag allooi
aachterbuurvrouw (Db, Nbk, 1) ['a:xtç...}
- achterbuurvrouw N. hear aachterbuurvrouw lout ok al weer on et lacste (Db)
aachterdaele (Nbk) bw. [a:xtr'dE:la] 1.
achter (lets of lemand) langs, z. ook

meestal: bet bedrijfsgedee)te, met name
van de boerderij (01-NI, Wol), (op de
lagere school:) 1k mcci even naor
aachterlanges
a(a)chteren naar het toilet (Nbk), 11V lope
aachterdek (I) ['axtr ] - achterdek
even naor aachteren; dat lain ok naor c/c
aachterdeure (Pe-Dbl, Wol en oost.) Oak huron wezen, the aachtcrjc wonen naar het
achterdeure (ZW, west, van We), elders bedrijfgedeelte, oak: achteruit (t.o.v. het
verspr.) de; -n; , - .deurtien [a:xtçdk:ora/ huis en evt. do doorgaande weg waaraan
'axtr ... ] i. aehterdeur (lett.) Dc aachter- men woorit) (Ste), Ze konimen van
c/cure ston op ccn kiere (Db), Dc grunt/el aachtcren van de achterzijde, van de
moot flog op 'c ac/i/crc/cure (Bu), We achterkant, oak: ver van eon doorpande
he/then nag zo&n oolderwetsegrunde/ op 'c
achtcrdeure (Mun), Et is c/c aachterdeure
mit gezegd wanneer men s!echt zaken

gedaan heeft of domme dingen heeft
gedaan (Ste), Ic hebben ni/cc in to brengen
as /ego brie/los (en hi] c/c aach (crc/cure
ofge yen) (bo: Nw), Ze zitten op 'e
aachterdeure to raomen, moot macken
da'k d'r bonne koni ik nioet nodig inn

behoeften doen (Ste) * (gezegd wanneer
men to kwistig leeft:) Et komt tot c/c
veurc/eurc in, on 't gaol lieke hadde tot c/c
aachtcrdeure weer out (Dfo)
aachterdocht (Nbk) ['a:xtrdoxt] - achterdocht Die is lea on al aachterdocht (Nbk)
aachterdoehtig (Ma, Obk, v) [a:xtrdQxtQx]
- achterdochtig
aaehterdwas (Diz, Op, Wol) Oak
achterdwas (01-NI) bw. [a:xtj'dwas] 1. op
een deel van de stal achterin de boerderij
dat dwars staat op de be!angrijkste stal, it!.
die in de lengterichting van de boerderij Dc
ka/ver en c/c pinken staon aach lordwas
(WO!)

weg vandaan (Nt), Die wet van aachteren
nictdathi] van veuren lecfthij is erg dam,
onnozel (Nw) 2. in van aachtcren achteraf,
naderhand: Et spect me van aachtercn
(Nw), Van aachteren of an begunt hi] c/
weerovcrtezeurcn (Dhau, Np), Hi] begunt
van aachtercn opni] weer to zeuren (Nbk)
3. in achterstand (zelfst.) 1k heb me
versia open, now bin k c/c hide dag wat in
't aachteren (Nbk), in aachtej-en wezen mit
et wark (Ma, Nbk, Obk), We bin aorig in
achtercn (Spa), (zelfst.) ...in
aachteren
mit betacien (Nt, Ow, Obk), ...mit 't wark
(Ow) * Van aachteren ziej' cen bond in
gat achteraf heeft men makkelijk praten,

weet men we! hoe het had gexnoeten (b:
!m,ln), ..ziefeenkoein 'tgat/tcgen 't gat
an (b: im), z. year var. onder koe
aachterenc!e a. aachteraenc/e

aachterflappe (Ma, Nbk) de; -n ['a:...] 1.
bep. klep aan eon ouderwetse onderbroek
voor vrouwen Dc veurste flappe haj'
aachter vaastc en c/c aacbtcrflappc year; af
naor et husien gongen, lice[c/c in a/fiend c/c
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aachtergaank - aachterhaelen
aachtergooier (Bu, Nbk, Ow) de; -s; -tien
['a:xtrgo:ajr] 1. degene die de garven naar
de stapelaar werpt of naar een andere
tussenpersoon die dat doet, de veurlegger
aachtergrond (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
achtergrond (ZW, Wol en west., elders
verspr.) de ['a:xtrgront/'axtr...] 1. achtergrond: van een landschap, in een bep.
ruimte Die hebben niet zoo n mooie
aachtergrond (Nbk), wat meziek op 'e
ruumte your dokoenen, mar de aachtergang aachtergrond how-en di. zacht, niet overwas we/ wat smai (Pe-Dbl), As 't voeren heersend (Nbk), Die is bescheiden, die wil
daon was, wodde do ach tergang an veegd en op e aachtergrond blieven (fig.) wil zich
niet op de voorgrond plaatsen, wil niet in
d'r wodde zaand over strijd (Ld)
aachtergaon (verspr.) Ook achtergaon de belangstelling komen (Dhau, Nbk) 2.
(WH, elders verspr.) st. ww.; onoverg.; diepere beweegreden As hi j je perbeert out
scheidb.; het aachtergaon ['a:xtr.../...] 1. to heuren mit een mooie meniere van praoachterlopen: van een klok, een wekker Die ten, dat het vast een aachtergrond ( Ste) 3.
wekker gaot eon kertier achter (Ol -NI ), De afkomst, verleden, zaken die tot iets geleid
torenklokke van Berkoop bet wel es hebben Dat hicle zaekien her een wat
vromde aachtergrond (Obk), Die kerel bet
aachtergaon (Obk)
aachtergatsneve (Nbk, Np, bo: Op) de; -n; een verkeerde aachtergrond (Ste), De
...nefien [...'n...] 1. zoon van een achterneef achtergronden weten we niet (Spa), De
of -nicht (Np, bo: Op) 2. achterneef (Nbk) aachtergrond woj' nooit geweer (Dfo), Jo
aachtergatsnicht(e) (Nbk, Np, bo: Np) de; weten niet wat veur aachtergrond dat had
...nichten; ...nichien [a:xtrgats'ntxto] 1. het (El)
dochter van een achternicht of achterneef aachtergrondgeluud (1) ['a:...] - achter(Np, bo: Np), Len aachter-aachter-nichte is grondgeluid
een aachtergatsnichte (Np) 2. achternicht aachtergrondinfermaosie (1) ['a:...] achtergrondinformatie
(Nbk)
aachtergedien (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook aachtergrondkoor(tien) (1) ['a:...] achtergedien (ZW, west. van Wol, elders achtergrondkoor(tj e)
verspr.) et; -en; -egien, -tien ['a:.../...] 1. aachtergrondmeziek (I) ['a:...] - achtergordijn voor het achterraam Doe et grondmuziek
aachtergedien mar dichte (Ste), Et achter- aachterhaans (El, Nbk, Obk, Ow, Ste)
gedien hangt veur et achterste raem (Wol, Ookachterhaans ( Ste), achterhands (Dho)
01-NI), de achtergedienties in do karavan bn., bw. [a:trhi:s; aksent wisselt/...] 1.
achterwaarts: van een klap, mep of
(Sz)
aachtergevel (Dfo, Nbk, Obk, Op, Pe-Dbl) beweging anderszins met een arm (Dho,
Ook achtergevel (01-NI, Spa) ['a:.../...] - El, Nbk, Obk, Ow), mit een aachterhaanse
achtergevel D'rzatten aorigscheuren in do slag een gevulige klap geven (Obk), lone
een aachterhaanse tik verkopen (Ow),
aachtergevel (Pe-Dbl)
aachtergooien (Bu, El, Nbk, Ow) onbep. (zelfst.) Hi] gaf in eon goeie aachterw. ['a:xtr...] 1. naar achteren gooien: van haanseeen gevoelige slag achterwaarts (El)
garven naar de stapelaar of een 2. (bw.) stiekem (Nbk, Ste) Hi] gaf in
veurlegger aachterhaans een mep (Nbk), Dat is
tussenpersoon (ook wel
genoemd) Ik moot naor boven to aachterhaans gebeurd(Ste)
aachtergooien (Nbk), Vroeger mossen we aachterhaeld (spor.) [a:xt}'he:lt] helpen rogge aachtergooien op e hi/do achterhaald
(El), garven aachtergooien (Ow), Elk aachterhaelen I (Pe-Dbl, Wol en oost.)
gooide ze een aende aachter, over de Ook achterhaelen (ZW, elders verspr.) zw.
peerdestal, ow ze in do schuine stokken, de ww.; overg.; aachterhaelde, het aachterhaeld [a:xtr'hs:ln/...] 1. achter iets of
uutlaoten to gooien (Bu)

aachterflappe los (Nbk) 2. klepdeur van
een vrachtauto (Ma)
aachtergaank z. aachtergang
aachtergang (El, Ld, Np, Nw, Pe-Dbl,
Ste) Ook aachtergaank (Nw, Ste),
achterganke (Sz) de; -en; ...gankien,
...gaankien ['a:xtr.../...] 1. gangpad op de
stal achter de koeien langs, waar men met
de kruiwagen over rijdt de aachtergang
aachter de koenen ( El), Ze hadden mooi
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aachterhaelen - aachterholend
iemand aangaan en aldus bereiken, te
pakken krijgen, evt. opnieuw in Zn bezit

aachterbeufd had dan heb ik al lang wel
eens over gedacht (Pe-Dbl), Hi] is n/ct op
krijgen Hxis al een h/el aende vet, mar/k zien aachterheufd valen hij is bep. niet gek,
zal 'in nog wel acbterhacicn (Dfo), Ze bep. niet dom (verspr.)
konnen do inbi-ekers viogge achterhae!en aachterhoede (Pe-DbI, Wel en cost.) Ook
(We!), et gesteulen good aebterhaclen achterhoedc (ZW, west, van Wol, elders
(Spa), 1k zal es zion of /k dat book year verspr.) [a:xtrhuda/ ...] - achterhoede: van
jew achtcrhaelen loin (01-NI), eon adres eon leger; bij bep. balspelen, zoals voetbal
van iene achterba c/en (01-NI) 2. nagaan, te aachterhoedegevecht (I) ['a:...] - achterweten kornen, aisnog uitzoeken (verspr.) hoedegevecht
Dat is n/st to aachterha cien waor die Aachterboek (verspr.) ['a:xtp..) - Achterpra ct/es wegkomxnen (Nbk), Ze bin doende hook In do dattigcr jacren gongen do
dat to achterhae/en (Mun), Dat is n/ct moor mannen gut disse kontreinca hie/endal we/
te aebterhaclen (Nt), Die die fstal is n/ct naor do Aachterhoek to mol/evangen, want
meer to aachterhae/en, dat is a) te lange
Jeden (Obk), do waurbied aacbterbae/en

doe was con mel/evel nag we) wat weerd

(Obk), iene gut do Aachterhoek een
Achterhoeker (Nbk)
Aachterhoeker (1) ['a:xtrhukr) - Achterhooker
aaehterhoeve (ye) de; -n ['a:xtr...] 1. beef

(Np, Ste, Nbk) 3. alsnog in goede banen
leiden, zorgen dat jets goed konit (Dhau,
El, Op) Et is gebcur4 Jo kun et Diet nicer
aebterbaclen (Dhau), Gedaone zacken bin
vacke niet nicer te achterhaelcn (Op) * Al van eon aehterpoot En doe die plakken an
is de leugen nag zo 5ize1, tic waorbied
aachter/iaelt 'in we! (Ld, Nbk)
aachterhaelen II (Nw) zw. ww.; overg.;
haelde aachter, hot aaehterhaeld ['a:xtj...] 1.

een achterwaartse beweging maken (met
zn hand), z. ook aacbterljaans, bet. 1: de
haandaachtcrhaelen aj'icnc eenklapgcven

(Nw)
aachterham (Ste) ['a:. ..J - aehterham
aachterheerd (Dhau, Dho, El, Ma) Ook
achterheerd (Dho) de ['a:xtr.....axtj...] 1.
plaats in de kamer waar een tweede kachel
stond opgesteld, ook wel: plaats achter die
tweede kachel Op 'e aachterhcerd hadden
we do twiede kachel staon (Dhau)

aachterhekke (Dfo, Pe-Dbl) et ['a:xtj-...]
1. hek aan do achterzijde van een wagen 't
aachterhckke van cen varkcnswaegen(Dfo)

aachterhenne (Pe-Dbl, b) bw. [a:xtç'hcna],
in d'r aachterhcnne zitten erachteraan
zitten, zorgen dat bet gebeurt, dat men
opschiet (Pe-Dbl), verder in d'r
aacbterhennc zuien/gaon erachteraan: om
te volgen, te pakken enz. (b): 'k Was dan
ok b/lode doe 'k heurde dat d'r ccii
stokmennigjaegers aacb terhenne zoien (b)

aachterheufd (Pe-DbI, Wol en oost.) Ook
achterkcufd (1W, elders verspr.),
aclztcrhoofd (Spa) ['a:x... / ... ) - achterhoofd

do bowt kwamnien, kregen de p corden
zakkcn em do aachterhoe von, ku von zeden
do boeren, dan hadden do hoe von eon
groter steunylak on doe scharreiden ze d'r
over (ye)
aachterholen Oak achterholen (ZW, Wol
en west., elders verspr.), aehteritouwen

(WH) st. ww.; overg.; hot aachterhullen
['a:xtç ... I ... ] 1. bewaren, aan kant Ieggen Ic
moe'n wat aachterholen wat achter do hand
houden, bewaren (Dhau, Nbk) zo ook 1k
zal we) wat veurje aachterholen ( El), Mit
et verdielen van die appels bob i/c wel wat
aachterhullen, aanders krieg ik mundcr as
oonzc huron (Db),
Sommjge winkeis
zuien nog we! wat koffle acbterbou won
bewaren, hansteren (Spa), con appeltien
year do dust aachterholen ( Dhau) 2.

stiekem houden, niet vrijgeven, verduisteren Hi] bet stiekein wat aachterholen

(Nbk), Ze bin gooldeer/ik en zu//en gien
cent acbterholcn (Op), Do penningnieester
hot geld aachtcrhuien (We!) 3. niet
meedelen, verzwijgen D'r bin dingen in 't
leven the kuj' beter aachterholen (Obk), Jo
znoe'n n/ks aachterholen (Nbk), Sominicn
verte/len n/ct moor as ze kwiet wi/len, die
wi//en graeg wat aachterholen (IA), Dat
had ie ok wel es corder zeggen kund, dat
bej' aong achtcrhu)Ien (Sz)

Elkenione ]cup amine mit de gedaach ten in
et aachtcrheufd: wat komt out tht al/es vet? aachterholend (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
(ye), Dat bob ik al lang in mien achierliolend (1W, Wok en west., elders

-73-

aachterhoolt - aachtcrlaoten
verspr.) [...'ho:Iit/... ] - achterhoudend,
achterbaks Doe mar n/ct zo aacbtcrholcnd,
11< hcb Ic wel c/cur (01-NI), J was n/ct
aachtcrholcnd ( vo)
aacliterhoolt (Obk, Ow) et [a:xtr...] 1.
bep. wagenladder: zijstuk aan de achterkant
van een wagen In ctaachtcrhooltzatten c/c
ringcn en c/c haoken year dc hujlicndcn
(Ow), An c/c aachtcrklaampc van c/c
ziedlcddcrs zit cen pen vormij uutstikscl
die in c/c twic gatten van et aachtcrhoolt
passen (Obk)
aachterhuus (Dho, Ow) Ook achterhuus
(Nt, Spa, Wol) et ['a:xtç... ..axtç...] 1.

achterste deel van een huis, vaak oak:
aangebouwd deel van het woonhuis aan de
achterkant of bedrijfsgedeelte achter aan
een woonhuis We zuicn et aacjjtcrhuus
schoonmackcn (Ow), Macc/er was in 't
achtcrhuus ( Spa), Et achterhuus was va/ce
ecn anbouwgicn mit ccn schuin oflopcnd
c/ak; c/c rcgcnbak zat c/'r in, on d'r ston
vaak ccn kookkachel(Spa), Zc hcbbcn ccn
rocm aachterhuuseen ruim bedrijfsgedeelte

(Pe-DbI), c/c gcc/icncn wit c/c aacbtcrkacmcr (Nbk)
aachterkeer (Nw) et; . ..keren; -tien
['a:xtr... ] 1. de twee naar varen stekende
balken, palen van het achterstel van een
baerenwagen
aachterkeuken (Ma) Oak acliterkeuken
(Dho) de; -s; -tien ['a:xtç... ! ... ] 1. bijkeuken
aachterklaampe (Ma, Obk, Op) de; -n
['a:xt ... ] 1. klaampc (z. bet. 5) aan de
achterkant van een zicd/cc/dcr c/c
aachtcrklaampc mit et oar year et
sluathoolt aachtcr(Ma), c/c zicdlcc/dcrs mit
c/c year- on aachtcrklaampen (Ma)
aachterklappe z. aachtcrklcppc
aachterkleppe (Nbk) Oak aachterklappe
(Np, Obk, Ste), achterklappe (WH),
achterkleppe (Dho, 01-NI, Wol) de; -n
(bet. U; ...klappien (bet. 1) ['a:xtr.../...] I.
hetz. als klcppc, bet. 3 (Ste), oak

vergelijkbare wagenladder aan de
achterkant, opstaand schat dat naar
beneden kan, bijv. van een aanhangwagentje Hi] hct c/c aachtcrk/appc a/c/ac/c

van een waning (Dho)
aachterien (Ma) [a:xtç'i:n] - achtereen,

nI. van een vrachtwagen of veewagen (Ste),

zonder onderbreking zeuvenjaoraachtcricn

(01-NI) 2. kwaadsprekerij, laster, praatjes
achter iemands rug am (Obk) AJ' hi] c//c

(Ma)
aachterjezer (Ow) et; -5; -tien ['a:xtr... ] 1.
elk der hoefijzers van de achterbenen van
een paard
aachterin [a:xtç' in/...] - achterin: aachterin
zittcn, ...liggcn, . . .gaon, Kom mar aachterin
(Nbk), Daor macf' aachterin zittcn, acrs
gcbcurtc/'rniksdaar rnoetje aehteraan (am
te zorgen dat her gebeurt) (Ste), Et eten
staot klaor, we moe'n d'r mar aachterin

eraan gaan beginnen (El)
aachteringang (spar.) Era:...] - achteringang
aachterkaante (Pe-Dbl, Wal en oast.) Oak
aclzterkaante (ZW, Wol en west., elders
verspr.), achterkaant (Dho), achterkant
(WH) ['a:..!.] - achterzijde, achterkant
(lett.) Op 'c aachtcrkaantc van or br/ellen
staot n/ks (Nw), Dc aachtcrkaantc is vackc
et moo/ste n/ct (Np)

aachterkaexner (Pe-DbI, Wol en oast.)
Oak aclzterkaemer (ZW, Wol en west.,
elders verspr.), achterkamer (WH)
['a:. .1...] - achterkamer (van een huis) 1k
heb c/c aachterkacmer a] schonc (Nbk), We
hcbbcn

c/c acbtcrklcppc van ccn platte wacgcn
mccnskcn west hcbben, krief' vast wat
aachtcrklappc nao (Obk) 3. aehterklep van

een auto, kiep van de kafferbak (Nbk)
aachterkop (Bu, Dfa, Ma, Obk, Ste) Oak
achterkop (Ste) de; -pen; -pien ['a:.!..]
1. achterste stuk van een hoairaam Et
hufracm was vacke een racm nut vier
stokkcn: twic zicc/stokkcn en ccii year- en
aachtcrkop (Bu)

aachterlaampe (Nbk, Ow) ['a:...] achterlamp Grate F zct een aacbtcrlaampicn an c/c Bets (Ow)
aachterlanges (verspr. Wol en oast.) Oak
achterlanges (Nt, 01-N!, Sz, Wol, verspr.
oast.) bw. [a:xtç'Ia(g)as!axtç'1... ] 1. aan de
achterkant langs (lets, iemand) Gao c/'r
mar aachtcrlangcs (Ste), Zc mochtcn me
n/ct zicn ankommcn, ik gong aachtcrlangcs

(Ld), Ic/can c/'r we] aachterlangcs kommen
Nbk), We konncn mooi hi] c/c burcn
aacbtcrlanges am hi] oons laanc/ te
konimcn (Pe-DbI), Daor ]opt ccn pad
aacbtcrlangcs (Nw)

aachterlaoten (Wol en oast.) Oak

c/c piano in c/c aacbterkaemcr zct achterlaoten (Wol en west., elders verspr.)
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aachteriief - aachternao
- achterlaten: niet meenemen AJ'
vorhuzen gaon, moe.!' aBcs wat nagelvasto
zit, achtorlaoten (Spa), Die man hot do
bond in do bos aachtorlaoten (Ow), Kan jk
Ic flog wat aaohtorlaoten di.: verkapen
(Dfo); gehad hebben (v): 1k /aot con leven
aacbtei- mc (v); achterlaten van een spoor,
teken enz.: Je konnen dudeliic zion waor
hi)' langes gaon was, want hi)' hadde grote
pren ton in do Sn])' aachterlaoten (Op)
aachterlief (Dhau, Ld, Np, Ste) Oak
achterlief (Dha, Ste, WH) ['a:../..] achterlijf (van bep. dieter) Et aachter/iof
van do bfje is kepot(Ste), D'r bin spinnen
mit eon aachtcrlief(Dhau)
aachterlielc z. aachterlik
aachterliende (Pe-Dbi, Wol en oast.) Oak
aaclzterliene (Ste), achterliende (01-Ni,
Op) de; -n; -gien ['a:xtçlinda/... lino/'axtç.. .]
1. tauw achter ann de wagen dat vastzit aan
de weesboom, di. de speciale paal over het
vaer had of karen Do aachterliende wodde
ansford mit et hujlaeden (Np), Gann, do
aachterliende los, do wozeboom d'r of do
arbeider op et voerhuf om of to stikken, en
do boor en H. in et yak (va)
aachterliendetouw (Obk) et ['a:xtr...] 1.
tauw gebruikt als aachterliendo: Wohaddon
vrooger eon toolter [schommel] die van
aachterliendetouw was, mit eon zak dr op,
hi)' was vaastomaokt an eon dwastaicke van
eon boom (Obk)
aachterljene z. aachterliondo
aachterliggen (Pe-Dbi, Wol en oast.) Oak
achterllggen (ZW, elders verspr. [a:...] achterliggen (fig.)
aachterliggcnd bn.; attr. {'a:xtçhg11t] 1.
achter een ander perceel liggend (en
daarbij van iemand anders zijnd of bij
iemand anders in gebruik zijnd)
Aacbterl;ggondeporcelon hebben vaoko eon
rocht van uutrit, recht van reed zeggon we
dan vaoko(Obk), (zeifst.) recbt van rood on
drift over dat porceel /aand, van
aacbterl%gonden van mensen die de
erachter liggende percelen in bezit/gebruik
hebben (Ow)
aachterlik (Pe-DbI, Wal en oost.) Oak
aac/zterliek (Db, Dhau, Ld, Ow), achterlik
(ZW, elders verspr.) ['a:xtçlak/...11k/ax...] achterlijk: in antwikkeling (van persanen):
een aachtorlike trut (Obk), meestal:
enigszins geestelijk gehandicapt Hi)' is eon

betien aachterlik (01-Ni, Wol), Et kiend
van do huron is wat aachterlik (Bu, Ma,
Np, Nw, Pe-DbI, Nbk), do aachterlike
schoelo bAa. (Nbk), Hi)' is lang niet
aachtorlikhij is helder, pienter (Nbk, Ste);
van dieren, bamen, planten: achter qua
graei Do oozpels bin van 't jaor wat
aachterlik, want et hot wat lange vreuren
(Dha, Ld, Obk, Pe-Dbl, Nbk), Do Nun is
wat aachterlik, mar et hot van 't jaor ok
glen weer west(Ste) , Do eorappols bin slim
aachterlik in 't opkommen (Obk); achter
met her werk, de aktiviteiten (zelfst.:) We
bin wat op 't aaehterliksto vanniorgen we
lapen wat achter met ons werk, we zijn wat
laat (Ste), 1k heb me verslaopen, now bin
'kdohelodag wa t achterlik (Nt, Obk, Spa)
aachteriocht (El, Nbk, Ow, Pe-Dbl, Ste)
Ook ac/zterlocht (Wol), achterlucht (WH)
- achteriicht Et aachtorlocbt van
mien lets dot et niet (Nbk), Zion
aachterlocht wil niot branon (Nbk, Ste,
Pe-Dbl), Wil ie zion of et aachterIocht et
wel dot? (Nbk)
aachterlopen (Pe-Dbl, Wol en oast.) Ook
achterlopen (ZW, elders verspr.) st. ww.;
anaverg.; het aachterlapen ['a:xtç... . axtç... ]
1. (van uurwerken) te langzaam lapen 2.
(van persanen) niet op de haogte zijn met
de nieuwste antwikkelingen
aachtermure (Dfa, Nbk, Obk) Oak
achtermure (01-NI) de; -n; .. .muurtien
['a:xtç... ... ] 1. achtermuur
aachternaeme (verspr. Wal en oast.) Oak
achternaeme (01-Nl, Spa, Wol,
achtenzaam (Spa), achtername (Nt, Sz)
{'a:xtç.....axtç.....axtçnã:m/... nà:mo] - achternaam WI)' nunjen him altied hi)' do
aachtornaeme(Db), Van aacbternaeme blot
hi)' Do Jong (Obk), Hi)' blot van aachternaemo N (El), eon vromde aachtornaome
(Pe-Dbl)
aachternao (Pe-Dbl, Wol en oast.) Oak
achternao (ZW, Wol en west., elders
verspr.) bw. {a:xtç'no:/axtç...} 1. van
achteren na, achter iemand af iets aan Hi)'
zette et op eon lop en, on ikko finn
aachternao! (Nbk) 2. achteraf, later eon
kiots aachternao geraddel over iemand die
net weggegaan is (Ste), Aachtornao kon &
dat welbogriepen ( El), aachternao bekeken
(verspr., Nbk): Acbtornao bekeken had et
zo nietmooten (Spa), Kriogen we ok nog
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aachternao- - aachterneve
wataachternao?d.i. een toetje (Dhau), con
broggien aachternao (Ma) * Aachtcrnao
wet icdcrione hoe 't moot (Ma), ... weten we
at aJ/cmaole we! (Ow)

aachternao- (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
achternao- (ZW, elders verspr.)
[a:xtç'n.../'axt1...] - achterna-: eerste lid
van samengestelde ww. van het soort

aachternaouiotson, aachternaoreizen;
aachternaokieken, aachternao/ocren;
aacbternaoroepon, aachternaoraozon;
aachternaobrengen, aachtcrnaotogen;
aachternaogooicn, aachtornaosmieten; ze

zijn in dit woordenboek met alle opgesomd
aachternao-eten (Pe-Dbl, Wol en oost.)
Ook achtenzao-eten (ZW, elders verspr.)
st. ww.; overg., onoverg.; scheidb.; het
aachternao-eten [a:xtç'n... 1...] 1. achteraf
eten (yank: als de anderen at gegeten
hebben) Jo moe'n mare ven aachternao-cton

(Nbk), Achternao-oton is allied verve/end
(Spa), 1k at a/tied beschuut aachternao als
Iaatste (Ste)
aaehternaobienen (Dfo) zw. ww.; overg.;
biende aachternao, het aachternaobiend
[...n...] 1. met grote passen aehtemalopen

volgen op jets (Nt, Obk, v) Bi] do griep
wil nog we! as wat achternaokommon (Nt)
aachternaolopen (Pe-Dbl, Wol en oost.)
Ook achternaolopen (ZW, Wol en west.,
elders verspr.) [a:xtç'n ... /axtç'n...] st. ww.;
overg.; is/hot aachternaolopen [...'n. .1...]
1. lopend volgend Die bond /eup jo a/tied
aachternao ( Ste, Dfo), lane acbternao/open
(Nbk, Spa), Hi]loptdomaegios aachternao
zit achter de meisjes aan (Obk, Nbk) 2.
iemand volgen om te zien of hij/zij alles
wet goed doet (Ste) Sommigen kuj' a/tied
wel achternaoiopen om de bool nao to
rakken ( Sz)
aachternaopraot (Ste) [...'n... J - achter-

afpraat
aachternaopraoten (Dfo) onbep. w.;
overg. ['n...] 1. praten, roddelen over
iemand die net weggegaan is
aachternaorieden (Nbk, 1) [...'n...] achtemarijden (lett.)
aachternaoroepen (Nbk, 01-NI) st. ww.;
overg.; scheidb.; reup aachternao, bet
aachternaoreupen [...'n. ..] 1. naroepen 1k

bob ¶rn do bosscbop nog oven aacbtornao-

roupen (01-NI)
aachternaosturen (1) [...'n...] - achtema(Dfo)
sturen: zenden wat men nog wil doen
aachternaogaon (Pe-Dbl, Wol en oost.) toekomen
Ook achternaogaon (ZW, elders verspr.) aachternaozitten (Pe-Dbl, Wol en oost.)
st. ww.; overg.; gong aachternao, is Ook achternaozitten (ZW, Wol en west.,
aachternaogaon [a:xtç'n.../axtç'n ...] 1. elders verspr.) st. ww.; overg.; scheidb.;
volgen, achter iemand aan gaan 2. het aachternaozeten [a:xtç'n .../axtçn...] 1.
navolgen, op dezelde manier gaan doen Jo achternazitten (lett.): vaak om te straffen,
zion him ok moor en moor in do kroeg, hi] een aframmeling te geven 1k hob him
gaot Zion belt aachternao (Nbk)
vrocgor as kiond zo vaekc aachternaozoton
aachternaojaegen (Nbk) zw., onregeim. (Nw), Hi] bet 'in acbtemaoZeten (Spa) 2.
ww.; scheidb.; jaegde/jachte aachternao, achtervolgen (fig.) (v) St zal me
het aachternaojaegd/...jacht [...'n...] 1. aachtei-naozitten, mien hie/e Jo van /aank(v)
achterna sturen, achterna doen gaan (achter aachterneef z. aachterneve
iemand of jets aan) Jaog him do bond mar aachterneers (Ste, b: Im) Ook acliterneers
aachternao stuur de hond maar op hem af (Ste) bw. ['a:xtrrn:Grs/'ax...] 1. achterom hem te verjagen (Nbk)
waarts, rugwaarts (gaand) mit do auto
aachternaokommen (Wol en verspr. oost.) aachterneers do dam uutriodon (Ste),
Ook achternaokommen (Wol en west., aebternoers ot kiopehokkon uutgaon om do
elders verspr.) st. ww.; scheidb.; is baenon d.i. vanwege de hanen (Ste),
aachternaokommen ['n...] 1. achterna aachterneers torogge (b: Im), aachterneers
komen, achter jets of iemand aan komen, praoten krom praten (door kleine kinderen)
nazitten (om in te halen, to pakken, te (Ste)
spreken te krijgen enz.) Heit komt Jo aachterneve (Bu, El, Ma, Nbk, Np, Obk,
dommiot we! aachternao ( v), Die smerige Pe-Dbl, Spa) Ook aachterneef (Db, Dfo,
hondkomtJo a/tied aachternao (Obk), Hi] Dhau, Ma, Nbk, Obk), achterneve (Bdie,
kwam J aachternao, do bouw op (b) 2. Dho, Op, Ow, Pe-DbI, Spa, Sz), achtcrneef
Hi] blonde do kwaojongo haddo aachternao
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aachternicht - aachterop
(Dho, Diz, Nt, 01-NI, Pe-Dbl, Sz) ['a:xtç... / achteromnze- (ZW, elders verspr.)
- achterneef: zoon van een neef, nieht, [...'oma/...] - achterom-: eerste lid in
oudoom, oudtante 'Ifs ccii aacbterneve van samenstellingen als aachteronimekieken,
mien moodier (Pe-Dbl)
aacbterommefoeren; ze zijn in dit
aachternicht z. aachternic/ite
woordenboek niet uitputtend opgesomd
aachternichte (Bu, Dfo, Dho, El, Ld, Ma, aachterommegaon st, ww.; scheidb.;
Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, Pe-Dbl, Ste), onoverg.; is aachterommegaon [a:xtj
aachternicht (Bu, Db, Dfo, Dhau, Ma, 'oma ... ] i. gaan langs de achterkant: om
Nbk, Obk), achternicht (Dhau, Diz, Nt, een woning of gebouw anderszins te
01-NI, Ow, Spa), achiernichie (Dho, Diz, betreden Ic moe'n mar aachterommegaon
Op, Ow, Pe-Dbl, Sz) ['a:.../...} - (Nbk, Np)
achternicht: dochter van een neef, nicht, aachterommegluwen (bI) zw. ww.;
oudoom, oudtante
onoverg., gluwde aachteromme, het
aachterof (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook aachterommegluwd [...'otno...] 1. wanachterof(ZW, elders verspr.) bw. [a:xtç'of/ trouwend omkijken (z. ook gill wen)
axtç'of] 1. achteraf gelegen, afgelegen, niet aachterommekieken (Pe-Dbl, Wol en
aan de voorkant, niet vooraan Ze wonen oost.) Ook achterommekieken (ZW, Wol
(d'r) aachterof (verspr.), Die woont en west., elders verspr.) st. ww.; onoverg.;
aachterof ie nioe'n bier aacbteruut (Ste), scheidb.; het aaehterommekeken [...'oma... /
Oolde K. woont zo olge/egen daor a/fiend ...] 1. achteromkijken 2. terugblikken op
aachterof bi] de Lende (Obk), aachterof eerdere gebeurtenissen A 'k zo es aacbterzitten achteraf wonen (Nbk), Die ommekieke dan bin d'r a/ hid] wat dingen
bangeschieterkroept allied aacbterofin can
hoekien (Obk), fene die niet goed mittelt
moet a/tied aachterof staon (Dfo) 2.
naderhand, later Aachterof kuj' d'r spiel
van kriegen (Pe-Dbl, Nbk), Dat is praot
aachterof achterafpraat (Nbk), Aachterof
b/eek oat hi] ongeliek hadde (Wol),
Aachterofzej' vaeke: 'Dat ha X- niet doen
moeten' (Ste), Achterof doebt ik, ha 'k oat
mar aanders daon (Spa), aachterofbekeken

veraanderd bi] da 'k zoe'n kieunejonge was

(b)
aachterommekiekertien (Dho) et
{a:xtç'omokikçtin] 1. in een aacbterommekiekertien kriegen gezegd wanneer men
niets kreeg (Dho) 2. z. ommekiekertien
aachterommelopcn (Pe-Dbl, Wol en oost.)
Ook achterommelopen (ZW, Wol en west.,
elders verspr.) st. ww.; onoverg.; scheidb.;
is aachterommelopen [...oma...J 1.
(Bdie, Dfo, Nbk, Np, Obk) 3. na (qua tijd) achterom lopen, het huis, gebouw aan de
(Np) Griep wil graeg wat aachterof achterkant binnen lopen Loop mar even
kommen griep wordt geniakkelijk gevolgd aachteromme, gao mar naor de
door een andere ziekte (Np)
aachterdeure (Ste), Wi] leupen, om oons
aachterofbuurt (Ma) [a:xtr'ovb...J - huus in te kommen, vaeke aachteromme
achterafbuurt D'j- zit een hoop twig in de (Pe-Dbl)
aachterothuurtcn (Ma)
aachterommesmieter z. aaehtej-smieter
aachterot'plak (1) {a:xtç'otI...] - achteraf- aachterommezien (Pe-Dbl, Wol en oost.)
plaatsje
Ook achterommezien (ZW, Wol en west.,
aachterofpraot (1) [a:xtç'ofp.. 1 - achteraf- elders verspr.) st. ww.; onoverg.; scheidb.;
praat
het aachterommezien [...'omo... / ... ] 1.
aachterofstraote (j) [a:xtr'ofs...] - achter- achteromzien, achteromkijken 2. terugafstraat (..) ze wollen de aac/zterofstraoties blikken op eerdere gebeurtenissen Aj' dan
ok Cs in nI. in de stad (j)
aachterommezien (..) (Nbk), Ic inoe'n niet
aachteromme (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook de hie/tied aachterommezien (Nbk) 3. z.
aclzteromme (ZW, Wol en west., elders ommeiciekertien
verspr.) bw. [a:tç'omo/ ... J 1. achterom aachterop (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
Aacbteromme moet ok var/ti wooden, de achterop (ZW, Wol en west., elders
aachterkaante van ethwis (Ste), Loop mar verspr.) bw. [a:xtç'oplax.S] 1. achterop,
even aachteromme (Nbk)
op/aan de achterzijde, i.t.t. voorop Spring
aachteromme- (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook mar aachterop d.i. achter de bestuurder van
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aachterop- - aachteroverslaon
een motor of brommer, voora!: op de
bagagedrager van een fiets (Nw, Spa, Nbk)
2. achter m.b.t. het zich verplaatsen, het
snel voortgaan Dc schaetserieder die
aacbterop was, ha c/dc de aandercn aorj in

(Pe-Dbl) 3. achter in vorderingen, ontwikkehngen Now bin 'k de hide dag wat

aachterop d.i. met het werk, de aktiviteiten
(01-NI, Nbk), Die vrouw is ccii kwaod
roest, die is niet aachterop loopt niet bep.
achter, is niet bep. sloom (Dhau), Ze bin
aachtcropmit beta c/en (Np, Ow), aachterop
racken: Hi] is mit zien ziektc aon
achteropraektin achterstand geraakt (Obk,
01-Ni), zo ook 1k bin c/c hide c/ag wat
aachterop rae/ct mit et wark (Np), zo ook
aachterop kommen: 1k bin wat aachtcrop
kommen achterop geraakt (Ste), Dear zien
ziekte was hi] aachterop kommen ( Pe-Dbl)

aachterop- (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
achterop- (ZW, elders verspr.)
[a:xtç'op/ax...] - achterop-, eerste lid van
samenstellingen als aachteropfietscn,
aachtei-oprieden;
ze zijn in dit

woordenboek niet uitputtend opgesomd
aachteropfietsen (Nbk) Ook achteropfietsen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; scheidb.;
fietste aachterop, her aachteropfietst
[a:xtrop...] 1. aan de achterkant van een
groep(je) fietsen
aaehteropkieken z. omnickickertien
aachteropkommen (Pe-Dbl, Wol en oost.)
Ook achteropkommen (ZW, Wol en west.,
elders verspr.) st. ww.; onoverg.; is
aachteropkommen
[a:xtç'op ... /ax ... ] 1.

[a:xtç'opstap] 1. opstap aan een fiets
aachterover (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
achterover (ZW, elders verspr.) [a:xtç'o:w1,
ook ...v1] - achterover, i.t.t. voorover Die
jonge bet zien haor a/tied aachterover
kamd(Db), We/aggen aachteroverin 'tbuj
te s!aopen (Pe-Dbl), Hi] kwam te va/en,
en... pardoes aachterover (Pe-Dbi)

aachterover- [...'o:...] - achterover-: eerste
lid van samenstellingen als aachterover/igen, aachtero vcrzitten; aachtcro verva/en,
aachtero verduke/en; aach tero verJeggen,
aachtcroversmictcn; ze zijn in dit woorden-

bock niet alle opgesomd
aachteroverdrokken (Pe-Dbl, Wol en
oost.) Ook athteroverdrokken (ZW, elders
verspr.) [...'o:.../...] - aehteroverdrukken,
verduisteren Dat zien zeunc geld achtcroverdrokt het, moat N wel as een grote
b/aom year him vu/en (Up)

aachterovergaon (1) [..'o:...] - achterovergaan
aachterovergeven (vo) st. ww.; wederk.;
het aachterovergeven [...'o:...] 1. zich
neervleien op zn rug Oo!de J. gaf him es
!ekker aachterover (vo)
aachteroverkiepen (Nbk, Ste) zw. ww.;
overg., onoverg.; kiepte aachterover, het
(bet. 2)/is aachteroverkiept [a:xtç'o:wç,
... vç ... ] 1. (onoverg.) achterovervall en Een
ossekarre is ccxi waegen mit c/nc widen,
die kuj' zo aachteroverkiepcn (Ste) 2.

(overg.) achterover doen vallen
aaehteroverkletsen (Nbk, Np) [...'o:.. 1 (hard) achterovervallen 1k bin steilaachterachteropkomen D'r "kwam mi] een overkletst recht achterover gevallen (Nbk,
brommer achterop (Sz), N kwam mi] Np)
aachterop (Ma)
aachterovermieteren (Op) [...'o:...] aachteroprieden (ZW, Wol en oost.) Ook (hard) achterovervallen Hi] is mit stoc/ en
achteroprieden (Wol en west., elders a! aachterovennietcj-d (Op)
verspr.) st. ww.; onoverg.; scheidb.; ree aachteroverschoeven (Dhau) st. ww.;
aachterop, het aachteropreden [a:xtç overg.; het aachteroverscheuven [a:xtç'o:..]
'opridçi/ ... ] 1. achteraan, aan de achterkant - achteroverdrukken, verduisteren Dat
(van een kleine groep) rijden, fietsen, schoefie zo aachterover, zonder et op te
schaatsen Tegendewiendinreden wi]om geven bi] de boekho/ing ( Dhau)
beurten aachterop (Pe-DbI)
aachteroverslaon (Pe-Dbl, Wol en oost.)
aachteropstaon (Db) st. ww.; onoverg.; Ook achteroverslaon (ZW, Wol en west.,
scheidb.; het aachteropstaon [...'op...] 1. elders verspr.) st. ww.; overg., onoverg.;
niet bep. vooraan staan, vooral fig.: Dat is/het (bet. 2, 3) aachteroversleugen
rnaegien had wel lef die ston niet [...'o:.../...] 1. (onoverg.) hard achteraachterop stood niet bep. bedeesd af te overvallen Die kere/ s/ecg rccht
wachten (Db)
aachterover op et ics (Np), N s!cug
aachteropstap (Ld) de; -pen; -pien aachterover van vcrbaozing(Spa, Bu), Doe
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aacbterovervalen - aacliterst
bij da re/caning van de garage kraeg, sieug
hij haost aacbtarovar schrok hij enorm
(Op), N spaulda can pracbtiga daans,
waor ie van aachteroversieugen die
opzienbarend was 0) 2. (overg.) snel

opdrinken, vooral mb.t. alkoholisehe
dranken As cen man zo vail borreitias
aachteroversleugen bet, vraog i/c me of of
hij nog wei bekwaom is (Op) 3. (overg.)

stiekem nieenemen, pikken (Bu, Diz, Ld,
Sz) N. bet stiekem wataachteroversiaugen

(Diz), Hij kan min van ccxi aandennaans
goad othiia van, hij sluug we] es wat
aachterover (Ld)

Pe-Dbl) Ook aachterschut (El, Ow, Spa),
ac/zterschot (Nt), achterscF.eut (Spa) et;
-ten; -tien ['a:xtç... / ... ] 1. schut, beschot aan
de achterkant van de bedstee Et
voetanaande is at aacbtarschot (Nw), Van
de dna hander lag de kleinste tagen 't
aachterschot(Pe-Dbl), mit de bienan tagan
at achterschot liggen in de bedstee (Nt), Et
achterschut van tie baddastea zat tegan de
butenmure langas (Spa) 2. z. aaahtaraendalbottian
aachterschottien z. aachteraendeibottien
aachterschut (Ma, Nw, 01-NI, Ow) et;
-ten ['a:xtç...] 1. opzetstuk op de achterkant
van een wagen, van een kruiwagen WiJ'da

aachterover'valcn (Pe-Dbl, Wol en oost.)
Ook ac/iteroverpalen (ZW, Wol en west, ziedstokken d'r op zatten? Want we gaon
elders verspr.) st. ww.; onoverg.; scheidb.; oni turf dan mossen do vain- an
is aachterovervaen [a:xtr'o:.../axtr'o:...] 1. aachterschutten d'r ok op (Nw), at
achterovervallen (Iett.) 1k viii stail aachterschut van de waagen (Ma, Ow) 2.
aachtarovar(El, Nw), Aj'aachterovarvaien achterste wand van een strontbak (01-NI)
kuj' ean rare smak macken (Obk)
3. achterste schotje van een kinderstoel
aachterpaand (Dho, Ma, Nbk, Np, Pe-Dbl, (waar het kind tegenaan zit) (Ow) Dc
Ste) Ook achterpaand (Bdie, Diz) ['a:.
kiandar zattan dan in do kakstoal mit aan
- achterpand (van kieding) Etaachterpaand lenin middelbaand, op 'a rogge mit laertias
van de siiojasse is stokkand (Np), can on can gaaspe die roamer maakt wodde as
aachtcrpaand nilen bijv. van een blouse de kiandan groter wooden, in et rooia
(Nbk), . . . braien (Nbk)
aachterschut van de kakstoe/ zatten mooic
aachterplaankien z. aachteraendelbottien

aachterpote (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
acliterpote (ZW, elders verspr.) ['a:xtç... 1...]
- achterpoot Dc aachterpote dot 'in aver
(Nbk), Die koa hat do aachterpote zaar
(Nw)
aachterrad (Dfo, Dhau, Ld, Obk, Pe-DbI,
Ste) Ook achterrad (01-NI, Pe-Dbl, Wol)
['a:.!..] - achterwiel Van 'taachterrad was
de hoepe oflopan (Pe-DbI)
aachterraem (Nbk) ['a:...] - achten-uit
aachterriepe (Ste) de; -n ['a:xtç...] 1. touw
aan de achterkant van de wager, om de
wiezeboom mae vast te maken: de touwen
die over et huj an de wiazeboom zatten,
om 'in mit vaasta to maekan: do vaurriepa
on do aachtarriape ( Ste)

aachterrute (Nbk, 1) ['a:...] - achterruit
aachterschammel (Obk) de; -s ['a:xtç
skaml] 1. schamel van her achterste deel
van een boerenwagen, z. schamnial, bet. 5
aachterschip (Ld, I) ['a:...] - achterschip:
achterste deel van een schip 1k bin mit et
olbata elan van de iien ing wat in at
aacbtarscbip rae/ct achterop geraakt (Ld)

aachterscbot (Ob, Dho, Ld, Nt, Nw,

rooia kauparan knoppen waor as do
middelbaand mit laren vatars an vaastakneupt wodde. Eers laggen cia kiandar d'r
zo nut (Ow) 4. z. aachterschot

aachtersluuthoolf (Bu) et; -en ['a:..] 1.
sluitho oft aan de achterkant van de

boerenwagen
aachtersmieten (Dfo, Ma, vo) onbep. w.
['a:...] 1. garven naar achteren werpen, d.i.
op de daarvoor bestemde zolder (de hilda),
waar ze door één of meer personen op
elkaar gestapeld werden
aachtersmietcr (Dfo, Dhau, Ma) Ook
aac/jteromntesmjeter (Ld) de; -5; -tien
['a:xtçsmitç/...oma ...] 1. degene die de
garven naar achter werpt, d.w.z. naar de
veunlagger(Dfo, Dhau), di. de persoon die
de garven geeft aan de stapelaar of een
andere tussenpersoon
aachterspeulder (Nbk, 1) Ook
aachterspeuler (Nbk) ['a:...] - achterspeler
aachtcrspeuler z. aacbtarspauldar
aachterst (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
achterst (ZW, Wol en west., elders verspr.)
bw. ['a:xtçst/'axtçst] 1. het meest naar
achteren, het meest achteraan ataaabtarsta
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aachterstaaud - aachteruut
gedien (Ste), ci achterste die! (Wol), opje
aachterste poten staon heftig protesteren

aachterstaand (Nbk, Ow, Wol, vo) Ook
acheerstand (Spa) ['a:.../...] - achterstand:
het achterop zijn ccii achterstand in/open
(Spa), (..) en wi] haelen oonze
aachterstaandbadde in (..) (vo)

boom goed dae/e en zetten de liende vaaste
an de ring van et aachterstel van de

waegen (vo) 2. achterste, achterwerk (Np)
Now, die bet nog een knap aachterste/ een

dik achterwerk (Np)
aachterstellen (spot.) Eta:...] - aehterstellen: minder bevoordelen, helpen, geven
aachterstaon (Pe-DbI, Wol en oost.) Ook enz. dan men iemand anders doet
achterstaon (ZW, Wol en west., elders aachtersteveur z. aachtersteveuren
verspr.) ['a:.../...] - achterstaan, vaak: aachtersteveuren (Pe-Dbl, Wol en oost.,
onderdoen 1k wi/ niks NJ heur vo) Ook achtersteveuren (ZW, Wol en
aachterstaon (Np), Qolden wi/len vaeke west., elders verspr.), aachtersteveur (Dfo,
niet oat beur kiender hi] aanderen Ma, Nbk, Obk, Ow), achtersteveur (Dfo,
achterstaon (Op), acbtcrstaon bi]de andere Nt, 01-Ni), aachtersteveurst (Pe-Dbl, j),
leer!ingen op schoe/e ( Spa), We staon achtersteyeurst (Dfo, Spa) bw. [a:xtsto
aachter mit voetbal/en (Nbk, Nw)
'fA:orn/axtrstQ'f.../...] 1. achterstevoren, met
aachterste I (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook de achterkant voorop Ic hebben de trui
achterste (ZW, Wol en west., elders aachtersteveuran (Nbk), Ikheb aacbtersteverspr.) de; -n ['a:xtrsto/'axtrsta] 1. veuren lopen om de koo/de wiend(Nw), 1k
achterste persoon/dier
bin aachtersteveur weer votgaon om die
aachterste H (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook /e/kc hond (Dhau), Riede d'r mar
achterste (ZW, Wol en west., elders aachtersteveur in (Dho), Ren goeie streuper
verspr.) et ['a:xtçsto/'axtçsto] 1. het achter- bar klompen an, die hi] ok aachtersteveur
ste deel, stuk niet et aachterste van de
tonge zien /aoten

aachtersteek (Ma, Ste) de; . ..steken;
...stekien ['a:xtrstt:k] 1. (bij het naaien)
achtersteek le hebben een veursteek on cen
aachterstekien mit nijen (Ste) 2. bep. pen

als onderdeel van een boerenwagen (Ma,
Ste): Dc aacbtersteek van dc boerewaegen,
oat th een penne diej' aacbter et veur- of
aachterscbot steuken om et vaaste ft ho/en,
te keren (Ste)

anhebben kon; zo now en dan
ommewisselen, dan konnen de stifle
oppassers in de sni] nooit uutmaeken
welke kaante hi] uutgaon was (Ow), Et
ka/f lag aachtersteveur en kon d'r niet zo
best of daoromme mos de veearts kommen

d.i. achterstevoren in de baarmoeder (vo,
Obk), et peerd aachtersteveur veur de
waegen spannen het paard achter de wagen
spannen (fig.) (Ow) 2. in de omgekeerde
volgorde, van achteren naar voren 1k kon

aachterstel (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook

vroeger een /ietien aachtersteveuren zingen

achterstel (ZW, Wol en west., elders
verspr.) et; -len; -legien ['a:xtfstEl/'axtf ... J

(Nbk), Diejongepraot zo achtersteveur, je
kun 't haost niet begriepen onsamenhangend en ongeartikuleerd (Ow, 01-NI)
aachtersteveur(st) z. aachtersteveuren
aachterstolc (Bu) et; -ken ['a:...] 1. hetz.
als aacbterkop, z. aldaar
aachtertuun (1) ['a:...] - aehtertuin: achter
een huis
aachteruut I (Pe-Dbl, Wol en oost.) Ook
achteruut (ZW, Wol en west., elders
verspr.) de [a:xtç'yt/axtyt] 1. achteruit:
bekende stand van een versnelling van een
auto De auto/versne/ling staot/zit in de

1. achterstel van een voertuig, met name
van een boerenwagen Dc langwacgen stak
deur et aachterstel henne mar zat niet
vaaste, hi] zat in de midden van de wacgen
d'r wel an vaaste, en ok an de bond mit
twie boo/ten; die boolten konnen d'r not en
dan haj' et aachterstel los van de waegen
(Ma), Dat aachterstel mit de rongen
(vroeger hoolten, /aeter iezeren) beston uut
twie stokken, et onderste d'r van hiette de
dam; die twie stokken weren beide /5 cm
hoge, mit mekeer this 30 cm, en ze wodden
mit twie iezeren boo/ten verbunnen (Ma),
In de midden stikt de laankwaegen deur et
aachterstel, an de ziedkaan ten de keerstokken (Nbk), Doe trokken ze aachter de

aachteruut (Nbk)

aachteruut II (Pe-DbI, Wol en oost.) Ook
achteruut (ZW, Wol en west., elders
verspr.) bw. [a:xtr'yt/axtr'yt] 1. achterwaarts, terug Die lopt mit de kont een

aachteruut- - aachteruutmoffelen
chide aacbterznzt met zn achterste een eind brocht [...'ydb ... ] 1. naar achteren brengen,
naar achteren gestoken (Ow) 2. naar het vooral naar achteren in het huis
achterhuis, naar het bedrijfsgedeelte Dc aachteruutgang I (spor., I) de; -en
sche/Jengaon aachterulltnaor 't vee(Dho), ['a:xtrytxarfl i. achteruitgang, achterdeur
1k gao mar even aachteruut, want ik moot aacliteruutgang II (spor., I) de; -en
flog we] wat doen vandaege (Nbk), Now [...'ytx ... J I. achteruitgang, teruggang
means/con, tie koffie her lekker sma c/ct mar aachteruutgaon (Pe-Dbl, Wol en oost.)
we moe'n now nodig weer achtcruut dd. Ook achteruutgaon (ZW, Wol en west.,
aan het werk (achter) (Ld, 01-NI), 1k moot elders verspr.) [...'yt ... / ... ] - achteruitgaan:
even aachteruut om of te Iocbten (Np), 1k naar achteren gaan, zich naar achteren
moetaachtenjutik moet mn behoefte doen bewegen, veelal: naar het bedrijfsgedeelte
(Ma, Nbk, Pe-DbI, Ste), HI] kan slecht gaan (achter) om te werken: We moe'n mar
a(a)chteruut heeft een slechte stoelgang weer acbteruut gaon (Spa), Kom, ik gao
(bo: Bu, Nw), ...niet... kan zich niet aachteruut, ik moet an 7 war/c (Obk), We
ontlasten, kan zn behoefte niet doen (Nbk, gaon eerst achteruut veur we naor bedde
Nw, Ste), 'tDuurtsoi-ns we/ eon we/ce da'k gaon naar het toilet (Dho); verminderen in
aacbteruutkan me kan ontlasten (Pe-DbI), kwaliteit, gezondheid: HI] gaot staorigan
Gao mar gauw aachteruut on op bedde naar aachtcruutwordt nog zieker, verliest verder
de w.c. (Ld) 3. achteraf toy. een zn kracht (Obk), zo ook HI] gaot hadde
doorgaande weg, vaak ook: een eind achter aachteruut (Nbk, Dfo); verminderen in
een huis, een boerderij gesitueerd Die weistand: We gaon aachteruut mit de
woont aachterot' ie moe'n bier aachteruut canton (Nw), zo ook We gaon d'r op
(Ste), WI] wonen eon aentien aachteruut aachteruut mit al the bezunxgings (Nbk)
(Spa, Nbk), veer aachteruut wonen (Ow), aachtcruutkitsen (Bu, Obk, j) zw. ww.;
1k gao even aachteruut et laand in (Ow), onoverg.; kitste aachteruut, her aachterDc koenen 'open ccxi heel ende acbteruut uutkitst [ ... 'yt ... J 1. naar achteren kitsen, z.
(Spa), Aachteruut naor 't laand (..) (Obk) onder kwatsen, ketsen
4. terug, naar een eerder, minder ver aachteruutkrabben (Ste) zw. ww.;
gevorderd stadium Wemoe'n allemaole wat onoverg.; krabbede/krabde aachteruut, het
aachteruut zuiniger doen (Obk), Hijkreeg aachteruutkrabbed [a:xtr'yt ... ] 1. achtereen ge vulije slag aachteruut van wege zien waarts krabben De /1op en krabben
war/c (Dfo)
aachteruut (Ste)
aachteruut- (Pe-DbI, Wol en oost.) Ook aachteruutlopen st. ww.; onoverg.;
aclzteruut (ZW, Wol en west., elders scheidb.; is aachteruutlopen [...'yt ... ] 1.
verspr.) [a:xtyt/axtç ... ] - achteruit: eerste naar achteren lopen: d.i. naar het
lid van samenstellingen als aachtcruut- bedrijfsgedeelte, ook: lopen in de richting
kro op en, aa chteruurrollen; ach teruut- van de weg af, het land in 2.
trappen, aachteruutslaon; aachteruut- achteruitlopen, teruglopen
boerken, aachteruuttercn; aacbteruut- aachteruutmeppen (Db, Diz, El, Nw, Ste)
drokken, aach teruutth-ie vex,
zw. ww.; onoverg.; mepte aachteruut, het
aachteruutboerken (Pe-Dbl, Wol en oost.) aachteruutmept [a:tç'ytmepxp] 1. een
Ook achteruutboerken (ZW, Wol en west., meppende, trappende beweging achteruit
elders verspr.) [...yd ... I ... ] - achteruit- maken Etpeerdmepte li/bk aacbteruut (El,
boeren, ni. een teruggang ondergaan in een Nw, Db)
boerenbedrijf of in een zakelijke aachteruutmoffelen (Dfo, Dhau, El, Nbk,
onderneming anderszins
Np, Nw, Obk, Ow) Ook achteruutmoffelen
aachteruutbouwen (Obk) zw. ww.; overg., (Bdie, Ld, 01-NI, Op, Ow, Pe-Dbl, Spa)
onoverg.; bouwde aachteruut, het [a:xtç'ytmofiPax ... ] - wegmoffelen Ze
aachteruutbouwd [...'ydb ... J 1. naar hebben in do oorlogsjaoren hie/ wat zaod
achteren bouwen, ook: uitbouwen van de aacbteruutmoffe/d(Dfo), In do oorlog, doe
weg af
al/es op do bon was, wodde d'r wel as wat
aachteruutbrengen (Dhau) st. ww.; acbteruutmoffe/d(Ld), Hz het d'rslag van
overg.; brocht aachteruut, het aachteruut- om wat aachteruut te moffelen (Np)

aachteruutpikken - aachteruutzetten
aachteruutpikken (Ste) zw. ww.;
onoverg.; pikte aachteruut, het aachteruutpikt [a:tçyt...] 1. achterwaarts pikken, z.
pikken, bet. 8: Hen koepiktmitdeaachterpoten aachteruut, eon peerd slat (Ste)
aachteruutrieden (Pe-Dbl, Wol en oost.)
Ook ac/iteruutrieden (ZW, Wol en west.,
elders verspr.) [..'yt... ! ... ] - aehteruitrijden:
rijden in achterwaartse richting: Riede do

aachteruutteren (Ld, Nbk, Nw) Ook
achteruutteren (01-NI, Sz) zw. ww.;

auto even acbteruut, dan kan 1k do kaue d'r
zo anpikken ( Sz); rijden waarbij men met

onoverg; teerde aachteruut, is aachteruutteerd [...'yt... 1...] 1. achteruitteren, anner
warden door meer uit te geven dan men
ontvangt 2. achteruitgaan door een ziekte,
in een terminale fase belanden (Nbk)
aachteruuttrappen (Pe-Dbl, Wol en cost.)
Ook achteruuttrappen (ZW, Wol en west.,
elders verspr.) [...'yt... 1...] - achteruitslaan,
naar achteren trappen (ook door personen)

de rug naar de voarkant van het vervoer-

Eon peerd mag graeg aacbteruuttrappen

middel zit 1k kan min tegen aachteruutrieden (Nbk)

(Ld), Ben koe kan onverwaachs aachteruuttrappen (Db)
aachteruutschoeven (Pe-Dbl, Wol en aachteruutvegen (Nbk) Oak ac/zteruutoost.) Ook aclzteruutschoeven (ZW, elders vegen (01-NI) zw. ww.; onoverg.; veegde
verspr.), achteruutschuven (Sz) st. ww.; aachteruut, het aachteruutveegd [...'ytf.../... ]
overg., onoverg.; scheidb.; het (bet. 1)/is 1. achteruitslaan Dat peerd dat veegdeme
aachteruutscheuven [...'yt ... I ... J 1. (overg.) daor toch aachteruut (Nbk)
achteruitschuiven, door te schuiven jets aachteruutvliegen (Pe-Dbl, Wol en cost.)
naar achteren bewegen Ic moe'n tie taofel Oak achteruutvliegen (ZW, Wol en west.,
even aachteruutschoeven (Nbk) 2. elders verspr.) [...'yt... / ... ] 1. achteruit(onoverg.) schuivend achteruitgaan Hij vliegen: zich vliegend achterwaarts
scheulmit do stool aachteruut (Bdie)
begeven 2. zeer snel naar achteren gaan
aachteruutscboppen (Pe-DbI, Wol en Hij vleug aachteruut (Nbk)
oost.) Ook achteruutschoppen (ZW, Wol aachteruutwarken (spor., 1) [...'yt...] en west., elders verspr.) zw. ww.; overg., achteruitwerken: moeizaam naar achteren
onoverg.; schopte aachteruut, bet aachter- verplaatsen
uutschopt [...'yt ... / ... ] 1. (onoverg.) achter- aachteruutwonen (Ma, Nbk) zw. ww.;
uitschoppen: met de voet, de poot naar onoverg.; woonde aachteruut, het
achteren schoppen Die koemag mit me/ken aachteruutwoond [a:xtç'yt ...] 1. afgelegen
nog we/ es aaehteruutschoppen (Obk) 2. wonen: ver van de doorgaande weg af Ze
(overg.) schoppend naar achteren ver- wonen slim aachteruut (Ma), Wij hebben
plaatsen
altied aachteruutwoond (Nbk)
aachteruutschoren (Obk) zw. ww.; aachteruutzetten (Pe-DbI, Wol en cost.)
onoverg.; scheidb.; schoorde aachteruut, is Oak ac/zteruutzetten (ZW, Wol en west.,
aachtei-uutschoord [...'yt...] 1. achteruit- elders verspr.) zw. ww.; overg.; zette
schuiven 1k schoorde mit de stool eon aachteruut, het aachteruutzet [...'yts... / ... ] 1.
entien aachteruut en ik gong do bond die naar achteren zetten Zet de taof'el mar wat
aacbter mij lag op 'e star zitten (Obk) aachteruut, dan hewwe wat moor ruumto
aachteruutslaon (Pe-Dbl, Wol en oost.) (Nbk), Zet die stool oven wat aachteruut
Ook ac/zteruutsiaon (ZW, Wol en west., trek ( ... ) wat terug (Bu), Wil ie oat even
elders verspr.) [...'yt ... 1...] - achteruit trap- veurnie aachteruutzetten?opzij zetten, aan
pen (door dieren) Etpeerd sleug aachter- kant zetten (om te bewaren) (Nbk), zo oak
uut (Bu, Nbk), Etpeerd slat aachteruut mit Dat proesien oorpelties zuwwo aachteruutdepoten ( Ste)
zetten (Np), Dat hebben we bier nietnothk,
aachteruutstikken (Pe-Dbl, Wol en oost.) oat moot aachteruutzet wodden (Nw), eon
Ook achteruutstikken ( ZW, Wol en west., klokke/welckez- [ enz.] aachteruutzetten: We
elders verspr.) [...'yt ... 1...] - achteruitsteken: hebben do klokke eon are aachteruutzet
in achterwaartse richting uitsteken of doen (Nbk, Ow) 2. achterstellen, niet begunuitsteken War stikt oat meens or gat stigen (en anderen wel): Ft kiend wodt
aebterunt (01-NI); door steken in achter- aachteruutzet (Ma), Hij moch nooit
waartse richting doen gaan
mitdoen, hij wodde aachteruutzet (Nw), do

aachtervanger - aaien
iene veurtrekken on c/c aandcr aachteruutzetten (Nbk), Hij is aitied aacbteruutzet
(Nbk), Hij vu u/dc him aachtcruutzet (Wol)

kommen (Sz), Griep wi/ we/ es wat
aachterweg kommen wordt nogal eens

(door) Watis 't gehor/g, d'rkan ok we/es
whiter achterweg kommen (Nbk, Spa),
Daorkomthicl wat aachterwcg (Ste), Daor
kon we/ es wat aachterweg kommen (Nt,
Nbk), Daorkomtnog wel wataachtertveg!
(Nw), D'r kan wat reers aachterweg
kommen (Ow), 1k bin benijd wat daor
achterwegkommen zal(0I -N1), D'rzal wel
wat aachterweg kommen gezegd wanneer

maken (verspr.) Dat is ok gien schoonmaken watie doen, ic aaien mar wat (Spa),
Ros es wat toe jong, ie aaien mar wat over
c/c v/ocr mit die scbrobber (01-NI), Zet de
huud d'r mar es op, met zo aaien (Dho),
Hij aait d'r mar wat overhenne werkt niet
bep. hard (Np, Wol), zo ook Hij aait d'r
mar wat omunehenne (Ma) 3. de hitte van

gevolgd door jets anders, bijv. bronchitis
aachtervangcr (1) ['a:...] - achtervanger
(01-NI, Spa, Ma)
aachterviel (Db, Nbk, Obk, Np, Ow) Ook aachterwege z. aachterwegens
aachterwiel (Bu, Dfo, Ld, Ma, Nbk, Np), aachterwegens (Dhau, El, Ld, Ma, Obk,
achterwiel (verspr.) et; -en; -tien ['a:.. .1...] Ow) Ook aachterwege (verspr.), achter1. achterwiel An etaachterwiclhaj'vroegcr wegens (Dho, Nbk, Nt, Spa, Sz), achtereon tree di. van een fiets (Bu), m.b.t. een wege (01 -NI, Ste) [...'wi:gps!...'wi:go/
boerenwagen: St aachterwiel is 95 tot 100
- achterwege, in aachterwegens
cm en et veurwiel is 80 tot 85 cm in [en var.] /aoten: Dat zo'k met doen, Iaot
deursnee; et aachterwiel bar/dc in de regel dat mar achtcrwege! (01-NI), Ze het wat
twcg or veurwici thin spieken (Ma)
aachterwegens /aotcn het opzettelijk niet
aacbtervoegsel (1) ['a:xtçfuxsJ] - achter- gezegd, niet genoemd (Nw), ...achtervoegsel (van een woord)
wegens bullen id. (Np, Ow, Nt), flat koj'
aachtervolgen ['f...] - achtervolgen: wel ac/iterwegens Iaoten (Nbk)
achter iemand aan gaan met vijandige aachterwiel a. aachterviel
bedoelingen
aachterwronge (Wol) de; -n ['a:xtç...] 1.
aachtervolger (1) [...'fslgç] - achtervolger achterste ronge aan een wagen, a. ronge,
aachtervolging (spor.) de; -s, -en bet. 1, z. ook veurwronge, wronge
[...'folguj] 1. achtervolging, nazetting
aachterzwaarm (Bu, Obk, bs: Dfo, Obk)
aachterwaand (spor., I) ['a:...] - achter- de; -5; -pien, -tien (Dfo) ['a:x... ] 1.
wand
nazwerm
aachterwamme (Nw) Ook aachtenvanne aachterzwaarmen a. naozwaarmcn
(Np, Obk) de; -n; -glen ['a:.!..] 1. van de -aachtig a. -achtiE
naald van het dak naar de achtermuur aafrecbt z. averccbt
lopend dakgedeelte van een boerderij (a. Aagje a. Aogien
ook wamme, veurwamme)
aai de; -en; -gien [a:j] 1. keer dat men
aachterwanne z. aachterwamme
aait, streling c/c bond een aai(gien) geven
aachterwark (Dfo, Nw) Ook ac/iterwark (Np, Ste, Nbk) 2. klap (Pe-Dbl, Wol) Za'k
(Wol) ['a:xtç.....axtç...] - achterwerk, je een aaimit c/c klompe gevenf (Wol), con
achterste Dat peerd het ccii good aai over zien gezicht die ankwam ( Pe-DbI)
aachterwa ark (Dfo)
aaid a. a/tied
aachterweg J (Ld) de; -en; -gien ['a:xtç... ] aaien zw. ww.; overg.; aaide, bet aaid
1. achterweg, afgelegen weg Eon aachter- ['a:jn] 1. aaien, strelen Ze aaide him c/cur
weg is meerst van zaand ( Ld)
et haor (Np, Nbk), c/c bond over de kop
aachterweg II Ook achterweg (ZW, Wol aaien (S te), Die bond dot niks, to kim him
en west., elders verspr.) bw. [a:xtç'wsx/ ... ] gerust aaien (Dho), Etmaegien at depoes
1. in aachterweg kommen als bijeffekt to aaien (Pe-Dbl), Dc iene haand bar hif a/
hebben, tevens het gevolg hebben (dat), in de broeksbuse on hif aaide c/c appel es
verwacht of onverwacht gevolgd worden (Pe-DbI) 2. met to weinig kracht schoon-

bep. Iichamelijke verschijnselen op een
ziekte kunnen wijzen (verspr., Nbk): N is
aong koorsig, d'r zal wel wat achterweg

een bep. stof, voedsel, drinken verdragen
(bij eten, drinken of aanraken andersains)
(Bu, Ld, Ma, Op, Spa) 't Is nict to aaien
(Ld), 1k kan c/c soep met aaien (Op), Dc
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panne is zo hiete, ie lain 'in niet aaien (Bu)
aaiepoes z. awpoes
aa!poes (Nbk) Ook aaiepoes (Np) tw.

ivY wel es wat aanders wat afwisseling
(Nbk), War aanders! ja, hoe dacht je dat
het anders zou moeten, zou zijn (Nbk), In

[a:j'pus/a:jo'pus] 1. gezegd wanneer men
een kat aait
aalbes (h) ['a:lbss] - (weinig gebruikt, z.
verder onder trossiesbeie) aalbes zwatte
aalbes zwarte aalbes (h), Toole aalbes rode
aalbes (h)
aalscholver (1) ['a:lskolwç, .. .vJ aalscholver
aaltied z. a/tied
aam z. am, ham
aambeeld z. ambee/d
aambeie ['ã:mbcjoj - aambei Ilijhetaambeien (Ow), Aambeien bin ccii /ast(E1), As

Berkoop haj' een kuper, die maekte
bottervatten on aanders ok we/en ook wel
andere zaken (Nbk), aanders wat heel wat
anders: Daor was veur een peer jaor
aanders wat an 't haantien (p), Da'saanders
wat dat is andere koek (Nbk), aanders n/ks
(as) anders niet (dan) (verspr., Nbk), n/ks
aanders (as) id.: D'rzo/ we/niks aanders
op zitten as et huj of to /aeden (v) 2.

lone slim ommezeurt wodt d'r wel zegd:
'Hej' sums last van aambeien7 (Nw)
aambield z. ambeeld
aamper z. amper
aamperan z. ainperan
aanbouw z. anbouw
aandeel z. andiel
aander I Ook ander (WH), z. ook earl bn.
['ãndrl'andr] 1. andere, tweede of overblijvende (persoon of zaak) de aandere
kaante (Ste), (zelfst.) Dc ienc zeune is hoer
wodden, de aandere schoe/emeester(Nbk),
iene naor de aandere wereld he/pen hem
doden (Nbk), (zelfst.) Twie zeunen bin
naor Amen/ce goon, iene is d'r b/even, de
aandere is Jaeter weeronnn c/comm en (Nbk),
Zeg et niet tegen cen aander tegen iemand
anders (Nbk), (zelfst.) Die kiendenniotten
overa/mit omme, ze verknoeien etiene mit
et aander(e) ( Ld), (zelfst.) ci ion of ('t)
aanderhet een of ander (Nbk, Obk, Op, b):
As d'r 't ion oft aandere ding stokken gaot
(..) (Obk, Nbk), Want ie [ni. Sinterklaas]
hebben icderjaor flog 't len of aander veur
mij brocht (b), (zelfst.) et ien en 't aander
het een en ander (Nbk), (zelfst.) Zo was or
ion naor et aander zo stak een en ander in
elkaar (Ow), (zelfst.) van 'tien op 'taander

kommen door associatie van het ene
onderwerp naar het andere gaan (Nbk),
(zelfst.) Van 't len in 't aander! a propos,
tussen haakjes (Nbk, p), de len' of (ci)
aandere besmette/ike ziekte di. die niet
nader aangeduid wordt (v), (zelfst., my.)
onder aanderen onder anderen (1), (verb.)
wat aanders jets anders (verspr., Nbk): 1k
bob wel wat aandcrs to doen (ba, Nbk), I/c

gezegd van een persoon of zaak die niet
dezelfde is als waaraan wordt gerefereerd
Hl'j gaot mit een aander vrommes houdt
het met een andere vrouw (Nbk), zo ook
Ecn kinder! En dan ok nog zoe'n lilkerd!

(b), Ic meugen ok we/ es een aandere
broek antrekken, disse moot neudig in de
was/ce (Nbk), (verb.) Doe even wat
aanders an, je /open year schandao/ een

ander kledingstuk, andere kleren (Wo!),
(zelfst.) Wat kanjow die aandere sche/en

waarom zou jij je iets van die andere(n)
aantrekken (Nt, Obk), (zelfst.) 'tZol beter
wezenas elk de aander zagzn medemens
(bi), Bekiek et es van een aandere kaante
(Nbk), ccii aandere keen een andere keer
(Nbk, 5: oost.): Ikpraot con aandere keer
Cs wat langer mitje (Nbk), Nowmoe'k vot,
op ¶n aander keer spreken we daor es weer
over (a: oost., plm. 1885), Wehebben wel
aandere tieden kendd.i. veelal: beroerdere
tijden (El), zo ook Dat waren wel even
andere i/eden (Spa), (zelfst.) as glen aander
ala geen andere persoon/dier/zaak: Die bet
een puike sanenbok, die schaait zoas gien
aander (b) 3. met andere eigenschappen,
met een andere aard We kriegen vast
aander weer (Diz, Nbk), Dr zit aander
weer in de locbt het weer gaat veranderen
(Dfo, Nbk), Die het een h/el aander
kerakter as zien belt (Nbk) * (zelfst.) le
kun or iene doen en et aandere niet /aoten

men kan het one doen en het andere niet
laten (spor.), (zelfst.) Dc iene is de
aander(e) n/ct mensen zijn/denken/vinden
dingen niet gelijk (Ld, Ste, 5: west.)
aander II Ook aanderd (Dmi), ander
(WH), z. ook eer II onbep. vn.
['ã:ndç/...t/'andç] 1. iemand anders Daorhct
een aander ni/cs mit to macken (Nbk), Ic
moe'n zoks niet doen, con aander het d'rde
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gek mit (Nbk), Wat kan jow ccii aander
sche/en trek je niets van anderen aan (Nbk,
Obk), Eon aander zicn end macf' niet
ankommen je moot niet aan het bezit van
iemand anders komen (Nbk), ccii sander ok
wat gunmen gezegd bijv. over her bij
voorkeur kopen in eigen dorp (Ste), Daor
hot ccii sander n/ks mit to macken dat
hoeven anderen niet to weten, daar hoeven
anderen niet over mee to praten (Nbk), c/c
b/even bij een aander onder c/c tao Tel
st//den in dienstbetrekking gaan/zijn bij
jemand anders (bo: Op), zo ook 2/en
voeten 1,15 een sander onder taofe/ stikken
Id. (Bdie), op ccii aander teren Zn

(in verb, met 's: Db, 01-NI), aanderedaegs
(El, Nbk, Nt, Spa, Sz, Wol, b),
anderedaags (WH), anderdaags (Sz) zn.
['â:ndfdE:s, ook ... dc:xs/ ...daxs/'ã:ndçad ... /
'andrada:(x)siandçda:(x)sJ, in de verb. de

aandcrdacgs: Jonge mcenskcn kregcn
somsticdcn dc gricp, wcrcn c/c iene dag
nog good gczond en dc aandcrcdacgs
doodz/ck (b, vo), Dc aandcrcc/aegs
speulden wif op c/c weg n/ct veer van dc
zaandweg of(b), ook voorafgegaari door c
(i.p.v. door c/c): 'sAanderdagsmosikzelf
vat (Db, 01-NI)
aanderdaegs II (verspr.) Ook aanderedaegs (El, Nbk, Nt, Spa, Sz, Wol),
konsumpties, entreegelden, maaltijden ed. anderedacigs (WH), anderdaags (Sz) bw.
door een lemand anders laten betalen ( Db, [':ndçde:s, ook ... de:xs/'â:ndçad . J'andça
Nbk): Ic moon wat moor centen mit da:(x)sJ'andçda:(x)sJ 1. de volgende dag
hebben vanao vend, Ic kum niet best op con Aanderdacgs was bijnog berocrd (Np), En
aander teren! (Nbk), HiJ wet eta/tied beter andcrcdaags was bij weer bctcr(Sz, Spa),
as een sander (Ste) * Ben sander zien Dat is aandcrdacgs geb curd (Nw)
boeken bin c/vaster to lezen je kunt nooit aanderdags z. aandcrdacgs I
precies weten hoe her met de zaken van aanderedaegs z. aanderdacgs I, II
een ander gaat (Bdie), z. ook onder aanderejaors (Nbk) bw. ['ã:ndça ... ] 1. het
aandermaans
volgend(e) jaar Ft eigen zijzaod daj'
aander III Ook cinder (WH), z. ook cerJJI aandcrejaors bruken is entcrrogge; at
rangtelw. 1. eerstvolgend Kom de aandere twicdc jaor bruak Ic van or eigen zaod
weke mar kom volgende week maar (alg., (Nbk)
Wol), et aandere jaor, am ct aandere jaor aanderemiddags (Nbk) bw. [aks. wisselt)
het ene jaar wel, het andere niet (Nbk, 1. de volgende middag, hetz. als crcPe-Dbl, Wol), c/c aandere daegs op, tijdens middags
de volgende dag (Nbk, Ow), Dc aandere aanderemorgens (Nbk) Oak aanderesmordag bin we d'r naor toegaon de volgende gens (Mun) bw. [ã:ndra ... I ... sm ... ] 1. de
dag (Pe-Dbl, b), cm de aandere dag(Ow), volgende morgen, hetz. als ercmorgens
Morn is de aandere c/ag (Ow), Van c/c iene aanderesmorgens z. aandcrcmorgcns
op dc aandere c/ag hadden we doe vot aandercweeks (Nbk, Ow) bw. [ã:ndça
mocten (v), Ft cerpe/schel/en wodde wi:ks; aks. wisselt] 1. de volgende week
vroeger bij oons thuus meerst bij aovcnd A amdcre weeks kwammcn wij c/a ore (Nbk),
daon, veur de aandere dag voor de Dc boercn krcgcn et gcmacicn zaod
volgende dag (Obk), Die is de aandere aanderewccks weer thaus (Ow)
maondjaorig (Obk), Dat was nag in et aanderhalf Oak anderlzalf (WH) [:nd
aandere jaor daj' h/cr west bunnen in het hal(a)f/ ... ; aks. wisselt] - anderhalf:
vorige jaar (Ste), Dan kon hi5 weer Ins op aanderhalvc wckc nao Punkstcrcn (Ste),
ccii aanderjaorweer errnee aan de gang in aandcrha/f ure (Nbk), mit ten are of
een volgend jaar U) Ft icnc jaor zee et aandcrha/f met ongeveer anderhalf uur
aandcrc niet, mar zo dcvi- mekeer was et (Nbk), mit 'ii arc aandcrha/f Id. (Pe-Dbl),
welgoed boerken het ene jaar was niet per aandcrha/vc cent, aandcrha/fpccrdd.i. een
definitie maatgevend voor het volgende (J) span gevormd door een groat en klein
aanderd (Db) Ook anderd (Db) et paard voor een wagen (Ow), aanderbalvc
['a:ndçtI'andt] 1. antwoord Ic moc'n wc/ man on ccii pcerdckop heel weinig mensen
aandcrdgeven asje wat vraogd wodt(Db) (met name: die op een bijeenkomst zijn)
2. z. aander 11
(Bdie, Nbk, Pe -Dbl)
aanclerdaegs I (verspr.) Oak aanderdags aandermaans (verspr.) Oak aandermans

aanderman - aanders
(Bdie, Bu, Db, El, Nt, 01-NI, Op, Ste),
['â:ndrm:s/...mans/
'an...] - andermans, van een ander Da's

andermans (WH)

aandcrmaans goad, daor moeJ' othlic von

(Obk, Ste, Nbk), Jo moe'n van con
aandormaans good oth/ic von (Ld, Ma, Nw),
van aandermans spuilen ofblioven (Op),
Eon won dorboor /overdc bijv can
hie/cboo/ me/k deurdat J,ij d'r wactor bij
dcc of deurdat hif veul oton your do
koenen had dew-dat bij ccrpe/s ant
aandcrmans cerpe/gatten ha c/do (Bu), onder
aandcrmaans doe von schicten z. onder
doevo (Ld), Jo kun met in aandcrmaans
pottem once kiekon nagaan hoe bet met de

aandermaol bw. ['a:ndçnn:oI] - andermaal,
vooral in de bekende slotformule bij
verkopingen, waarbij men nog één keer de
kans heeft om hoger to bieden: Jonmao/,
aandcrmao/, vcrkocht (Ow, Nbk)
Aanders I (Ste, b, b: In, bo: Nw) de
['ã:ndçs] I. mansnaam, Ned. Andries
aanders II bn.; pred. [ã:ndçs] 1. anders in
eigenschap, anders in hoedanigheid Ft was
aanders as wi] doch ton (Sz), Die kiondor
bin hio/ aanders as de oolden, dat sohilt
dag en naacht (Nbk), Jo zion nict zo vu/c
s/angen moor, dat was vroogor weiaandors!
geheel anders (Pe-DbI), Ft is met aanders

bet is nu eenmaal zo, er valt niets meer aan

financiele situatie van een ander is gesteld
(Nw), ...bours kickcn id. (Ld), ...knijopicn
kieken Id. (Db), Jo moc'n Jo niot mit
aandermans zacken bemuuien (El), mit
aandormaans veron pronkon z. onder yore
(Dho, Nbk, Nt, Obk, 01-NI, Spa, Ste), vet
in aandermaans scbotto/ zion altijd denken
dat een ander het beter heeft (Obk), Jo

te doen, Hi] is now ion koor niot aanders

hetzelfde lijkt bij een ander altijd mooier,
beter, lekkerder (Nbk), Ft is a/tied vet in
aandcrmaans scbottolmensen zijn geneigd
te denken dat een ander het altijd beter
heeft (Ste), ... op aandormaans schottol id.

andere manier weet/ken ik het niet (Sz),

(Dho), zo ook In aandorn,ans schotto/ is It
a/tied vcttcr id. (Bdie), Kom nict in
aandcrmans goad to stoken, want dan kuJ'
Jo wc/ es /i//ik branen (Dfo), A/ to good is
aandormaans gok (Sz, Nw), Aandermaans
boo/con bin daustor to Jezon je kunt nooit

wel zo zijn, Hoe kon 'to/c aandors wat had

men moet zich er mans bij neerleggen dat

hij zo is, Dat was in mien tied wo/
aanders! dat ging vroeger, toen ikjong(er)
was beter (Nbk, j), Hi'/ woddo d'r aanders
van word erdoor geroerd (Nbk), Mooi is
aanders het is bep. lelijk, een s!echte
oplossing ed., Ft was a/Jemao/zo aanders
hoevon nict aandormaans gok to wezon zo as aanders (Nbk),
goed, gemakkelijk voor anderen te zijn dat aanders III Ook aans (Dhau, El, Ld, Ow),
ze er de spot mee zouden kunnen drijven anders ( WH) bw. ['ã:ndrs/:sPandrs] L op
(Db, Dfo), zo ook N. is ok aandcrmans eon andere manier Dat naait d'r dan
zion gck(Db) * Van aandormaans leer is at aanders not, as mit de buldorwaegan dour
good riemon snioden a. ook onder riojn I, do madder! (p), aanders as sanders
.makkclik... Id. (Wol), zo ook Et is good ongewoon, anders dan anders: Ft gaot
riemen sniedon van aandornjaans leer Id. vandaogo a/ioma 0/0 aanders as aanders
(Obk), Ft is good snioden van... id. (Nt), ongewoon, anders dan anders (Nbk), 1k/can
Aandcrmans spu/ moo]' Zion /iggon kunnen Jo ok a/ fist aanders vorto//en as do
van een ander zn zaken moet je afblijven niccnsken praoton (p), Fan Juk over de
(01-NI), Aandcrmaans good is a/tied beter schoudcrs, anders west i/c nict op een
Wodoon et zo cn nict aanders (Nbk), Dat
Jigt wo/ eon betion aanders as dat ic at
zoggon (Nbk), Dat kan niot aanders zo

moet het, dat is onvermijdelijk, dat moet
je anders kunnen verwachten 2. in hogere
mate Th/ hot at aorig veer brocht, dat is
nog aanders wat as die praotiosmaekcrs
bier not do buurt (Nbk), Dan woJ' 't nog
wc/ aanders gewoer dan zul je het nog

precies weten hoe het met de zaken enz.
van een ander staat (Op, Nw)
aanderman (Nw) de ['à:ndrman] 1. de
andere man, de andere persoon, iemand

meemaken, worden de zaken heftiger (Nbk)
3. op andere tij den We how-on hjm met zo
vacke moor op 'c radio as aanders (Nbk) 4.
onder andere omstandigheden, in bet

anders Die pronkt mit een aanderman Zion
voren (Nw)
aandermans a. aandormaans

andere geval Hi] is aanders we] to broken,
mar hi] moat nict an do draank kommen,
dan gaototmis(Nbk), Jemoe'n opho/on to
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k/icrcn, aandersgao 1k vot(Nbk), Aandcrs
is d'r (..) mit c/c stroom watin de war (b),
Mack daJ' votkommen, sanders schop ikJe
van 't biem (Nbk), Wic sanders! wie zou
het anders kunnen zijn (Nbk, j), Niks veur
te doen, zee I, hoe kricg 1k et grös sanders

thuus? (b) 5. trouwens, overigens, gezegd
ter beperking: Gant hi] van schoele? 'tZol
sanders beter wezen dat ze him daor nog
war bi]brengen! (Nbk), Zol cen borreltien
drinken met gezond wezen? N is d'r
sanders we] cold omme wodden Nbk), N
kan d'r sanders wat mit, a/ wodt hi] d'r
met Jonger op (b) 6. in argens sanders
ergens anders, elders waor sanders waar
elders 7. voor het overige, overigens HI]
het aa/tied wel cen Hein anzctticn nodig,
sanders [voor het overige] gaot et we]goed
mit ¶ni (Pe-Dbl), Et is een oolde brombeer,

on sanders niks (Nbk) 8. om een andere
reden Ze zal wel eon ogien op him hebben,
waoromme zo] ze hour sanders zo
opmaeken! (Nbk), Waorom tons hi] zien
bruur sanders zo zwat macken? (b) 9. in
het andere geval, indien niet Jim moe'n c/ic
uutrit wel vn7/aoten, sanders kan de
braandweer d'r met not (Sz), Jim kun an
wark gaon your et vaastestelde tarief en
sanders gaon Jim mar naor huus (vo), Aans
wel c/it of oat (..) (Ow), Mar dan wodt d'r
ok jul/er' tegen hcur zegd, en aanders bin
ze mar meld! (b) 10. eigenlijk 't is sanders
wel een goeie vent, mar hi] o verdrif a/tied
(Sz), Die kan aans wc/ fief wezen (Dhau)
11. trouwens, tussen haakjes 't Is sanders
prachtig zommerweer, now ik weer mit c/ft
bock an c/c gang bin (Nbk)

aandersdaenkend (Ste. 1) bn. [à:ndrz'
d:11ki]t] 1. niet-katholiek (Ste) Dat
sche/vessien was een soort sche/derije van
dc aandersdaenkendc kien c/er tegen c/c
roomsen (Ste), (zelfst.) c/c aandersdaenkcndcn ( Ste) 2. andersdenkend (I)

aandersdaenkende (Ste, 1) de; -n
{ã:ndrz'd:1kpdaJ 1. andersdenkende (1) 2.
niet-katholiek (Ste)
aandersomme Ook aansomme (Ld),
andersomme (Nt, WH), z. ook cersomme
[ã:ndç'zoma/a:'zoma/an...] - andersom Wi]
zetten c/c tao/c! aandersomme ( Ld), We
gingen vroeger mit c/c nachtboot van
Leminer naor Amsterdam of anc/ersomme
(Spa), Zo is et met, et is krck aanders-

omme (Nbk), Et moet percies aandersomme (Pe-Dbl), Dat mocj' aandersomme
zetten (El), Ic moon c/c trui aandersomme
antrckkcn (Nbk), Ic moe'nJcJurk aandersomme andocn (Nw), Na or gelang et anboc/
groter wodt, zakkcn depriezen vaeke en ok
aandersomme vanzclf(Op), Dat moeJ' in 't
vervolg mar aanc/ersommc doen (Ld, Nbk)

* (gezegd wanneer jets verkeerd ging:)
Aanc/crsommc, c/it gaot naor Pieter-om
stekkien toe (Diz)
aanderstaelig (I), z. ook eerstaelig

[â:ndçs'ts:lox] - anderstalig
aanderwegens (Ld, s: Nw) bw.
['â:ndçwugs] 1. elders 't Geft toch niks of
d'r icnc out No ord woo/c/c of van
aanc/erwcgcns veur c/c gcmicntcraodkeuzen
wodt (s: Nw: 1880), Hi] gaot aanderwegens van Oosterwoo/dc naor Appelsche

langs een andere plaats (Ld)
aangeborcn z. angcborcn
aangelaande z. ange]aanc/e
aangelande z. ange/aandc
aangenaam z. angenaem
aangenaem z. angenaem
aangezicht z. angezicht
aangst (Dfo) Ook angste G) de [ã:ijst/
'ãl]sto] 1. het angstig zijn, bangheid In zien
angstc v/cug hi] onc/er c/c tao/c! c/cur (...}

U)

aangstanjaegend (I) {5:1Jst'je:gflt] - angstaanjagend
aankel z. anke/
aankem z. ankem
aanken z. ankem
aanmaning z. anmaoning
aanrecht [':rrxt] - aanrecht * Vrouwen
hebben mar ien rccht, et aanrecht (Dho)
aanrechtbak (Nt) de; -ken ['a:...] 1.
afwasbak in het aanrecht
aanrechtblad (Nbk) ['a:...] - aanrechtblad
aanrechtdoek (spot.) ['ã:r...] - aanrechtdoek
aanrechtkassien (Nbk, Ste) ['a:...] - aanrechtkastje
aans z. aansend, sanders III
aansekaorte z. ansichtkaortc
aansen z. aansend
aansend Ook aansen (Ld, Nbk), aansens
(Bdie, Db, Diz, Ow), aanses (Db), aanzens
(Db), aanst (verspr. OS, Diz, Np, Nw, Op),
aans (Db, Dho, Ste, b: In, bo: Op),
aanstend(Nbk), aanstends (Bdie), aansten

aansens - aarm
(Nbk), aansies (Db), anend (Np), aanstond
(Nbk, p), aanstoons (verspr.), anstoons
(Np, Ste) bw. [ã:si7t/ ...sii/...sns/ ...SOS/
'a zI2s/ã : st/a : s/a :s tvt/. . tvts/'ã: stn/'ã :515/
'à:n:tfa:'stont/à:stô: s/às...; aks. wisselt] 1.
over een klein aantal ogenblikken, straks

moeidheid in zn armen hebben (Nbk, j),
Zo bet eon peer gooio aarms an et lief ze
kan hard werken (b, Nbk), 0017 kiondop 'e
aann hobben een kind op zn arm houden
of dragen, Do scheper aaide 't [al. her
schaap] es over do kop on kroeg or doe op
Wig' aansend even eon bosscbop doen?
aarm nam bet op z'n arm (b), An de
(Wol), We moe'n aanst do kiopen flog even aarm bet ze een bossehoppotasse (.) (v),
ops/uton (OR), Koj' aanst ok ow koufie? W (..) kwam a/ op bini of dnibbo/on en
(Nbk), Aansond kouvt do vesito, wij' even pakte him bij do aann (b), Ze bobbon
opscbieten? (Nt), We zullen aansend wel mokoor in do aarm ze lopen gearmd (Ma,
oven be/pen (Pe-DbI), I'Jwoe'n nuijniotzo Nbk), zo ook Zuwwe mekeer in do aarm
dichte ankroopon, vansos poest ij mij de kniogon? zullen we gearmd gaan lopen
griep an (Db), Kick mar vat, anendza'kje (Nbk), 1k leap wit A. in do aarm gearmd
do brook meten geef 11< je een pak voor do met A. (Sz), mit do aarms over mekoer
broek (Np)
zitton d.i. letterlijk (Nbk), ook fig.: zitten
aansens z. aansend
niksen, niets doen (Nbk), met veorder
aanses z. aansend
sprungon as datjo aarms lang bunnen niet
aansies z. aansend
meer (willen) doen dan je denkt aan to
aanslag z. ans/ag
kunnen (Bu), eon slag ow do aann ho/en
aanslagbiljet z ans/agbiljet
een voorbehoud maken (vooral m.b.t. een
aansomme z. aandersomme
toezegging), Hij z,?/ wo/ eon slag ow do
aanst z. aansend
aarm nemon id. (Dho), ieno mit capon
aansten z. aansend
aarms ontvangon zeer hartelijk, lone in do
aanstend(s) z. aansend
aarm nenion lett., ook fig.: hem/haar
aanstond z. aansond
vragen behulpzaam te zijn: Die hot eon
aanstoons z. aansend
advokaot in do aarm noumon (Np), eon
aantal z. anta/
doskund%o in do aarm no/non (Bdie, Dho),
aanzens z. aansend
ff17 stiict do aarms good uut do moo won
aap z. aep
pakt flunk aan, weer behoorlijk aan to
aardgas z. ocrdgas
pakken (Ow), Die hot ommoraok wat in do
aardje z. onder aord
aarms Id. (Np), Dan za 'k d'r mij toch mit
aarfz. art
aarms on bionon togon vorzotton as ze moor
aarfdeel z. arfdiol
van zokko nustorijon uutbao/on met alle
aarfelik z. and i/c
kraeht die in me is (d), iono do aarms op-n
aarfenis(se) z. adonis
do ba/s s/aon omhelzen (b), do star/cc aarm
aarfgenaem z. arfgenaem
de politie (Spa, Dfo): Mit do storko arm
aarflaoter z. arflaotor
bin do jongon wogbrocht (Spa), eon
aarfonie a. arfomke
go/oordo monoor, mit eon hiolo staepol
aarfpacht z. anfhacbt
boo/con ondor do aarm di. onder zn arm
aarg z. arg I, II
dragend (ba), et gat ondor do aarm nemon
aargement z. argement
er snel vandoor gaan, weggaan (Bu, El),
aargens z. argens
.th do aarm... Id. (Dfo), do bionon onder
aargeren a. argeron
do aarms now on id. (Ma), mit do zio/ onder
aargernis a. argennis
do aarm lop on a. onder ziol, Daorhoj'bowaarm I Ook arm (Spa) de; -s; -pien, -tien ok a/ weer mit et gat in do aarm ze is er
(Dfo, Ow e.o.) [a:rw, ...rm/arm, ar5m] 1. weer eens op nit, zoals meestal (Dfo), Wat
arm Ze zwaaidon mit do aarms en ba/den
do voeston di. van woede, om to imponeren (b), Hij is stark in do aarms heeft
sterke armen (Dfo, Ma), Hijhethicl war to
ste/len in do aarms id. (Nbk), et in do
aarms hobbon pijnleen gevoel van ver-

o

is oat con dikko boor, hij hot aarms as

bi//on (Diz) 2. hoeveelheid die men in zn
arm(en) kan houden I/c moot nog oven eon
aarm vo/grus mijon your otpoerd(Sz) 3.
arm van een kruiwagen do aarms van do
krojo 4. armleuning do aarm van eon stool

Mu

aarm - aarmelu
(Obk) 5. zwengel van een pomp (Dho, Ste)
6. deel van de pomp waarop de zwengel
steunt (Ste) 7. dragend element dat aan een
arm (bet. I) doet denken do aarm van eon
grainmefoon, de arm van do kraan (Spa) 8.
hengsel van een mand e.d. (Bdie) c/c aarm
van de bollomaande (Bdie) * Aarm in aarm

(Ste) 4. (van grond) schraal Do grond is zo
aarm, daor wilgien bente op grunion (Bu),
aannc gronden (Dfo) * Gezond, mar aarm
schertsend antwoord op de vraag hoe her

wat bob ikJow lief/As wif trouwen dan
war ie mien wicf(Diz, Sz, Dho), (schert-

aarmakker (Obk) de; -s [a:...] 1. gedeelte
van het kerkhof waar de armen lagen
aarmbaand Ook armband (Wol, WH)
[a:...] - armband 1k /crieg eon rinkion of

send gezegd over sprekers van elders die
de h zeggen waar hij niet hoort' maar niet
in de posities waarin men zelf gewend is
deze te gebruiken, in het bijzonder van
inwoners van Ooldemarlc) Oonze Aarm is
wit c/c Ijaann in de haksclbu/tc va/en

ermee gaat, Beter rick to leven on aarm te
starven (Op), Aarm /0 von, rick starven
(Bdie), Rick levon, aarm starvon (01-NI)

eon aannbaantion op mien verjaordag(Db),
In do sloot stonnon hide pollen rusken;
daor breiddon wij vroegcr ccii briBe of
masse of aarmbaand van (Dhau)

(01-NI)
aarmbaandge!osie (I) ['a:...] - armbandaarm II Ook arm (WH) bn.; -er, -st [a:rrp, horloge
...r5m/arrp, arm] 1. arm, met geen of aarmbaandkctten (1) ['a:...] - armbandweinig bezit Die meonsken bin aarm (Nt), ketting
(fo) rick re/conan en aarm tel/on veel lef aarmbaands!uting (1) ['a:...] - armbandhebben maar niets voorstellen, niets sluiting
bezitten (Dfo, Nbk), Je war toerekenen en aarmbaank (Ste) de; -en ['a:...] 1. kosteJo aarm tel/en uitstra!en dat je veel hebt, loze bank in de r.k. kerk
terwiji her tegendeel her geval is (Op), fan aarmbestuur (Nw, Obk, Op) Ook
aarm ongolok iemand die wel altijd in een armbestuur (Wol, WH) et; ...besturen
armoedige situatie zal blijven (Nbk, ba), zo ['a: ... I...] 1. armbestuur
ook Haarm Jan onge/ok (Op), eon aanne aarmbrette (Nbk) Ook aarmbriette (Db)
schobbojak (verspr.), (zelfst.) aarm en rick de; -s, -n ['a:.../...] 1. breedte van (die) van
arme en rijke mensen, iedereen (ba, bI): 1k de arm 2. breedte van de afmeting van de
zing your do moonsken, vouraarm en year lengte van de arm
rick (bI), Rick op 'e dick en aarm in do aarmbriette z. aarmbrotto
pong gezegd van iemand die zich rijk aarmc de; -n ['a:r(o)mQ] 1. anne, arm,
voordoet maar niks bezit (Ma), Hij wet Jo behoeftig iemand In vrocgcr tioden gongen
aann, man! hij eet wel heel erg veel! (Nw), ze de aarmon bedie/en (Db), Die wodt van
eon aarme baurt een povere, armoedige do aarmen begre von gezegd van die
buurt, zo ook eon aanno stroek, Die vent overledenen waarvan de gemeente de
was zo aarm, dat hij hadde gien cent om begrafenis betaalt omdat ze te arm zijn
eon homd ow Zion gat Ic kopon (Ld), N. is (Nw)
zo aann, hij her gien nacgo/s ow c/c aarme!ik (Bdie, Dhau, Np, Pe-Dbl, Wol)
kont/ot gat to krabben (Bu, Pe-Dbl), zo Ook armelik (01-NI, Spa, Wol) ['a:r.../
aarm as Job, as de micron (Db, El, Ld, ,at...] - armelijk: armetierig, armoedig Die
Nbk, Spa, Wol), ...as do mieghunimels moons/con bobbon con aarme/ik bcstaon
(Dfo), ...as eon luus (Db, Dhau, El, Ld, (Np), As do arboiders in do whiter glen
Ma, Nbk, Np, Obk, Ow), ..as eon work hadden, was 't eon armo/ik bostaon
karkerotte (Obk, Pe-Dbl), ... do mieter(Db, (Spa), con arme/ik gezin (01-NI), Ft was
Nbk), ...as do note,, (01-NI) 2. in aarm daor mar eon aarme/ik spu//egion (Dhau),
van goest weinig fantasierijk, met weinig aarn, c/ike grond schraal (Bdie)
in!evingsvermogen, enigszins bekrompen aarmelu (Obk, Ow) Ook armela (Mun),
(Dfo) 3. beklagenswaardig Aarm kiond, aarmelui (ZW, Pe-Db!, Wol), armelui
hebbon role zo plaogd (Nbk), Do aarme (Spa) [a:ripo'Iy, ...r5ma .../arma'Iy/. ..'kej/
stale/car was bie/omao/ uuthongerd
ar..] - armelui Aarmelui on aarm c/ui's
Marken, zeuron, do aannc Jan uuthangen
om war your mo/ca or tokricgon zielig doen

kionder kwammon mit nijJaor om geld
schooion (Pe-Dbl), Knollestamppot was
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aarmelui - aarmoede
vroegeraarmelu's den (Ow)
aarmclui Z. aanne/U
aarmetieilg (verspr.) Ook aarmtierig (Dfo,
Ma), armetierig (WH), armtierig (Op)
[a:rmo'ti:arnx/...'t... ...] - armetierig: armelijk, armoedig Hen aarmetier%e boel daor,
bij die meensken (Nbk); kwijnend, zonder
groeikracht Dat kiend zicht d'r wat
aannetierjg nut (Dfo), Die koe is een
aarmetienq scharminkel (Np), den armederig bloempien (Spa)
aarmfoons (Nbk) Ook armfonds ( Wol),
armenfonds (Sz) et; -en; -len
['a:... ... /'arm3fons] 1. armenfonds

aarmholte (Ld, Nbk) de; -s, -n ['a:...] 1.
holte tussen do bovenarm en het lichaam,
oksel
aarmliuus (verspr., d) Ook armhuus (WH,
elders, spot.) et; ...huzen; ...husien ['a:.../...]
1. armhuis, armenhuis Hen diaekenije
hadde we/ den aarmhuus (Nbk) 2.
armkanier, woonhuis van de armenzarg
aarmkaemer (Ste, Wol en verspr. nest.)
Oak armkaemer (Wol) ['a:.../..] - armkamer: waning van de diaconie voor armen
Do thaekenie hadde wel een aarmhuus; in
Berkoop en Makkinge badden ze aarmkaemers (Nbk), De aarmkaemers baj' in
Makkinge, the stonnen vroeger aachter de
win/cd van V d. Z.; doe die to oo/d weren,
kwamm en ze tegeno ver do Ba/k weg (Bu)

aarmkorf (Np) ['a:...] - armkorf
aarmlastig (Db, Np, Obk, Ow) Oak
armiastig (WH, elders spar.) - armiastig
(zelfst.:) Et armhuus woonden vroeger de
armiastigen in (Db, Sz)

aarmlengte (Bu, Ma, Np, Nw, Ste) Oak
armlengte (WH, 01-NI) ['a:.../...] - armlengte mit een aarm/engte verscbil (Nw),
Et verschi/t eon aarmlengte (Ste)
aarmleuning (verspr.) Oak armleuning

(WH) ['a:...] - armleuning
aarmleunstoel (Dfo) de; -en; -tien ['a:...]
1. stool met armleuningen
aarmmeester (verspr.) Oak armmeester
(WH, Nt, We]) - armmeester Hi7 kreeg
van do bode/big, hijmos d'r your naor do
aarmmeester (Nw), Mar daor kan do
aarmmeester toch wel wat an doen, zee M.

(Va)
aarmoede Oak armoede (verspr.), armoe
(Ld), arremoede (WH) de ['a:rmudn, oak
...mu:do (WH, elders spor.)/'ar... / ...Para ... ]

1. armoede, her tegengestelde van rijkdom
in do aarnioede verzonken wezen tot
armoede gekomen zijn (j), Et was ion en al
aarmoede bij die meensken (Nbk),
k/in/dc/a ore aarmoede... Id. (Obk),
.k/aorebaore aarmoede... (Nbk), bittern
aarmoede (spar.), Ze loden nog Hover
armoede as oat ze do haand ophullen (Nt),
Et was eon biele uutkomst doe ze die
arfenisse inpikken konnen, ze weren mitien
nut do aarmoede weg (Obk), Aarmoedo

(is/was) (roof 't is/'t was er één en al
armoede (Nbk, Ow), Hi]kon van armoede
do k/inke van de achterdeure niet vienen

hij was antzettend arm (Nt), Hj7 kon van
aarmoede niet schioten id. (Ma), Daor kuj'
gien aarmoede omme lieden dat kun je
gerust daen, het kast toch niet veel
(verspn), .. be/then Id. (Db, Ste, Wol),
your he/Then id. (Nt, Nw) 2. situatie
waarin het behaarlijk tegenzit, armzalige/
ellendige toestand HO, he, wat eon
aarmoede ach wat een beroerde taestand,
wat zit her tegen (Bu), za oak Och, wat
he 'k daor een aarmoede mit had (verspr.,
01-NI), Dat was eon hole toestand, daor
hebben we heel wat armoede mit had (Sz)
en 1k he/i d'r wat armoede mit be/cold
(Spa), Daorhewwe toch eon aarmoede mit
bad! (Ma), Wat hewwe onderweg eon
aarmoede beleefd mit die /ietsbaand(Obk),
St regent a/ weep, wat is et eon aarmoede
om et good dreuge to kriegen (Obk), Die
hoBo van do huron staot al weep te bru//en,
wat eon aarmoede (Nt), Wat was et eon
aarmoede oat buurman do vrediging om et
!aandzo min in odder hadde (Db), Was d'r
mar nooit an begonnen, wat eon aarmoede!
(Dha), Mit lasteren en kwaodspreken kuj'
eon boel aarmoede anbaelen (Obk), Dit
jaor was et mit weide, keunstmest en veer
nog aarmoede troel' mar d'r was hope op
beterschop (va), Opduj ge/I een hoop
aarmoede: kepotte wegen en al zo moor
(Obk), Wat hebben die meensken daor al
een armoede en verdriet van had (Spa), 1k
wil daor glen aarmoede over he/i/ion een

vervelende situatie door krijgen (Dha),
..mit kriegen Id. (54, Mack mar gien
aarmoede weer begin er maar niet weer
over (Ste), Dat bloempien gruit van
armoede graeit op armetierige wijze (Sz) *
Aarmoede is gien schaande (Bu), Vaast

OM

aarmoedig - aarts
geld, vaastc aarmocde in geval van een

vast, niet zo hoog safaris, kan men ook
maar in beperkte mate uitgeven (Ste), Geld
wi/glen aarmoeda zien gezegd van mensen
die alles willen kopen zodra ze maar geld
hebben (Dho), As de annoe de dew-a in
komt, pot de Jielde at veenster out (Ld)
aarmoedig (verspr.) Ook armoedig (Nbk,

Nw, elders spot.) bn.; -er, -st [...'mudag,
ook wel ...'mu:dax (spor.)!...] - armoedig:
met armoede, met gebrek aan inkomsten en
goederen: Ze badden at aarmocd% (Np,
Obk), can aarmoedig benson (Np), Dat is
can armoedig spu/legien een armoedige
situatie (Nbk, Ow, Bu), ook: een schamel
bedrijf, vooral van een boerenbedrijfje
gezegd (Nbk, Ow, Bu); schraal, maar
weinig opleverend AJ' raetels [ratelaars
(bep. plant)] in atlaandhebben, is datniet
een best taken, want raetcllaand is
aarmoedig laand (Bu); met weinig groei
Datklandzietzo armoedi toe, d'rzit glen
sebeut in (Db)
aarmoedzaaier z. aarmoedzijer

aarmoedzi'jer (Dhau, Obk) Ook
armoedzi'jer (Op), aarmoedzaaier (Bdie,
Ma, Np, Obk, Ow), armoedzaaier (Dfo, El,

Nbk, 01-NI, Pe-DbI, Spa, Wol) [a:.!..] armoedzaaier, iemand met erg weinig geld
en goederen Et was eon grote aarmoedzaaier(Nbk, Np)

aarmoedziekte (Obk) de; -n, -s ['a:rmut
sikta] 1. ziekte voortkomend uit het leven
in bittere armoede Vroeger dour de
aarmoedziekten ha dden sommjge kiender
wel schiminal op at hauld (Obk)

aarmsgat (Dhau, El, Ld, Obk) Ook
armsgat (Spa, (Wol) ['a:..!.] - armsgat
Bi31 'taarmsgatmoej'steken nthideren(E1),
Dat aarmsgat moej' wat inkniopen, want
dattrekt wat (Obk)
aarrnslag Ook armslag (Diz, El, Nt,

01-NI, °p, Spa, Sz, Wol) de; ...slaegen
(bet. 1); -gien (bet. 1) ['a:.!..] 1. slag met
de arm, armzwaai 2. ruimte om zich flunk
to kunnen bewegen Gao es wat omme, 1k
Mb hic/emao/ glen aarrns/ag (Np), 1k moat
al wat aarms/ag hebben di. bijv. bij het
eten, het werken (Nbk), Gee!' wat ruumte,
want i/i- bob glen aanns/ag (El), 1k moot
aarm slag hebben In de keuken, acm kan ik
niet wax-ken (Bdie) 3. relatieve vrijheid om

jets te kunnen doen, vaak: finaneiële

speelruimte Etis makke/ik aj' wataarmslag
hebben (Ow, Np), Jim moe'n mij can
betien aarms/aggeven, aanders redde 1k at
met (Op), Be maensken woVen d'r best
kroem year l/ggen om wat veuruat to
kommen on wat mcci- aarmslag to kricgen
(Ow), De bedrie van kriegcn staorian wat
ineer aarmslag (Np), ía moe'n a/tied wat
aarmslag ho/en an gee!' a/low geld niet
hielemaole out (Obk), Die had wel
aarmslag, die had can grote boerderije an
M5 zat d'r uinancieel ok goad hi] (Pe-DbI)
aarmstaark z. aarmstark
aarmstark (verspr.) Ook aarmstaark (Obk,
Pe-Dbl), armstark (Dho, Ld, Nt, Wol),
armsterlc (Sz) bn. [a:rip...; aks. wisselt!... ]
1. zeer sterk in zn arrnen Veural van
smeden wodde wel zegd oat ze goad
aarmstark weran (Nbk)

aarmstege (Ste) de; -n; ...stegien ['a:...] 1.
pad, weggetje waaraan armkamex-s stonden
aarmstoel (Bdie, Dfo, Np, 01-NI) de; -en;
-tien ['a:...] 1. stoel met leuningen
aarmtakke (verspr.) Ook armtakke ( WH,
Nt) ['a:..!...] - deel van de arm: elleboog Je
hebben de aarintakkc dear de niouwe

(01-NI)
aarmtierig z. aarmeticrigaarmvol (verspr.) [aks. wisselt] - armvol
aarmvoogd (verspr.) Ook armvoogd (Nt,
Wol) ['a:.!..] - armvoogd Win him met
redden kon, kreeg we/ wat van de
aarmvoogden (Dfo), De aarmvoogd was
van c/c gamiente, de butervoogd van de
karke (Nbk)
aarmvoogdi'je (1) Ook aarmvoogdij (Op)
de; -n [..'d..., z. ook -i'je!...] 1. armvoogdij
aarmvoogdij z. aarmvoogdije
aarmzalig z. aarmzaoli
aarmzaolig (Ste) aarmzalig (Db, Dfo, Ld,
Nbk, Np, Obk, Pe-DbI, ba), armzalig (Nt,

Nw, 01-NI, Spa, Sz, Wol) bn., bw.; -or, -st
... ! ... ] 1. armoedig, pover eon
armza/i' boo/den (Wol), Et kik daor
aannzao/ig wit (Ste) 2. met een slechte,
ongezonde gelaatskleur, pover van
lichaamsbouw Die kik d'r aarmzao/ij out,
die bin zunig mit eten, die zunigen daor op
out (Ste), 't Is zoc'n aarmzalig schrobbcglen van can bjggien, at zal wel met in
leven bileven (Pe-Dbl)

aarts (Nbk, Spa) bn.; attr. [a:arts] 1. (in
negatief opzicht) zeer intensief, in hoge
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aarts- - achentien
mate, in verb. als Et was cen aarts Iewaai Nbk)
een Iawaai waarbij horen en zienje verging abortuskliniek (1) [...'b...] - abortuskliniek
(Spa), Die is zo onsjogge, et is een aartse abortuswet (1) [...b...] - abortuswet
/iflikerdhij is vreselijk lelijk (Nbk)
Abraham z. Aobrani
aarts- [a:arts] - aarts-: eerste lid in Abram z. Aobram
samenstellingen als aartsvader, aartslui, abrikoos z. abrikozc
aarts/i/iik, ze zijn in dit woordenboek niet abrilcoze (Bdie, Dho, Ma, Np, Nw, 01-NI,
uitputtend opgesomd
Ow, Pe-DbI, Ste, Wol, ft,) Ook abrikoos
aartslillik (Nbk) [aks. wisselt] - aartslelijk (Dfo, Nbk, 1') de; -n; ...kosien
aartslui (Nbk) [aks. wisselt] - aartslui
[abri'ko:aza/... ko:as] 1. abrikoos 2.
aartsvader (Nbk, Ste) de; -s [a:...] 1. oude abrikozeboom
man (die zich ook gedraagt naar zijn hoge abrikozeboom (1) [abri'ko:azo...] leeftijd)
abrikozeboom
aarven z. arven
abrikozepitte (1) [...'k... J - abrikozepit
aas z. aos I, If
abrikozesjem (1) [...'k...] - abrikozejam
aasgier (Nw) de; -en; -tien [a:sxi:ar] 1. abseluut (verspr.), absoluut (verspr.),
iemand die alles altijd wil hebben
absinut (k: Ste, b), obsluut (b: im) bw.
aauw z. au
[apsa'Iyt/... soa)'Iyt/ap'slyt/ops1yt] 1.
abbekaot z. advekaot
absoluut: volstrekt, geheel, beslist 't Is
abbeseerschoenen z. aevenseerschoenen
absc/uut een icugen (Nw), Dat is absoluut
abbeseren z. aevenseren
niet waor (Nbk, Spa), Dat woof' absc/uut
abc [a:bi:Is:, a:bijsjJ - abc
niet doen (Np, Nbk), 1k gao absoluut niet
abdij (1) [ab'dej] - abdij
mit (Np), Et peerd woJ absoluut niet
Abeltien z. Aebeitien
trekken (b a)
abnormaal (spor.) In., bw.; ...maler, -st absluut z. abscivut
[apnor'ma:lJ 1. niet normaal II, z. aldaar absoluut z. abseluut
Dat is toch abnormaai, zo onbescho[t die abstrakt (spor.) [ap'strakt] - abstrakt: i.t.t.
vent him gedreegt! (Nbk)
konkreet
abonnee [abo'ni:, ook wel aboni:] - abt (1) de; -en [apt] 1. abt
abonnee
abuts (Nw) tw. [a'bwjs] 1. abuis, mis Hij
abonneetillevisie (spor.) [abon..., ook wel zcgt: '1k moet bij die en die wezen
aban... ] - abonneetelevisie
zegge: 'Abuis jonge, dan znoej' bij do
abonnement [abonamsnt] - abonnement
bin-en wezen'(Nw) 2. z. abuus I, II
abonnementhoolder (I) [...m...] - abuus I (Db, Diz, Ld, Pe-Dbl, b: Im, 1)
abonnementhouder
Ook abuis (Bdie, Op. Ow) et; abuzen
abonnementsgeld (spor.) [abona'mEntsxelt, [a'bys/... bcrjs] 1. abuis, vergissing 1k
ook wel aba... ] - abonnementsgeld
miende da wwe ow twie ure beginnen
abonnementspries (spor.) [...mEnts...] - zoilon, mar dat was een abuus (Db), per
abonnementsprijs
abuus per vergissing (1)
abonnementsveurstelling (spor.) [...'m...] abuus II (Dfo, Dhau, Np, Sz) Ook abuis
- abonnementsvoorstelling
(Bdie, Bu, Dho, El, Mon, Nt, 01-NI, Spa)
abonneren [abo'ni:arv, ook aban...] - bn. (pred.), bw. 1. abuis, fout Die rekening
abonneren (wederk.) Hej' Ic op oat is abiws (Dhau), Ic bin wel abuis, want d'r
ticdsehnft abonneerd? (Nbk); verder in d'r is inks van waor(El), Daor was h/I abuus
op abonneerd wezen er een abonnement op mit (Np)
hebben (lett.)
accountant (spor.) - accountant
abortus [abortas] - abortus (al dan niet accountantskautoor - accountantskantoor
opzettelijk) Veura/dieressies van veen van ach [ax] - ach (uitroep van verwondering
Makkemer maat was vaeke ccxi bron van of berusting): Ach heden, ze is weer op '0
besmetting mit abortus; winters zetten die sjouw (Wol), Ach schiet henne, je (Wol),
pinken dan c/c kalver of et wodden ok wel Ach, schiet wat (Wol), Ach schiet op
kaifvcrsmieters ntwmd d.i. een besmetting (Wol), Ach, schictje (Nbk, Bu)
met abortus Bang (Ma), abortus Bang ( vo, achentien z. achttien

achillespeze - achter(-)
achillespeze (v) [a'xtlospi:za] achillespees (fig.:) Dc achll/ispeze wodt
al/lend nog mar kwetsberderd.i, het zwakke punt van de desbetreffende persoon (v)
acht [axt] - acht, in de verb. geef acht
(spot.), d'r acht op s/acm oplettend zijn
m.b.t. jets (evt. om zonodig tot handelen
over te gaan): Keunsten van eon cold
meenske, moej' mar daenken, slao d'r mar
glen acht op jet er maar met op, trek je er
maar niets van aan (v), Je moe'n d'r meer
acht op s/aon er beter op letten (01-NI), Ze
moe'n d'r wat meer acht op slaon, wat dat
jongvo/k daor uutspoekt (Obk), Daorhe'k
goed acht op sleugen (Nw), zo ook d'racht
opgcven: Daormoej'toch as even acht op
geven goed op letten (Nt, Spa), Daormoej'
good acht opgeven (Nw), zo ook HI] get
goedachtlet goad op, past goed op (Sz) en
N ge/I noolt glen acht let noojt op iets
(Np), in acht nemen in de overweging
betrekken: Ic moe'n we] in achtnemen dat
hi] nicE zo sterk Is (Sz), Dat moej' in acht
ho/en in de gaten houden, in je
overwegingen blijven betrekken (Nw),jeln
acht nemen zich in acht nemen: Hi] moet
'm we] wat in acht nemen, bet de dokter
zegd (01-NI), Ic moe'n je Wat in acht
nemen, now Ic ziek west hebben (Ld, Ma)

koenen (Nbk), Hij bet glen negen koenen,
mar achte (Nbk), acht meert, acht ure,
(verb.) Et is hi] achten tegen acht uur,
ongeveer acht uur (El), (verb.) Aj' nao
achten nog hi] de /aampe broodeten
moeten, dan bin de daegen toch wel kot na

acht uur (Nbk, Op)
achteloos ['axtaloosJ - achteloos: zonder
zorg voor jets
achtelooshied (spot.) [.1...] - achteloosheid: nonchalance
achten Ook aachten (k: Ste) zw. ww.;
overg.; achtte, her acht ['axtn/'a:xtnj 1.
achting hebben (voor iemand) Vroeger
achten wi]demeesteren dejuffer(01-NI),
Die man ac/it ftc huge (Nw), 1k acht hem
flog wel wat hoge (Spa), Ze achten hum
wel hoge, want aanders had hi] dat
baantien nicE kregen (Sz), le moe'n zen/ct

te hoge achten (Np) 2. jemand inschatten
(m.b.t. zijn kapaciteiten, morele instelling),
jets inschatten Ikaachte horn wel kepaobe/

ik vind hem er wel bekwaam voor (k: Ste),
We achten him tot a//es in staot (Ma),
Man/u, acht zoks nicE te /Icht! ondersehat
her met (b)
achtendattig [axti7'datx] - achtendertig
achtendattigduzend [...daty'dy:zit] achtendertigduizend
achtennegentig Voor var. z. negent%
[axtç'rn:gtox] - achtennegentig
achtentachentig(ste) z. achtentacht%(ste)
achtentachtig Ook achtentachentig (Np)
[axtntaxtn/axtn'tax 3ntax, .. .taxptoxJ achtentachtig it hatte s/eug me achten-

achtbaene ['aydb...] - achtbaan
achtber (Wol, b) bn.; attr. ['aydbç] 1.
achtbaar, in aanspreektitels: AchtbereHeer
Edelachtbare, ook: Geachte Fleer (Wol, b),
Achtbere her-en Geachte Heren (b)
achtdaegs [ayds:(x)s, aks. wisselt] achtdaags, acht dagen durend een tachtig, zo schrok i/c van die donders/ag
achtdaegsc reis (Nbk)
kiopte me erg snel (Ma, Obk), Watheb i/c
achtduzend [aydyzit] - achtduizend
hadde lopen, ethatte slat me acbtentachtig
achte I Ook aachte (Nbk) de; -n; achien kiopt me erg snel (Sz), ..k/opt me
['axtoPa:xt] 1. het cijferteken 8 Staotdaor acbtentachtig id. (Wol)
now een achte of wat aanders2'(Nbk) 2. het achtentachtigste Ook achtentachentigste
waarderingscijfer acht een achte veur (Np) {. ..taxt...I...J - achtentachtigste I/c bin
Neder/aans hebben (Nbk), Hi] komt mit in mien achtentach(en)tiste in mn
achten on negens thuus di. krijgt die achtentachtigste levensjaar (Np)
waarderingscijfers op school (Nbk), (tegen achtentwintig telw. [axtv'tw...} - achteneen onderwijzer:) A 'it op een achte rekend twintig
bar, dan gal Ic ml] een zeuven (b) 3. achtenveertig [axtçff...] - achtenveertig
figuur met de vorm van het cijferteken 8 Et achtenvuuftig Voor var. z. vuuftzj
rad van de fiets is hie/emao/e in een achte [axti7'fyftax] - achtenvijftig
v/eugen deur dat onge/ok (Obk)
acbtenzestig [...'ssstx] - achtenzestig
achte II Ook aaclzte (Nbk), bij attr. achtenzeuventig Voor var. a. zeuventxg
gebruik treedt de slot-e niet op; hoofdtelw. ['s...] - achtenzeventig
['axta/'a:xta] 1. bet aantal acht Hi] bet acht achter(-) z. aacbter I, II, aachter-93-

achteraende - achteruutvegen
achteraende z. aachteraende
achteran z. aachtcran
achterasse z. aachterasse
achterbaanke z. aacbterbaanke
achterbaks z. aachterbaks I, II
achterband z. aachterbaand
achterbliever z. aachterb/icvcr
achterbod z. aachteracndclbottien
achterboute z. aacl;terboolte
achterbuur (Sz) ['axtr. • - achterbuur
achterdeure z. aachterdcurc
acliterdwas z. aachtcrdwas
aclitereinde z. aachteraende
achteren z. aachteren
achterende z. aachteraende
achterganke z. aachtergang
achtergaon z. aachtergaon
achtergedien z. aachtcrgcdien
achtergevel z. aachtergevel
achtergrond z. aachtergrond
achterhaans z. aacbterhaans
achterhaelen z. aachterhaelen
acliterhands z. aacbtcrhaans
achterheerd z. aachterheerd
achterheufd z. aachtcrheufd
achterhoede z. aachtcrhoedc
achterholen z. aachterholen
achterholend z. aachterholend
achterhoofd z. aachtcrhcufd
achterhouwen z. aachtcrho/en
achterbuus z. aachterhuus
achterkaant(e) z. aachterkaante
achterkaemer z. aachtcrkacmer
achterlcaxner z. aachterkaemer
achterkant z. aachterkaante
achterkeuken z. aachterkeukcn
achterklappe z. aacJitcrkleppe
achterkleppe z. aachterklcppe
achterkop z. aachtcrkop
achterlanges z. aachtcr/anges
achterlaoten z. aachterlaotcn
acliterlief z. aacbterlie[
achterlicnde z. aachterliende
achterliggen z. aachterliggcn
achterlik z. aachterlik
achterlocht z. aachterlocht
achterlopen z. aachterlopcn
achterlucht z. aachterlocht
achtermure z. aachtermure
achternaam z. aachtcrnaeme
achternaeme z. aachternaejnc
achtername z. aachternaeme
achternao(-) z. aacbternao(-)

achternao-eten z. aachterpao-eten
achternaogaon z. aachtcrnaogaon
achternaokommen z. aachtcrnaokommcn
achternaolopen z. aachternaolopen
achternaozitten z. aachtcrnaozitten
achterneef z. aachterneve
achterneers z. aachtenieers
achterneve z. aachtcrncve
achternicht(e) z. aachternjchte
achterof z. aachtcrof
achterofstrieken (k: Ste) onbep. w.
[axtçof...] 1. spelen van een bep.
kinderspe!letje
achteromme(-) z. aachteromme(-)
achterommekielcen z. aachterommekieken
achterommekiekertien z. ommekiekertien
aebterommelopen z. aachtez-onimelopen
achterommezien z. aachteron,mezicn
achterop z. aachterop
achteropfietsen z. aachteropfietsen
achteropkommen z. aachteropkommen
achteroprieden z. aachteroprieden
achterover(-) z. aachterover(-)
achteroverdrokken z. aachterovercirokken
achteroverslaon z. aachteroversiaon
achterovervalen z. aachteroverva/en
achterpaand z. aachterpaand
achterpote z. aachtcrpote
achterrad z. aachterrad
achterschot z. aachterschot, aachtera en de/bottien

achterschut z. aachterschot
achterst z. aachterst
achterstand z. aachterstaand
achterstaon z. aachterstaon
achterste z. aachtcrste I, II
achterstel z. aachterste/
achtersteveur(en) z. aachtersteveuren
achtersteveurst z. aachtersteveuren
achteruut(-) z. aachteruut I, II, en
aa chtcruut-

achteruutl,oerken z. aachteruutboerken
achteruutgaon z. aachteruutgaon
achteruutmoffelen z. aachteruutmoffelen
achteruutrieden z. aachteruutrieden
achteruutschoeven z. aachteruutscboeven
achteruutschoppen z. aachteruutschoppen
achteruutschuven z. aachteruutschoeven
achteruutslaon z. aachteruuts/aon
achteruutstikken z. aacbteruutstifcken
achteruutteren z. aacbteruutteren
achteruuttrappen z. aachteruuttrappcn
achteruutvegen z. aacbteruutvegen
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achtcruutvliegen - adder
achteruutvliegen z. aac/itcruutv/iegen
1. (van het glas van een ouderwets soort
achteruutzetten z. aachterllutzetten
petroleumlamp) van een bep. omvang,
achterwark z. aac/itcrwark
wijdte: ccii achtticnuinics /aampe (Dfo),
achterweg z. aac/itcrwcg IT
waamaast ccii veertien/unics /aampc (Dfo)
achterwege(ns) z. aac/itcrwcgcns
en een twuntig/unics /aampc (Dfo)
achterwiel z. aachtcrvicl
achturig (I) [aks. wisselt] - achturig
achthoekig (Np) bn. [aks. wisselt] 1. achtvoold et; -en ['axtfo:It] 1. achtvoud
achthoekig Ecn turf is achthoekig (Np)
act (1) [ski] - act, sketch, nummer
achthenderd [aks. wisselt] - achthonderd acupuncturist (I) [a:kypAfltyo)'nst] achthonderclduzend [aks. wisselt] - acupuncturist
achthonderdduizend
acupunctuur (I) ['a:kypAl]ty:nr] - acu-achtig Ook -aaclztig (Obk, Ow) - het punctuur
achtervoegsel -achtig, in diverse Adam-en-Eva (Ld,Nbk, Np, Nw, h, fp, b:
toepassingen: graunachti, mclkachtig, Im, bo: Bu) Ook Adam-en-Eve (Nbk) de;
f5; -gien [adams'ni:wa, ...va/ ...1.:wo, ...vol
bargacht%, waetcracht/g, schrikachtig,
/uustcraachtig (Ow): ifi b/ill ml] te stifle, 1. klokjesgentiaan (Ld, Nbk, Np, Nw, fp,
we bin dc winter nog nict kwict, et Juustcrt b: lm, bo: Bu) 2. tuinplant, ni. blauwe
flog go in de bomen, et b/ill nag zo ridderspoor (Nbk) 3. monnikskap (h, b: lm)
/uusteraachtig (Ow); de woorden met Adam-en-Eve z. Adam-en-Eva
-achtig/-aacht% zijn in dit woordenboek adamsappel (verspr.) ['adamzap[] - adamsniet uitputtend opgesomd omdat de appel (deel van het strottehoofd)
woordvormingsmogelijkheden groot lijken, adapter (spot.) [a'daptç] - adapter (om mee
vgl. bijv. 't Is me daor ok ccii Jan van op te laden)
Houtcn-acht% spu//cgicn daor; die kwam adder de; -5; -tien [adr] 1. adder (lett.) As
bier mit de woonwagcn, 't was ccii mien hcit vrocgcr wat tied over had, dan
romm c/tien en Wi] as sc/ioe/ckicndcr d'r gong hi] de heidc in om war adders dood
achteran (Sz)
te s/a on (Nbk), We slcugcn ccii adder
achting de; -en, -s ['axft] 1. achting 1k a/tied mit ccii stok dood (Op), D'r bet mi]
heb (ccii hoop) achting veur die man (Nt, ccii adder steuken (Nbk), Ze deden ccii
Nw, Ma), .. grate achting.. (Up), Dc adder in dc Ilcssc, vcur vcrgif as ccii koc
kienderhebben met vu/c achtung meer veur veniend hadde z. ook addercu/ic (Np), Et
de mccstcr (El), Dat hi] dat zo daon het, hcurt wel mooi mar d'r schoc/t ccii
daordcur is hi] nict in mien achting stegen addcrticn onder et grös er zit toch iets
(Nbk), Veur cen grote, kwaoic bond hc'/c gevaarlijks, een lastig probleem enz. achter
vacks wel aebtung kijk ik wel voor uit datje nu met ziet (Nt, Dfo), zo ook D'rzit
(Nbk), Vcur die femilic kan ik ac/fling ccii addertien onder 't gulls (verspr., Nbk)
opbrcngcn (Pe-Dbl)
Hi] sist as een adder (Bu), Die her ccii
achtjaorig (1) [aks. wisselt] - achtjarig
tonge, zo giftu as ccii adder hij praat
acbtponder (b) de; -5; -tien ['axtpondç] 1. venijnig (Ow, Db), Hi7 was zo kwaod as
dier of baby van acht pond, i.h.b. van een ccii adder (Ma), zo gcmicn as ccii adder
haas: Nowharbeit wéér n haczc seheuten. (Dho), zo venienulas ccii adder (Pe-Dbl),
Ecn dikkc, wel i achtpondcr (b)
Die persoon is ccii adder gc/ick (DIa) 2.
achtste I et [axtsta, ook wel axstg aksta] venijnige persoon (Bdie, Bu, Db, Dho, El,
1. achtste deel van iets 2. flesje slagroom Nbk, Np, Nw, Up) Et is met zoc'n
van 1/8 liter (Ste) ccii achtste s/agroom vdunnacmc! Et is ccii adder! (El), Smerige
(Ste)
adder! (Nbk), (tekeergaand tegen een
achtste II rangtelw. [axtsta, ook wel vrouw:) Adder! Tangc daj' binn cii! (Nbk),
'axsto, 'akstoj 1. achtste Morgen is et de Dat jonk is ccii adder een boosaardige
achtste uncic (Ste)
meid (Nw), lVat is dat tech ccii addcrticn,
achttal (spot.) ['axtal] - achttal
zc zit ovcra/ op te vitten (Np), ccii adder
achttien Ook achentien (Np) van een wicf(Db, Op), ... van ccii mccnskc
['axtin/'axtin, 'axu...] - achttien (Dho) 3. hoopje menselijke uitwerpselen in
achttienlinies (Dfo) bn.; attr. ['axti(n)linis] de natuur (App)
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adderbeet - adopteren
adderbeet (App, 1) ['ad...] - adderbeet
(iett.)
adderbloeme (Bu, Nw) de; -n; -gien,
...bloempien ['adç...] 1. bep. plant:
wolverlei
addereulie ['ad...] - adderolie (gebruikt als
medicijn voor koeien; de boeren maakten
het zeif door een adder in een fles te
vangen en het dier met olie te overgieten,
waarin het verging (k: Ste)) Addereulie
was gewone grune eulle waorze een adder
in stopten, en die ging d'r wel dood in

(Nw)
addergebreud z. addergebruud
addergebroed z. addergebruud
addergebruud (Wol) Ook addergebreud
(Dia), addergebroed (Dia) ['adçxabryt/
...brA:t/ ...brut] - addergebroed (fig.) Et
Iiekt thor wel zoe'n addergebreud, niet
veul soeps! (Dia)

adderkruud (Spa) et ['a...] 1. (verz.)
adderwortel
athiernust ['adç...] - addernest (lett.) Et i:5
dam- ok een addernustgezegd van een plek
waar veel adders voorkomen (Nbk),
Addernusten zatten vaeke op 'e scheiding
van 't vene naor de zaandgrond (Nbk)
addertong(e) (Dfo, El) ['ad1... ] -

addertong, bep. plant
addervaoren z addervere
addervel et; -len; -legien ['ad...] 1. vel,
huid van een adder
addervere (Dho, El, Nbk, Np, Nw, Op,
Sun-Ot, Wol, fp, ho: Nw) Ook
addervaoren (my.: hi), addervoren (Bdie,
Pe-Dbl, hi) de; -n ['adr... / ... f'o:arn/
...fo:arvs] 1. koningsvaren, niervaren of
wijfjesvaren, vaak: gewone eikvaren D'r
staon allemaoi adderveren in de bos (Nbk,
Np), De a/dermooiste adderveren gruuiden
in gröppen van aanderbaive meter bried en
iene meter diepe, mit war waeter d'r in
(Nw), An de Scheeneweg staon nog een
hoe! adderveren (Op), Adderveren staon
tegen de boswa/ (Dho), Vroeger dreugden
ze adderveren, die kwammen in de bedden
(Op, Np), vandaar adderveren p/okken nI.
om in bedden te doen (Op), addervorens
veur de metrassen (Bdie)
adderveren (Op) bn.; attr. ['adrft:orn] 1.
van varens, z. ook onder addervere:
adderveren bedden gevuld met varens (Op)

addervereplokker (Dmi, Nbk, Np, Nw,

Obk, Ow) de; -s ['ad...] 1. iemand die
adderveren kwam plukken Op 'e Miente
kwammen addervereplokkers, veur in de
bedden, ze kwammen uut de Kompenie
(Dmi), Ze zeden vroeger we!, onder de
adderverep/okkers hi Oosterwoo!de haj'
knappe vrouwlu (Ow)
addervoren z. addervere
adderwottei (Dfo, Spa) de; -s ['ad1...] 1.

addertong
adel z. aodel
adeiaar (verspr.) de; -s ['a:da:r] 1.
adeiaar, arend, ook als heraldische figuur
de Duutse adelaar(spor.) 2. bep. grof soon
haver (Ma)
adelen (Nbk, Np) ['a:dln] - adelen, in de
verb. Arbeid adelt (Nbk, Np)
adeilik z. aodellik
adelstaand (b) ['a:dlstã:nt] - adelstand
adem z. aosem
adjektief(l) ['adjcktif] - adjektief, bijvoeglijk naamwoord
adjudaant (I) [adjy'da:nt] - adjudantonderofficier
adjunkt (I) [a'djAflt] - adjunkt
adm. - afkorting van administraosie
administraosie (verspr.) de [atmini
'stn:asi] I. administratie (als onderdeei van
het bestuur, beheer; het werk dat men in
dat kader doet) Op een kantoor wodt de
administraosie daon (Op) 2. personen,
personeei dat de administratie (bet. 1)
uitvoert (1) 3. afdeling, ruimte waar de
administratie wordt gevoerd Gao mar even
op 'e administraosie kieken (Nbk), Die
warkt op 'a administraosie (Nbk)
administrateur (Nbk, elders spor.)
[atministra'tA:ar] - administrateur: iemand
die de administratie voert
administratief (I) [atministra'tif] administratief: op de administratie
betrekking hebbend
administratief
mit warker (1), administratief wark (1)
administreren [atmini'struorn] - administreren, beheren, besturen de administrerend Jcarkvoogd (Np, Op)
admiraol (I) [atmi(:o)'ro:31] - admiraal
(m.b.t. een vloot)
adoleseensie (1) [ado(:o)la'si:si] - adolescentie
adolesent (I) [ado(:o)l'sent] - adolescent
adopteren [adop'turv] - adopteren (van
een kind), ook wel: onder z'n hoede nemen,

adoptie - advies
buy, van een monument door school- advekaotetillefoon (I) [atfa'ko:ata...] kinderen
advakatenteiefaon
adoptie [a'dDpsi] - adoptie (van een kind) advent (Ste) de [at'fent] 1. advent (Iett.) In
adoptiekiend (spar.) [...d...] - adoptiekind do advent is all/end do zwaore k/okkc to
adoptieoolder (I) [ad...] - adoptieouder
heuron, as vew-bereiding your Kastmis
adrem (spar.) bn., bw. [a'trEm] 1. adrem (Ste)
Die is aong adrem (I)
advei-bium (1) [at'ferbijAm, ...j 5m] adres [adrss] - adres (van een persoon): adverbium
Wat is je adres? (Nbk), een adres op- advertaensie z. advcrteensic
vraogcn, or (gocic) adres nicE weten, Jo adverteensie (Dhau, Nbk, Np, Obk, Ow,
adres op.-even; adresaanduiding D'r staot Pe-Dbl, Spa) Oak advertaensie (Diz, Ld,
glen adres op ctpakkien (Nbk), Etadres op 01-Ni, Ow, Wa!), advertensie (El) de; -s;
'e brief was theE goed (Nbk); persoon, -gien [atfr'ti:si, ...fa't... / ... t:si/ ...'tsnsi] 1.
waning, zaak: BiJ him bif' an 't gao/c advertentie (in een krant enz.) Do
adios veur zokke dingen (Nbk), Is die adverteensie staot flog nicE Lu do kraante
winkel ok een goed adres year zokke (Pe-Dbi), een adverteensie in de kraante
arti/cels? (Nbk), Dat hoof daor nict zetten, do adverteensies lezen, con
perberen to kriegcn, dat is et goeic adres adverteensie opgc yen (Nbk), ... wei eren
ok niet (Nbk), Dan bif' an 't verkecrde (Nbk), op eon adverteensic reageren (Nbk)
adres dat hoefje daar/bij hemlbij mij enz. adverteensieblad (I) [...'t...] - advertentieniet te proberen (b, Nbk)
biad
adressebestaand (spar.) [adrEso...] - adverteensieburo (spar.) [...'t...] - adveradressenbestand
tentiebureau
adresseboek [a'dresabuk] - adressenboek adverteensiekampanje (1) [...'ti: ...J adresseliest (1) [a'dr...] - adressenlijst
advertentiekampagne
adresseren (1) [adrE'suarçi, adra's...] - adverteensiekantoor (spar.)
adresseren
a dv erie ntie k an to a r
adressering (I) [adre'sl:art], adra's...] - adverteensiekelom (I) [...'ti:...] - adveradressering
tentiekalam
adresstroke (I) [a'dr...] - adresstraok
adverteensiekontrakt (1) [...'t...] - adveradreswieziging (spar.) [adr...] - adres- tentiekantrakt
wijziging
adverteensiekosten (span) [..Al:... adv. - aficarting van adverteensie, advies, advertenti eka sten
advekaot
adverteensieofdieling (1) ['ti:...] - adveradvekaat z. advckaot
tentieafde!ing
advekaot (verspr.) Oak abbekaot ( Wal), adverteensiepagina (I) [...'ti:...] - adveradpekaat (01-Ni, Sz) de; -en; -len tentiepagina
[atfa'ko:at/aba'ko:atlatfa'ka:t] 1. advokaat adverteensiepries (1) [...'ti:...] - adverDie bet eon advekaot in do aarm ncwnen tentieprijs
(Np), Hij voert eon wocirdas con advekaot adverteensierebriek (1) [...'ti:...] - adverpraat erg goed en handig (Ste), zo oak Hij tentierubriek
kanpraoten as eon advekaot(verspr.) 2. (g. adverteensieruumte (1) [...ti:... J - advermy.) bep. dikvlaeibare drank, advokaat Ze tentieruimte
Jepeit do abbekaot achtcr meka ore op adverteensieterief (I) [...'ti:...] - adver(Wal), Do vrouwen drinkon vaeke advekaot tentietarief
(01-NI, Ow, Wa!, Pe-DbI) 3. (g. my.) adverteerderde; -s [atfa'fl:ardç, ...fç't...] 1.
glaasje advokaat (z. bet. 2) Do vrouwluden adverteerder
hebben een advekaotien (Np), Wif' con advertensie z. adverteensie
advekaot? (Nw)
adverteren (verspr.) [atfr't:ari2, atfat...J advekaotekantoor (spar.) [atfa'ko:ata...] - adverteren: door advertenties aanprijzen,
advakatenkantaar
advertenties piaatsen
advekaotepraktiek (1) {atfa'ko:ata... ] - advies [at'fis] - advies: adviserende
advakatenpraktijk
mening, oardeel lone zion advies vraogcn
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adviesburo - aemel
(Nbk), ccxi advies geven (Nbk), adviezen
inwinnen (1), op advics van (1)
adviesburo [at'fizb ... ] - adviesbureau
advieskemmissie
['f...]
- advieskommissie
adviesorgaan (spot.) [at'flzorga:n] adviesorgaan
adviespries [at'fis...] - adviesprijs
adviesraod (spot.) [at'fis ... ] - adviesraad
adviseren (spot.) [atfi'si:ori] - adviseren,
van advies dienen
ae I de; -'s [e:] 1. de kiank ac 2. de
letterkombinatie ac als schrijfteken
ae II tw. [e:] 1. ach, och, in verb. als Ac
nowje, ieder zien nicuge (Ste), Ac now,
dat gel? n/ks (Nbk), Ac, dat is gckhicdje,
halfwiez%hied(Bu), Ac nceje (Nbk, Ste),
Aejong, et mae/ct je zick! (hi), AejaowcI
(Nbk, Np), Ac wat, je! ach wat, job (Nbk)
Aebeltien (Nbk) Ook Abeltien (Dmi) et;
...ties ['s:bltinl'a: ... ] 1. vrouwennaam: Ned.
Abeltje A belt/en donderslagnaam van een
bep. schrikfiguur (Dmi)
aek z. aenlik
aekelig (Bu) bw. ['s:k!ak] 1. in hoge mate
ackeJimooi(Bu) 2. z. ackehk

aekelik (El, Nbk, Np, Nt, 01-Ni, Op. v)
Ook aekelig (verspr.), akelig (WH) bn.;
-er, -st ['E:kak!.. lox/a:...] I. akeiig: onaangenaam voor bet gevoel, gemoed Et is
aekeJik weer vandaegc ( Pe-Dbl, El),
aekel/ke dingen (Nbk), aekeJik war/c (Np)
2. zich beroerd voelend (verspr.) 1k bin d'r
ackelig van versiagen, onder de indruk
(Diz, Nbk, Pe-Dbl), Dc scheniere van de
deure piept daj' d'r aekelig van wooden
(Pe-DbI), 't Is on, ackdilk van to wooden
(Nbk) 3. vervelend, irritant aekeJikejonge
(Nbk), ccxi ackelike kerel (Np), . . . brompot
(Np), 1k vien dat een aekeJik s/ernie]

(01-NI)
Aeken Ook Aken ( verspr., WH)
- Aken Wegaon overAken on
Keulen naor Per/es maken een geweldige
omweg (Obk), H/f gaot over Aeken on
Keulen hij neemt een zeer grote omweg,

met name gezegd van een uiteenzetting die
erg wijdlopig is (Bdie), em Keulen on
Aken bonne gaon zeer breedvoerig praten
(Op), Mien moe/ce die Jest Aeken en
Ken/en annenneer leest heel veel (Nbk),
A eken on Ken/en bin niet in iene dag
bouwdalies hoeft niet zo gehaast, men kan

nu eenmaai niet alles tegelijk doen (Dfo,
Dho, El, Ld, Nt, Woi, Nbk), . ..op iene dag
bouwd id. (Ld, Spa), zo ook Ken/en on
Aken bin (ok) n/ct op ion dag bouwd(Dho,

Nbk, Np, Nw, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol,
Ste), ...in /one dag bouwd (Bu, Diz), Die
kcrcJ kan A eke,, on Keulen wel op hij eet
altijd erg veel en raakt daarbij nooit
verzadigd (Db, Dhau, Nbk, Np, Ow, Obk),
zo ook H/f vret Aken on Ken/en bif
rnekaar id. (Ma, Np, Spa), H/f scbreeuwt
A eken on Keulen bi'/ me/ca crc hij
schreeuwd moord en brand (01-Ni, Spa,
Bdie), 'tMes is zo stomp, ic kun d'r wel op
naor Aeken on Ken/en rieden z. verder
onder Keulen (Dho), zo gierig as de bee]
van Aken (Mun)
aeker Ook aker (WH, b: In) de; -5; -tien

['s. kr/'a.kr] 1. aker, at. emmer, soms van
koper, om in to melken, om bet eten naar
de werkers op het land in to vervoeren, om
drinken in mee te nemen naar het land, om
water mee uit de regenbak op te halen B/f
oons hebben ze nog cen mooi bJauw
aekertien on, de me/k op to hae/en (El),
Neeni or k/c/ne aekcrtien mar veur 't
sehaopeme/ken (Pe-Dbi), 't Volk in 't
huj/aand kreeg wel br/f in 't aekertien, dan
hadden ze wat waarrns in de bock (Np,
Dfo), Aj'naor 'thuj!aandzoJ/en, wodde d'r
vaeke zegd: 'Jonges, de aeker wit drinken
niet vergeten Et aekertien is in de
regenbak va/en d.i. hetz. als pntaeker
(Diz), Die her dc aeker in de bak Jaotcn

va/en ze meet trouwen (Sz), ook wel van
een manspersoon gezegd (Spa)
Aekinge et ['s:kgaJ 1. naam van een
gehucht onder Appe/sche
Aekinger bn. ['E:kflgç} 1. van, m.b.t.
Ackinge: etAekingerbroeknaam van bep.
bag land nabij bet gehucht Aekingc
aemel Ook amel (Sz) bn.; -er, -st
[':mV'â:mj] 1. (van personen, dieren,
planten) zwak on klein, bleekjes, haast
ziekelijk Et is toch zoe'n acme/ poppien,
datkicntien van oonzeAo]tien (Man), Etis
ccxi acmel dinkien gezegd van een meisje
of vrouw (Np, Ow), Och, wat nog ccxi
acme! macgien (Np), can acme! wiefien

(Db), . . .kere]ticn (Dho, El), zo ook '1 Is
mar zo n ame! rnannegien, mar /1/f zet hcc/
wat out 't stee (Sz), Hour ecrste man was
mar ccxi acmel mannegien on dc twiede
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aemeldeuze - aende
personen) 1h7 zicbt d'r wat aemc!ties not
(Mun, Wol, Np), Die kikt d'r aerne!ties not
(Np), Die is mar acme!ties (Dhau), Hi]
keck acme/ties toe (Ma) 2. niet sterk, niet
erg deugdelijk Dat zit mar aeme!ties an
mekaer (Nt), ...in mekeer (Db), Die deure
is aorig acmc!ties (01-NI), Dat husien is
acme!tics bouwd (Diz), ...zet (Ow) 3.
armoedig, een povere indruk makend Zien
repot was mar acme/ties (Wol), Et gaot
daor acme!ties toe (Dho), 't Gant mit de
eigenlijk niet voldoende van de benodigde vcrdienstemaracrne!ties(bI) 4. nauwelijks,
stof, zodat het kledingstuk eigenlijk wat te niet met de gebruikelijke kracht (Op) Hi]
klein is geworden (Ste), vandaar 't Zitje ken zien wark mar acme/ties doen (Op) 5.
wat acme! (Ste), St is we! acmel heur krap, niet bep. ruim (bo: Bu), in verb. als:
gezegd wanneer er niet voldoende van de 7 Pakkien zit him wcl wat acmc!ties (bo:
stof is waaruit men lets wil maken (Ste), Bu)
zo ook Et !appien is wat te acmel em d'r aemeri'je (Nbk) Ook ameri'je (p, b: Im)
ccii jurk van te macken (Ste), 't Was zo de; -n; aemeri'jgien [:mç'ijo/ ... . z. ook
acme! hi] die mecnsken in huus (Db), War -i'je] 1. amerij, kort ogenblik
een acme! pettien dreug dat Inannegien aemeseren z. acvcnseren
(Bu), War cen acme/c bedoeningeen scha- aende Ook ernie (Bdie, Dho, Nw, Obk,
mele, armoedige toestand (Ma, b), zo ook Ow, Spa), einde (Dfo, Diz, Ld, Ma, Nt,
een aemele bee! id. (Ste), d'r acmel not Spa) et; -n; aentien [':nda/'endo/jndaJ 1.
kemmen armoedig overkomen (Nw, Fe- plaats, gedeeite waar lets eindigt, ophoudt:
keer troawde ze mit een dikke poepzak
Zeg sni]klokkicn, snijklokkien,
acmel en tee,- (..) (ba) 2. (m.b.t. kleding,
gebouwen, ruimtes) klein, sinai, krap Die
wonen in een acme! husien (Obk), een
acme!gankien klein en smai (Dhau), Now
bouwen ze zoe'n reusachtig hints en ze
zetten d'r zoe n acme/c kappe op, now is 't
flog niks (Nw), con acme! jassien bijna te
klein (Ste) 3. armoedig, pover, schraal Et
is wat acme! ommekommen er was

(Op),

Dbl): Wi'/hebben icne kend, die kwam d'r
zo acmel out mit de k!eren, en we wussen
dat hi] ender de monnie zat mit huzen on
!aandenen (Nw) 4. gering van geluid of
zicht (Dfo) Datjongien gafmitzoe'n acmel
stemmegien antwoord, et kwam d'r zo
benepen uut (Dfo), 1k ken 't mar acmel
zien, et was mar een h/cl Hein stiopien
(Dfo) 5. nogal verlegen (Ld) Ze is een
betien s//rn acme!, wat ver!egen ( Ld)

aemeideuze (Bu, Nbk) de; -n; .. .deusien
['s:mldA:zaJ 1. zeurpot
aemelen zw. ww.; onoverg.; aemelde, her
aemeld ['E:mç] 1. zeuren, vaak: op
kinderlijke, stuntelige wijze Zit tech niet
zo te acme!en (Obk), Wat heb ie tech te
aeme!en ( Obk), Heir was nog mar jussies
op 'c tied, aernc!de et vrommes (b) 2. in
zichzelf praten, ijlen (Obk) Dc zieke !igt te
aemc!cn (Obk)
aemelpot (Nbk) de; -ten; -tien [':mlpot] 1.
zeurpot
aemeltien (Dfo) et; ties [':mltin] 1. niet
sterke persoon, lemand die klein en zwak
is Dat maegien was mar zoc'n aeme!tien,
zi] was n/ct zo stark (Dfo)

aemelties bw., In.: pred. [t:mtis] 1.
smalletjes, bleekjes, klein en zwak (van

et aende van et pad, As we disse straetc
ten aende binnen ( ... ) ala we aan het eind
van deze straat zijn (01-NI), et aende van
eons !aand, daor eons !sand opheo/t(Nbk),
op et aende van de dole (Dhau), Dc
middc!deure is op et aende van dc gang
(Obk), Hier bin we op t aende ( Ma), Hi]
zit op 't aende van de were!d woont

achteraf, ver buiten de bewoonde of
geciviiiseerde wereld (Nbk, Dho), Ic ken
d'rgien begin of aende an vicncn het zit
enonn in de war, ook fig.: er valt geen
touw aan vast te knopen (Nbk, Spa), Hi] is
op 't aende is boos, wordt driftig (Spa,
Ma), zo ook Die is aorig op 7 aende
behoorlijk kwaad, driftig (Nbk), Hi] is zo
op 't aende is snel driftig (Bu, Obk, b), Die
zit zo op 't aende id. (Np), zo ook
(waarschuwend:) Ze is zo mar op 7 aende,
heur! snel kwaad (Ma, Nbk), Deur die
ramp was hi] op 7 aende was hij ten einde
raad (Op), zo ook Now wcet ik et niet
mecr, ik bin op 7 acnde ben ten einde raad,
zie geen uitweg meer (1Db, Ow, Sz), Da's
cen weg zondcr aende dat is een weg of
route waar geen einde aan lijkt te komen,
ook: zoiets gaat vreselijk veel tijd kosten,
dat is een proces zonder eind (Ow), Wat

go

aende - aende
hij wel niet op kan, daor is et aende van
wag daar komt geen einde aan, dat hondt
niet op (Dhau), zo ook Die was zun%, daor
was at aende van wag (Pe-Dbl) en Hi7 is
zo ondeugend, daor is at aenda van wag
(Db), Daor is at aende van weg het is zo
veel, zo mooi, zo enorm dat het niet valt to
beschrijven (Dfo, Spa, Obk), zo ook Die
ston zo to began, daor was 't aende van
wag (Dfo) en Daor is ataenda van vothet
is eindeloos goed, prettig (b), (uitroepend:)
Grote goedhied on glen aende, now zit 't
b/a/a gacran in de tinge (Ow), zo ook lezus
in glen aende grote goedheid! hoe bestaat
het! (Wol) en Grote grut in glen ende id.
(Dho) 2. uiteinde an at aende van de taofel
(Nbk), Ze zetta at op et aende van de taofal
(v), Op at lege aende was etpattien in eon
slotien veraandardop het laag gelegen stuk
(van bet bedoelde terrein) 09, an ataandere
aende van do were/d zeer ver weg (Nbk),
do kautel bij 't schona aende hebben her
bij bet rechte eind hebben, bet goed zien
(ildie, Ld, Op. Sz), ...pakkan (Dhau), Daor
hef' de keutal hi] at sebone aende flu heb
je het bij het rechte eind (Np, Nw, Ow),
ook schertsend gevolgd door .. an 't
smerjge in de bek (Db), at hi] at rechte
aende hebben gelijk hebben, bet goed zien,
zo ook Die had at hi] at goaie aende
(Bdie), et hi] et verkeerde aende hebben
het mis hebben, Ze habben et elk hi] aen/'t
aenda ze hebben onenigheid, ruzie (Bu),
hi] 't aende hebben bezig zijn (met iets),
jets te doen hebben: Of is hi] now al 65
jaor, toch bat hi] nog van al/es hi] 't aende
(Op), Die hat can hale protte hi] 't aende
(01-NI), Hijbet(van) alles bij 't aende hij
is met van alles en nog wat bezig (Dfo,
Sun-Ot, Sz), 1k moat wat hi] 't aende
habben, aanders verveal 1k ma dood (Nbk,
El), Watheb ia daor bi] 't aende?waar ben
jij eigenlijk mee bezig (Ma), Means wat
bi]'drok, wat he]' toeb hi] 't aende! waar
ben je toch mee bezig (App), Wat is 't con
riekdom a]' opja oolde dag nog wat bij 't
aende hebben nog iets to doen hebt (Db),
Die bat allied et zwaorsta aende die
persoon zeurt, klaagt altijd (Ste), zo ook
Hi] tilt allied an 't zwaorste aende (Db) en
Zi] hebben ok allied et zwaore aende
boven ze kiagen altijd dat het ongeluk of
ongemak hen treft, waardoor het hen niet

voor de wind gaat, waardoor dingen niet
lukken (Ste), Hi] hoolt zien aende vaaste
hij geeft niet toe (Bu, Di; Nbk), ...an zien
aende vaaste (Nbk, Op), Hi] hoolt zien
aende beet, -click of glen galiek hij geeft
niet toe (Ow, Bu), Hi] hoolt 'in an zien
aende volhardt in in mening (Bu), Dal
aende hool 1k vaaste, 1k gao d'r niet veur
ommahgen daar blijf ik aan vasthouden,
dat standpunt houd ik overeind (Bu), Die
lat zien aentien niet sloepen geeft niet toe,
volhardt in zn mening (Nbk), de aenties
(niet) an makeer knoupen kunnen (niet)
kunnen rondkomen (verspr., Nbk), We
moe'n de aenties we1 an mekeer kneupen
we moeten proberen/moeite doen om rond
to komen (El), Ft is klauwen om de
aentias bi]niekaer tckriagen bet vergt veel
inspanning em rond to komen (Np), Hi]
wil et/de midden an de baide aanden
hebben hij wil altijd alles hebben (El, Ma,
Pe-Dbl, Ste), zo ook Dal is can grote
graoperd, hi] wil do middal en do beide
einden id. (Dfo), Leven an /aoten /even wil
zaggen: niet perbaren de middan on de
belde enden to kriegen, wat weer betekent
daj' een aander ok wat gunnen moeten
(01-NI), 't Leak niks, mar do enden
maekten at nog mooi bet eind, dat wat er
nog bij kwam maakte bet nog leuk (Nw),
van 't lone aende naor at aandere aende
lopen van bet kastje naar de muur (Db),
van at beste aende on bet beste eerst
(gebruiken), d.i. met name: het beste eerst
aantrekken (Ste) 3 her uiteinde dat het
beginpunt vormt, punt van waaruit men
begint, plek of bonding van waaruit men
gaat lopen, werken Wi]zi]en van aende of
an (Nbk), Hi] gaot niet hadde wit aende
lett.: gaat niet viot van start, en ook fig.:
hij begint niet bep. viot (Sz), Die man
gong rap/vlogge uut aende ging heel snel
van start, begon vliegensvlug (Np), Jim
moe'n niet zo hadde van 't acne/c gaon zo
snel beginnen, zo hard van stapel lopen
(Obk), Dc hadrieder zette 'in to schoor, om
vlogga van 't aende to kommen (Obk), Die
jonge is zo rad as can baeza op 'e radens,
die stoft van 't ende (Obk), En zo streken
we op buns an, niet a/ta vroeg van 't aende
het was niet zo vroeg dat we weggingen
(j), Hi] was vlogge nut aende (Nt), ...gong
vlot urn' acne/c (El), nut aende zetten
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aende - aende
beginnen (Nbk, Np), zo ook N is glen man

Nw), ook: een hele afstand (Nbk), HI7
die rempend wit et aende zet, mar hi] b/ill praot krek as eon aentien metwost waor et
a/tied we] deurpeuteren (Up), As een dier vet nut /open is praat nogal droog (Op.
wat in de pogge zit, wil or niet goed nut Ste) 6. afstand, stuk dat men kan gaan We
ende gaat het niet vlot groeien (Ow), Af zn/len even een aende lopen, naor do
even zeten hebben on vot wi//en, gao/in 't Lende (Nbk), Et aende was te fang on niet
aendegaje staan, op de been (Ow), Ikkan even an te stikken (Nbk), Die is ok al eon
niet best in 't aende kommen overeind, op aende vot is al een heel eind wag, ook:
de been (App, Db), Die gaot rap uutaende, bevindt zich op grote afstand van hier
et is eon vinnige neder hij maakt can (Nbk, Ste, Wol), eon hie/aende een flinke,
snelle start (Np), ... van 't aende... id (Np), grote afstand (verspr., Nbk), A/eon aende
Dat is we/ zoe'n niksnutterl Die bet nog vot mossen (..) (Obk), Die is your zien
nooit wat uut aende zet! die persoon heeft jaoron nog aonr monter, hi] fietst nog en
nog nooit wat uitgevoerd (Ld), .Ihn moe'n hi] kan nog aenden /open nog grote
niet 20 hadde van 't aende gaon zo snel afstanden (Obk), Vroeger leupen ze op
beginnen, zo hard van stapel lopen (Obk), k/ompen, lange aenden mit gemak (b), N
En zo streken we op buns an, niet a/ te was nog een hie/ aende of een heel eind
vroeg van 't aende niet zo vroeg van start verwijderd (Nbk), Veur do ofwisseling
(i), Af even zoten hebben en vot wi/len, gongen we eon aentien lietsen (Wol), op
gaoj' in 't aende ga je staan, op de been een miii aentien weg op een slecht stukje
(Ow), 1k kan niet best in 't aende kommen wag (b), Ikhebbe o"rpraot van heard dat et
overeind, op de been (App, Ow, Db), Die /este aentien fietspad tussen Wo/vegao en
gaot rap wit aende, et is een vinnike rieder Hoo/tpae d'rnow okgauw deurkomt(Op),
hij maakt een snelle start (Np), ... van 't Et is noga/ een aentien lopen een flunk stuk
aende... id. (Np) 4. (in verb.) achterste, lopen (v), N brocht ml] flog een (mooi)
achterwerk, aarsopening Hij bet et an 't aentien op reize een eindje op wag )' Dan
aende heeft last van zn endeldarm, ook: hewwe een aentien zels chop (p), een aende
heeft aambeien (Nbk), Hi] is kot year 't vot een flunk eind wag, Dat is een aende,
aende is kort aangebonden (fig.) (Np), Hi] hour een grote afstand te gaan (verspr.,
is kot op 't aende Id. (Np), Die had et Nbk), Th7 moot weer eon hiel aende
aende in de bek was buitengewoon ophaelen hij moet nog flunk aansterken (na
vermoeid (Bdie, Db, Dho, Nt, 01-NI, Ste, ziekte, een medische ingreep) (Dhau), eon
Wol), ook wel gezegd van buitengewoon aentien lezen in eon book(Nbk), eon aende
vermoeide paarden (Ste), Dan hebben zonder aende gezegd als er geen eind aan
kiepen de leg nut, et aende uut, dan puu/t een bep. handeling, aktiviteit lijkt te komen
et nut, krult et oniine dan puilt de (Nbk, Np, bo: Bu, Nw) 7. slot, afloop, her
baarmoeder naar buiten (Nbk), Hi] bet afgelopen zijn We bin an et aende van de
aorig et einde nut is totaal uitgeput (Nt) 5. reize (Wol), Et lopt om f/ aende 't is gauw
lang, overgebleven of afgesneden/afge- afgelopen (Nbk), t Aende is in zicht
trokken stuk eon kot aentien touw (Db), (verspr., bI), D'r komt gien aende an het
eon ommer mit eon aende touw (bI), eon blijft maar doorgaan, hat houdt nooit weer
(aori) laank aende een lange persoon (Bu, op, het is heel erg langdradig (verspr.,
Db, Np, Nbk), eon /aank aende tijope Id. Nbk), ... van id. (Nbk), D'r leek gien aende
(Nbk), Wat eon aende kerel! can Lange, an to kommen her leek alsofhet tnaar door
grote vent (Np), eon don aentien meenske zou blijven gaan (v), We bin haost op t
een dom iemand (Np), eon ka/ken aentien einde we zijn bijna klaar, her is bijna
een korte aarden pijp (Obk), an et afgelopen (Spa), Et lopt op eon aende id.
Iangsto/kotste aende trekken ( verspr.): Hi] (Dho), Mar ok die daegen raekten weer op
trok an ? kotste aende (Wol), zo ook Die ? aende verstreken, liepen af
Die oolde
graopord is altied bango dat hi] an 't kotste man mag graeg wat ommeknusso/en om do
aende kont dat hij aan her kortste eind dag an aende to kriegen (Dfo), Zo kwam
trekt (Obk), eon hie/iflink aende txape d'r eon aende an the kammeraodschop
gezegd van een zeer lang touw (bo: Bu, (Nbk), aende twiede becirief slot van hat
-101-

aende - aende

a

tweede bedrijf (p),
was niet allemaol
lofzang en glen aende, want H. zien
ko en en hadden nog weer mend- en
k/au wzeer kregen, eon week of vie ye loden
een lofzang zonder eind (vo), A/fe
/ofzangen nemen een aende aan alle lof
komt een eind (p), et begin van et aende

badde lopen wa ss en we allemaol an
aende(Dla, Ow), zo ook Hijisan 'taende,
hij kan niet sneer (El), Nao zoe½ dag
warken in de hitte bij' goed an t aende
(Db), Doe ik et wark daon hadde, was ik
ok an 't aende (Op), We bin zo zachiesan
an 't ende we taken uitgeput (Dho), 1k was
lessend goed an aende was volkomen
uitgeput (Nbk), 1k bin schone an aende

bet begin van het eind, bet teken dat jets
spoedig afgelopen zal zijn, tot deflnjtjef
verval zal taken enz. (v), Dat is ? aende volkomen uitgeput (vo) 11. eindresultaat,
dat is het slot, daarmee is bet afgelopen, flu afronding Die siepeltriene krjg nooit gien
is het voorgoed afgelopen, daarmee is alle ende komt nooit met jets klaar, rondt jets
hoop vervlogen (verspr.), 20 ook Dit is ? nooit met resultaten af (Nw), We moeFn
ende, dit doet de deure dichte daarmee is nog zes kaorties invuien, dan hebben we
de laatste kans verkeken, de Iaatste et aende hebben we de zaak afgerond, zijn
mogelijkheid niet meet aanwezig (Sun-0t), we klaar (Op), d'r eon aende an maeken de
't Had haost een ontied,aende neumen bet
zaak afronden, ermee stoppen, ook: zelfscheelde niet veel of het was voortijdig moord plegen, D'rkomt glen aende an bet
geëindigd (ba), D 2 scheen/leek glen aende gaat maar door, het komt nooit tot een
an te kommen het scheen/leek of er geen afronding (Bu), 't Aende is in zicbt bet
eind aan kwam (Nbk, Obk), Hij was zien resultant, de voltooiing nadert (Bdie, bi)
raod an aende was ten einde rand (Nbk), zo 12. slotgedeelte Dat tenee/stok her wat eon
ook 1k was mit do raod op 't aende id. vremd aende (D iz), Och, et lop weer naor
(Bu), ... was mien raod ten aende id. (Np, et aende van do daegen dat komt daar dan
vo, Nw), Ze bin hear raod ten ende Id. van, zo loopt dat dan af (Ste), eon gebed
(Diz, Spa, El), 1k was mien aende te raod zonder aende een onderneming, aktiviteit
ten einde mad (Ma), ten aende raod id. (El, waar maar geen eind aan lijkt te komen
Ld, Nt, Op, Spa, Ow), De eerpelsmoe'n d'r (Spa, 1), et aende van et lietien het eind
nod% vat, as ?dew-regentisd'rgienrand van het liedje, de wijze waarop jets
an 't ende zijn we ten einde mad (Dho), afloopt, Hij is nog niet an Ft aende van
een aende zonder aende gezegd als er geen lied hij is nog niet gereed, hij heeft nog
eind aan een bep. handeling, aktiviteit lijkt genoeg te doen, heeft nog genoeg
te komen (Nbk, Np, be: Bu, Nw) 8. (van mogelijkheden (Db), Dit is et aende van Ft
kleding, schoeisel, handdoeken, beddegoed lied daarmnee houdt het op (App), We bin
e.d., gebruiksvoorwerpen) toestand van an 't aende van oons letien zijn aan het
versleten, afgebruikt zijn Do kieren gongen eind van onze mogelijkheden, onze
niet zo gauw ten aende, want doe hadden krachten, we hebben niets meet toe te
ze best good (Obk), Die jasse he 'k schoon voegen (Dfo, El, Nbk, Ow) 13. levenseinde
an aende dreugen (Nbk), do kleren an Qolde meensken lain nog lange ommeaende dregen (Ow), een peer schoenen an

aende slepen tot het laatst dragen (Nbk),
Dat ding is radikaal of et is hielendal an
aende (Nw), Hij sleept zo, hij zal wel
gauw een peer zolen ten aende hebben

(Obk) 9. (van personen) toestand van
afgeleefd zijn, van end en zwak zijn Dear
de oolderom was hij hielendal an ? aende

(Obk), Hij is an aende beschikt niet meer
over enige Ievenskracht (Nbk) 10. (van
personen) toestand waarin men totaal
uitgeput is, doodmoe is Die was op 't
aende van zien krachten (Sz, Obk), Die is
an 't ende van zien krachten (Bdie), Nao 't

krummelen veurdat et aende komt (Op),
Thj oolds zeden ze: as meensken len keer
kommen te ligen, dan komt et aende dFr
vaeke aacbteran (Nbk), ook ... to hggen
kommen... (Nbk), Oonze oolde buurman i
slim ziek, et aende is niet veer sneer (Db),
Die zocbt om 't aende hij zal wel spoedig
sterven (Np), anje aende kommen sterven
(Nbk, Obk, v): Die is raer an zien aende
kommen op een beroerde, ellendige wijze
(Obk), waartegenover N. is mooi an zien
aende kommen (Wol), Et lopt em Ft aende

't is gauw afgelopen met hem/haar (Nbk),
Ft Is evenzogoed een opoffering om die
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aendebod - aenlingsschut
beide oolde meensken an aende te brengen (Spa), Dc weg was aendeloos lang (Op),
te verzorgen tot ban levenseinde (Nbk), zo A]' niet slaopen kunnen mit zoe n busreize
ook iene an 't aende brengen id. (Db, Nbk, is dc weg aendeloos (Op)
Op, Spa, Ow) * Ft aende zal de last wel aendelschot (Np) et; -ten; -tien [':nd!skotJ
dregen we moeten maar afwachten hoe het 1. schot door de bedstee, aan het eind,
komt (verspr. Nbk), ...moet... (Op), ...zal waarachter men kinderen liet slapen Ft
de lasten wel dregen ( Sun-0t), Aende aendelsehot leap dour de bedstee, an beide
goed, aLes goed eind goed, al goed (Op), kaan ten wooden kiender legd te s/a open
zo ook Find goed, al goed (Spa), Ic moe/n (Np), De kribbe zat tegen etaendelschot, et
zorgen dajje langste aende ho/en zorg dat aachterscbot van iene bedstee (Np) 2. z.
je funk geld overhoudt, zodat je niet aendelbod
afhankelijk van anderen hoeft te zijn als je aender (Dho) de [':ndrJ 1. einder, horizon
ouder wordt (Np), Overal komt een aende aenderbod z. aendelbod
an (Spa, Nbk), Glen begin zonder aende aenderschut z. aendelbod
alles houdt een keer op, geen begin zonder aendigste (Db, Dfo, Dia, El, Ma, Nbk, Np,
eind (Ste), Glen aende zonder begin (Ste) Op, Wol, v, bI) Ook eindigste (App, Sz),
aendebod z. aendelbod
endigste (Dia, Nt, Nw, Obk, Ow, Pe-Dbl,
aendejaorsuutkering(spor.) [...'jo:o(r)z... ] bi, be: Op), enlikste (01-NI), enderste (Ld)
- eindejaarsuitkering
bn. [':ndaxsth/'jndaxsto/... / ... .. Enlaksta/
aendelbod (Np, Nw, Op, Ste) Ook 'endçsto] 1. laatst, verst in een nj de aenaendebod (Op), aenderbod (Np), aendel- digste pin/cc di. op een stal, (zelfst.) de
schot (Nt), endelschot (Nw), endeistok aendigste met name gezegd van een koe of
(Nw), aenderschut (Np), endelbod (Bu, een pink op het eind van de stal (bI, Ma,
Nw, Pe-Dbl), endehod (Obk), endschot Nbk), De enthste koe kwam et eerste in 't
(Obk), enlingsbod (01-NI), aenlingsschot laand die het verst op stal stond, d.i. aan
(01-NI), aenlingsschut (01-NI) et; -den; het eind, bij de muur (Pe-Dbl), As heit op
...bottien [':ndIb... /:nda ... / ...dr... / ...skot de aendigste tippe an 't wark is (..) op het
I ...! ... ! ... . ndl.....sndo.....entskt/'en1zb... 1 verst verwijderde stuk van het land (v), zo
c:nlu]skot/'a:Iu]skAtJ 1. (vaak verki.) ook Op or aendigste van 't laand was een
plankje, bard, schot voor en aebter op een diepe sloot op her verst verwijderde punt
platte boerenwagen Ft aendelbottien was (Db), en F. het et aendigste stok laand in
markt mit een V of een A, van 'veuf of gebruuk ( Np, Nbk), Je moe'n hi] et
¶aachter'(Ste), Sommige meensken in Buil aendigste huus wezen het Iaatste huis in de
zeden tegen de endelbotties van de
boerewaegen We scheusel' (Bu), Ri] et
vervoer van eerpels op con boerewaegen
nioe½ d'r aendebotties in (Op)
aendeldaarm (Np) Ook endeldarm (Bdie,

nj (Wol), We zatten helemaole op 'e
aendigste ri] op de Iaatste nj (El)
aenk z. aenlik
aenlieks z. aenlik

Dfo, Nbk, Op, Spa, Sz, 1) [:ndi.../...] endeldarm
aendeloos (verspr.) Ook endeloos (Nw),
eindeloos (Dia, Nt, Pe-Dbl, Spa) bw., bn.
[':ndlo:os/'snda ... . jndo...] 1. zonder eind,
nooit ophoudend (naarhet lijkt) Wehebben
daor aendeloos mit zeten ( El), Daor kan
IVY aendeloos over deurtweernen (Nbk),

aenliks (Nbk), aenlieks (Ow), aenk (Ow),
aek (Nbk), aens (Dfo), z. ook ems,
eijenhk bw. [:1ok./ ... laksl.. .liksI:ijk/e:k

Len woordeboek maeken is can aendeloos
war/c (Ow), Die pra oteri]e do art aendeloos
(Wol), le moe'n een aendeloos geduld
hebben mit die man, want hi] hoolt nook

weer op van zearen een jobsgeduld (Spa,
App), Die spreker kan aendeloos praoten
(Db), Die man het een eindeloos geduid

aenlik (Nbk, Nw, Ow, v, ba, hi) Ook

/:s] 1. eigenlijk, werkelijk, als het eropaan
komt Aen/ik waf pas hoer aj' twiepeerdcn
veur de waegen hadden (Ow), Hi] het
aenlik geliek (Nw), Zoolt was ac/c et
ienikste middel om et vleis goed te ho/en

(Nbk), een dorp, hicl medern en toch
aenlik a/ooid(bl), Dat laand oat daormn de
hoe/ce ligt, wienendis oat aens? (Dfo) 2. z.
em deli/c
aenliks z. aenlik
aenlingsschot z. aendelbod
aenlingsschut z. aendelbod
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aens - aepemussien
aens z. sen//k
aentienbesluut I (vo) et [t:ntinibaslyt] 1.

kwajongen, deugniet! (Nbk), Et bin van die
aepen, zokkejongen (Nbk), een sep van
eindbesluit Now, dsor wodde nog wat over ccii jonge ( Ld, Obk, Nbk, Np) 3. groat
praot on or aentienbeslaut was dat H naor bedrag aan geld waar men vooreerst
een aandere boor zuken zol (Va)
genoeg aan heeft, bait, schat H7 bet de
aentienbesluut II (Bdie, Pe-Dbl) bw. Sep binnen heeft flunk finanejeel voordeel
['c:nt ... ] 1. tenslotte, uiteindelijk Ic moo',, behaald, heeft zn schaapjes op het droge,
aentienbesluut d'r toch hence (Pe-Dbl, stant er on prima voor, oak gezegd bij bijv.
Bdie)
kaartspelen (Dfo, Dhau, Dho, Ld, Nbk, Np,
aep Oak aepe ( Nt, Pe-DbI, Spa), aap Ow), Hi] gong mit de aep dekken kreeg
(WH) de; -en; -ien [c:p/'s:po/a:p] 1. bekend het geld, ging er met het geld vandoor
zoogdier: aap 't is mar zoe'n aepien gezegd (Ow), (gezegd wanneer men een kado
van een dun, tenger vrouwtje (Diz), geeft:) Dsorzit de aep in! (Np) * (gezegd
smeri re sep rotvent (Np),je eon sep/achen nay. flikflooien:) Aep wat hej' (toch)
uitbundig en lang lachen am jets (Spa moo/c jongen ( verspr.), Al drcegt een aep
Nbk), Dsor kwam de aep out de mouwe

plotseling werd duidelijk waar het am ging
(alg., Ow), zo ook Nowkomtctaepien out
de mouwe (Dho, 01-NI) on een aep nut de
mouwe schudden het relevante noemen
(Obk), Year aep staon voor gek staan: 1k
ston mooi veer aep (Wol), iene veer aep
zetten te kijk, voor gek zetten (Obk), je
een aep schrikken zich een hoedje

schrikken (Bu, Nbk, Spa, Wol), (gezegd
m.b.t. domme, onhandige mensen:) Ic
zollen d'r aepen hi] vangen (Np), ... mit
vangen ( Db, be: Nw), ook gevolgd door
on here,, mit/os/open (Bdie), Ze ken een
sep et waofelbakkcn wel leren, dat dan ken

ie dit wel leren zo moeilijk is het niet, dat
to leren (Np), aepen on heron zjen snel,
meerdan anderen aan mogelijke problemen
denken (Ow, Wol), Etis eon angekledesep
hij ziet er potsierlijk nit (door kieding of
door Ielijk te zijn) (01-NI), Dan mag 'in ok

een goolden ring, or is en b/itt ccii li/uk
ding door fraaie kieding alleen maak je nag

geen indruk (Dho, Diz, El, Nbk)
aepachtig bn., bw.; -er, -st ['e:p ... ] 1. als
een aap Hi] ston aepachtig to kieken
onnozel, gek (Db)
aepe z. aep
aepedril (Ste) de; -!en ['e:podnl] 1.
eigenwijze persoon, vooral gezegd van een
meisje
aepegaepen (verspr.) Oak apegapen (WFI)
['c:p ... 'a:p ... ] - apegapen, in op
aepegsepen liggen op sterven liggen
(gezegd van iemand die men niet graag
mag:) As his' dommiet op sepegsepen l%t,
zal hi] wel sanders prsoten als hij

stervende is (Ste)
aepegezicht (spar.) ['c:pa...] - apegezicht
aepehaor Oak ape/war (Sz) et ['s:pa..J
'a:pQ ... ] 1. haar (als) van een nap (oak als
verz,) 2. fijn gras (Ste) 3. bep. good gras
wel een sap tot de kont act vliegen mit een dat heel erg taai is (Sz) 4. bep. zware
porseleinen stat hij is niet gemakkelijk tot tabak: Javaansejongens (Nw)
iets to bewegen (Sz), D'r is him een aep tot aepehokke (spor.) ['c:..] - apehok
de kont cut vleugen hij is geweldig aepekionie (I) ['c:pa ... ] - apenkolonie
geschrokken (Wol), Die bet wel wat van aepekool (verspr.) Oak ape/cool (01-NI,
een sep lijkt wel wat op een aap (Np), Aj' WE!) [e:pa../ ... ] - apekool: dwaze praatjes,
zo kniezen, liek ie wel ccii aepe ( Pe-Dbl), onzin Ds's aepekool, beer (Nbk), Die
(van iemand die er gek uitziet:) 'tLiekt wel verkocht aepekoo! (Ste)
een aep op een stokkien (Dfo, Nt, Sz, Ow), aepekop (verspr.) de; -pen; -pien ['c:..] 1.
zo ook Et stsot as een sep op cen stokkien kop Van een aap 2. ondeugende jongen of
(Obk), zo vlogge as een aep (Dho, Ld, meisje 3. gebruikt als scheidwoord tegen
Obk, Ow), een kop as een aep een gekke iemand wanneer men boos is (Nbk, Np)
kop, een gek gezicht (01-NI), Die trekt een aepelaand (Ste) et ['c:...] 1. slechte, haast
kop as een sep (Nbk), Hi]kikt cut de kop onbruikbare grand Et is me ok van dat
as een aep cut de kont (Ld), zo bertaol as sepelsand ( Ste)
een aep (Diz, Pe-Dbl, Sz) 2. ondeugend aepemussien (Obk) et; ...mussies ['c:..] 1.
jongetje, kwajongen Aep daj' binnen alpinopetje
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aepen - aevenseren
aepen (Np) onbep. w. en het aept ['e:pzp] aer(e) z. eerll
1. zeuren Daor hewwe at zo lange over aeredaegs z. eredaegs I, U
zitten te aepen zeuren (Np)
aerobics (spot.) - aerobics
aepeneute Ook apeneute (WH) ['E:...
- aers z. ecrs
apenootje, pinda Vroeger as d'r praoters aersomme z. eersomme
kwammen nammen ze nog we] es een aeyensaosie (Ste) Ook aevesaosie (b),
poetic mit aepeneuten wit (Obk), Dc eci-ste awwesaosie (Diz, Nbk), emmesaosie (Ste)
aovend oat ze weer mit 'ii vieven ow de de; -s [e:brp'so:asi/c:wo'so:asi, ...vo ... /
tao[el zatten, kwam N wit cen grote poetic awo's ... sma's ... ] 1. het opschieten, het viot
aepeneuten op 'e lappen (vo), aepeneuten aan de slag gaan Di- sit glen a wwesaosie in
en bonen uutdoppen (Ow), een stuver (Diz), Ic moe'n aevensaosies macken (Ste),
aepeneuten di. voor ten stuiver (Bu), Rieg Hij hut van aevesaosie hield van
es wat aepeneuten an can touwgien en opschieten (b)
bang een spekzwaore op ni. voor de vogels aevenseerschoenen (El, Np) Ook
in de winter (b)
aeveseerschoenen (verspr.), evvenseeraepeneutedoppen (Bu, Nbk, Nw) onbep. schoenen (spot.), awweseerschoenen (Nbk,
w. ['c:...] 1. doppen, pellen van apenootjes Obk), avveseerschoenen (I3die, Bu, Nt,
aepeneuteknappcn (Obk) onbep. w. ['s:..] Spa, bo: Np, Op), abbeseerschoenen
1. met de vingers doen knappen van nog (01-NI) my. [e:bip'st:rsküi:/..., z. ook
niet gepelde pinda's (om de noten aevenseren] 1. quasi-schoenen waarin men
vervolgens to eten) Vroeger koj' gezel4g hard zou kunnen lopen, in de verb. de
am tie tao[cl zitten to a ep eneutekn app en aevcnseerschoenen anhebben flunk
(Obk)
opschieten: 1k mos vanmorgen do
aepeneutepellen (Bu) onbep. w. ['8:...] 1. aeveseerschoenen anhebben, eers kwam ik
doppen, pellen van apenootjes
met op 'e tied (Db), Hij was so rap
aepeneuteprakke (DIa) de ['c:..] 1. henne-en-weer, hij kay de aeveseerpindasaus
schoenen we! anhebben (Sz), verder in de
aepepak et; -ken; -kien ['c:..] 1. verb. Je maggen de avveseerschoenen wet
merkwaardig pak dat men draagt, kieding even antrekken je mag wet opschieten,
waarmee men zich op vreemde wijze voortmaken (Spa), Kom, ik sal do
uitdost Ic hebben ok een nuveraepepak an! aeveseerschoenen mar es antrekken gaan
(Nbk), ccv rear aepepakkien (Nw) 2. opschieten (Mun)
uniform van een militair (Dfo) N was mar aevenseren (Bu, Dho, Nbk, Np, Obk, Op,
een hide Piet Snot, mit et aepepakkien an Ste, b, b: In) Ook aeveseren (Db, El, Nbk,
(Dfo)
01-NI, Pe-Dbl, Wol, b), aemeseren (Bu),
aeperots (spor.) ['s:..] - apenrots
evvenseren (Rdie, Dho, El, Ld, Op, 5:
aepespul (Nbk) ['s:...] - apenspel: domme, Obk), effenseren (Dho), avveseren
dwaze vertoning Wat is 't een aepespul! (verspr., bo: Np, Op), avverscren (Np,
(Nbk)
Nw), awweseren (Db, Dfo, Nbk, Obk, b:
aepestat ['s:..] - apestaart: staart van een lm), affeseren (Dho, El, Sz), abbeseren
aap; het teken @ (1)
(01-NI, Wol) zw. ww.; onoverg.; is/het
aepetoer (Ow) de; -en; -tien ['c:..] 1. aevenseerd [s:brn'suarn/c:va..., ook wet
lastige, langdurige inspanning om jets klaar s:wa ... s:ma ... Ebrn... /sfrp ... avo ... avj ... /
te krijgen
aw. lath.../ab...] 1. opschieten Ze het tie
aepetrots (Nbk, Ste) [s:..; aks. wisselt] - schoonmaak so daon, ze kay goed
apetrots N. is aepetrots op sky [lets (Ste) avveseren (Sz), Hi7 knusselt mar wat
aepetuun (Nbk) de; ...tunen ['s:pa ...] 1. omme, mar et aevenseert ni/cs (Np), HJ31
dierentuin We gaon vandaege naor tie
aepetuun (Nbk) 2. buitenverblijf van apen

in een dierentuin
aepien et; aepies ['e:pin] 1. kleine aap 2.
bidelot: bep. vorm om een das mee te
strikken (El)

schut staorian op, et aevenseert betien
year betien hij vordert stukje bij beetje
(Np), Die kon d'r mit avveseren, hear
(Mun), aevescren as een luus op een
teertonne zeer Iangzaam vorderen (Nbk,
Np, b), .. .as een woes in tie maelzak (Ow)
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aeventuren - affronteren
aeventuren (Nbk) Ook aoventzsren (Nw),
avventuren (Nbk), evventuren (Ma),
aventuren (WI-I) [s:bq1'ty:arx/o:b1p't...
/abrn... 1 ebrnt... /a:brn't...] - avonturen:
riskeren, wagen Dat aovcntuurikdat risico
neem ik, 1k durf het aan (Nw), zo ook Dat
aventuur 1k mar (Spa), Dat moc'n we mar
cvventuren (Ma)
aeventurier (Ste) [E:bnily'ri:ar] - avontuner Die hadden in do Qost zeten, 't
wacren wat aeventuriers ( Ste)
aeventuur (verspr.) Ook avventuur (Dho,
Diz, Nbk), evventuur (Bu, Dho, Ma, Nt,
Op, Ow), aoventuur (Bdie, Nw), aventaur
(WH), avontuur (Spa) et; ... turen; -tien
[e:bipty:or/abql... Ebql.. ./o:bxp.../a:brp. . .1
avôn't... ] 1. ongewone belevenis, geheel
aan spannende gebeurtenissen voor iemand

niet good komt/zit (verspr.): We gaon mar
op 't aeventuur naor oonze oolde byron, in
do hope dat zo thuus bunnen (Obk), Wij
gungen d'rop 'taeventuurhenne, mar dat is
oons lil/ik opbrcuken (Sz), Hij kocht dat
ding op 't aeventuur zonder zeker van de

kwaliteit to zijn, ook: zonder het (good)
gezien to hebben (El, Nbk), Eon drachtig
varkcn koop io op ? aeventuur op geed
geluk (Np), Op 'taevcntuurdee Yt-ctliever
zo weliswaar weet 1k het niet zeker, maar
als 1k het moet inschatten ( ... ) (Nt), zo ook
Ikheb him op 'tacventuurlicvor(b), ook
op aevenluur (verspr.): Wij bebbon wat
kallies on aeveatnurom dr con poor centen
boter van to wodden (Dfo), Op aeventuur
kocht hij dat kreupe/e poerd (Pe-DbI), 1k
hebbo dithuus op aeventuur bouwd(Op),
Maras 1k et your 'tzeggenhadde, danha'k
op aeventuur tech mar Jiever zoe'n
boeredocbter mit con peer uikse aarmen an

Die tocht op 'e redens was ccii hid
aeventuur (Obk), In dejacht zit aeventuur
(Np) 2. risikovolle onderneming El kopen
van et bans oat was ccii acventuur(Dhau), et fief als 1k de gok zou moeten wagen (b)
'1 Is wel een aeventuur netuurlik (Man), ? aeventuurlik (b, j) bn.; -er, -st
Is donkt me cen heel aeventuur (Dho), 1k [E:bv'ty:arIakJ I. avontuurlijk, spannend
vien 't mar eon aeventuur om in donker Bi5 do naacht ondernaminen ze do aevondew-dc bos to gaon (Db) 3. fortuin, geluk tuurlike tocht (J) (verb.) Ok al zit d'r in
Oonze hondging op 'taeventuur(Ld), Die hour opvattung van 't Jeven (..) hid wat
gaotopaoventuuruut(Nw), Wemoe'n mar aevontuuriilcs en antrckkelrks (b)
es on 't aeventuur uutgaon (Mun), op ('t) aevesaosie z. aevcnsaosie
aeventuur west hebben zn geluk beproefd aeveseerschoenen z. acvcnseerschooncn
hebben, bijv. geprobeerd hebben een aeveseren z. aevenseren

meisje/vrouw te versieren (verspr.), ook
gezegd als een jongen voor het eerst naar
zn meisje is geweest (01-Ni), ook: op
onderzoek nit geweest zijn (Op), Hij is op
't aeventuur west had stiekem een
afspraakje (Sz), ook: probeerde elders een
vrouw to versieren (Sz), en: heeft op
oneerlijke wijze geprobeerd om aan de kost
to komen (Pe-DbI, Ste), Hi7 Ic op 't
aeventuur west is een paar nachten onder
water geweest (Wol), heeft een rosse buurt
bezocht (Pe-DbI), heeft jets onbekends
ondernomen (01-NI), Daor zit hielemaol
glen aeventuur moor in in die branche, dat
soort handel, dat soort werk vail niks meet
to verdienen (El), zo ook Dat zackien zit
glen aeventuur moor in die zaak verloopt

aftw. [af] 1. (tegen een bond) blijf van me
af, hou je koest, spring niet tegen rue op
affaer z. affaere
affacre (Nw, Op, Wol) Ook affaer (Db)
de; -n [a'fe:ara/..4 1. bezigheid die geld
oplevert, work, benoep (my.:) Wat your
affaeren hcbbcnjowwelk beroep, wat voor
soort work (Wol), ? Gaol best mit zien
a[faer, hij hot eon protte klaanten ( Db), Do
boekeverkoop was eon goeie affaere veur
de Schrieversronte (Op)
affeseren z. aevensoren

(Obk), k Hebbe de Jotto weer unvuld, 't
gaot om aeventuur (Sz) 4. kans, in bep.
verb.: op 't aeventuur op good geluk,

affrontaosie (k: Ste) de; -s [afronto:asi] 1.
slechte behandeling Dat is con a[frontaosic
(k: Ste)
affronteren (Bu, Db, Np, Op, Ste, Sz) zw.
ww.; overg.; affronteerde, het affronteend
[afron'tt:rii] 1. beledigen, kwetsend taken
(z. ook o[[ronteren) 1k vuu/de me zuver
au[ronteerd (Np), . . slim a[[ronteerd (Db),

zonder zekerheid to hebben of de
verwachting uitkomt, met een risiko dat het

Daorhobbenze 'm mit af[rontocrd(Bu), 1k
wil je niet a[[rontoren, mar et is een [cit

-106-

affronterend - akkedaot
datje breur van con inbraok verdocht wodt

vallen con agrossiofmannogion, Et woren

(Op), Onwetend kaj' lone soms liiik
affronteren (Db), Jo zollon m aifrontoron
hem links laten liggen, zich niet meet met
'm bemoeien (Ste)
affronterend (Bu) bn. [afronU:arvt] 1.
zodanig dat iemand het als kwetsend,
beledigend ervaart, z. oak offrontorcnd
(Bu) Now, da's affronterend(Bu)
affrontering (WS, Db, Obk) Oak
veraffrontering (Op) de; -s, -en
[afrontt:aruj/for...] 1. belediging 1k van dat
mar ccii malle aifrontering year hear een
vervelende belediging (Op. Np), Darts een
gomiono affrontonng van je (Db)
Afghaan [afxâ:n] - Afghaan: iemand uit
Afghanistan
Afghaans (spar.) [afxã:s] - Afghaans: van,
m.b.t. Afghanistan
Afghanistan (1) [afxa:nistan] - Afghanistan
afijn (Nbk, ba) tw. [a'fjn] 1. afijn, enfin

bijen van eon vorschrikkclik agressief
soorto (j)

Mar afijn, et was aorig gaon on hi] dcc al
weer dapper mit (ba)

aforisme (I) - aforisme
afrikaon (Dho, Np, Nw, Obk, Ow, fp) Oak
afrikaan (El, Nbk, Nt, Sz, Wol, fp) de;
-en; -tien [afri'k5:n/...'ka:n] 1. bep. plant:
afrikaantje Dour do wiond roegolt et zaod
wit do afrikaantios ( Wol), We hebben do
tuun vol afrikaonties (Ow, Obk)
after-shave ['a:ftr ... ] - after-shave
agenda de; -'5; -gien [agenda] 1. agenda

(waarin men aantekent wanneer men wat
meet doen) je agenda bijho/cn steeds
aantekenen in zn agenda wanneer men wat
meet doen 2. programma van een
vergadering, een werkbespreking
agendapunt [agendapAnt] - agendapunt
agent (spar.) [agent] - agent: politieagent,
verzekerings agent
agosie (Ld) Oak algosie (Db) de
[a'go:osi/al'g...] 1. hetz. als negosic, z.
aldaar Vroogor kwammen zo wel mit eon
bakkien mit agosic hi] de deuren langes
(Ld), Do bakkioskorol had eon bakkion mit
algosic hi] him (Db)
agosiekerel (Spa) de; -5; -tien [a'xo:osi...]
1. hetz. als nogosioman, z. aldaar

agrarisch (1) [a'graris] - agrarisch: op de
landbouw betrekking hebbend
agressief (spot., j) [agresif] - agressief:
geneigd om strijd te leveren, am aan te

aids [tjts, t:ts] - aids
aidsremmer ['ijtsremç, 'uts...] aidsremmer
aidstest (spot.) ['ijtstest, 'i:ts...] - aidstest
aidsvirus [ijts..., 'i:ts...] - aidsvirus
aio (I) ['a:joM, ...jo:] - aio
air [e:or] - air, handing, pose eon long
vention mit eon air of hi] a/los a! weot

(Spa), Wat eon air hot the vent toch (Nbk)
airco (spot.) ['E:arkoM, ...ko:] - airco
airconditioning (1) ['e:or...] airconditioning
ajacied (1) [a:jasit] - ajacied
aju [ajy] - aju Now, aju! (Nbk)
akedemie de; -s [ak&di:mi] 1. akademie,
akademisch genootschap, akademisehe
instelling de mi/itaire akedemie (I), do
Friose akedemie (1)
akedemiegebouw (I) [...'d...] akademiegebouw
akedemisch bn. [ako'di:mis] 1.
akademisch: m.b.t. een akademie of
universiteit et akedemiscb ziokonhaus in
Grunnungen ( Nbk)

akela (spar.) [a'kula] - akela
akelig z. aekolik
Aken z. Ackon
Akkak z. Akke
Akke (OS, verspr. in WS) Oak Akkak (Bu,
Nw, bI) de; -n; akkien ['aka/'akak] 1.
vrouwennaam 2. benaming van de ekster,
ook met quasi voor- en achternaam
aangeduid: As do ekster wat ommeschattert, zoggen we: daor hewwe Akke ok
(Nbk), Akke Zwatgat soms een beetje bij

wijze van schelden gezegd, als de ekster
Iawaai maakte (Dhau, Nbk, Np, Ow, Sz),
oak Akke Mooi (Dhau) en GerrietZwatgat
(Nbk) * Akke mos kakken (Obk), ook
gevolgd door ...mar de keutel wol niot
zakkon (Wol)

akkebakkes tw. [aka'bakas] 1. uitroep van
afkeer * 'I-Zoo hiet ie?' met als antwaord
Mooi Griotie/Waor woon ie?/hn de
klonie/Wa or l%t dat9lIn 't ousgat/
Akkcbakkcs/Wat stinkt dat' (b)

akkedaot (Db, Nt, Ow) bw. [aka'do:ot] 1.
in sterke mate Hi] snood akkedaot op
schepte geweldig op (Nt), Hi] is d'r
akkedaot mit an do gang (Ow) 2. z.
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akkederen - akkerhoolt
akkeraot

akkederen zw. ww.; onoverg.; akkedeerde,
het/is (bet. 2) akkedeerd [aka'dt:arn] 1. met
elkaar kunnen opsehieten, overweg kunnen
met iemand Die kim wel aorjg akkederen
(Spa), Ze kun niet akkederen (Bu, Npk,
Obk), Mien breurs kun miii akkederen
(01-NJ), Ze kun wel aorik mit mekaere
akkederen (Mun), Ft eerste waor ze dan an
daenken is, dat hi] niet mit de vrouw
akkedeert (Ow), Ze akkederen niet goed!
(Wol), Dat akkedeert slecht! (Nbk), Kuj'm
war akkederen? kunnen jullie een beetje
met elkaar opschieten? (Nbk), Ze kun mar
best akkederen (Nbk, Spa), Ze kun
akkederen as katte en bond in het geheel

Veur 't eten kan 'k nog krek dat akkefietien
opknappen (Obk), Glen drokte maeken om
zoe'n akkeffetien! (Dho) 4. baantje, kleine

betrekking (p)
akkelei (I) [aka'lcj] - akelei (bep. plant)
akkemedaosie (spar.) [akania'do:si] akkommodatie: geschikt verblijf of
inrichting Ze hebben daor weinig
akkemedaosie (Nbk), .. glen go tie
akkemedaosie (Nbk)

akker de; -s; -tien ['akç] i. stuk bouwland
of weiland, veelal gedeelte daarvan tussen
greppels, zo oak inzake has Dr zat een
dikke roBe grus op die akker !aand een
flinke laag (Obk), Dat stuk!andi'jgtin vier
akkersdat stuk land wordt door greppels in
niet (Pe-DbI, Ste) 2. tot overeenstemming vieren gedeeld (Spa), een akker bouw!aand
komen, samen besluiten, vooral inzake een (Dfo), De bog ijgt an akkers (Np), een
koop (ZW, App, Dho, Np, Nw, Obk, Op, akker bonen (Nbk), an 't aende van de
Wol): Mitdekoop bin we akkedeerd(Np), akker wezen niet nag tot meer in staat zijn
We kun nitt akkederen we kunnen het niet (Dhau), op zien dooie akkertien heel rustig
eens worden (Ste. Wol), We bin akkedeerd handelend, alsof er niets aan de hand is,
da'ketesperberenza!(b), We bin d'rover alsof men alle tijd heeft (Ma),
Gods
akkedeerd (App) * Gien twee kapiteins op waeter over Gods akker lopen /aoten de
et schijo, dat akkedeert niet (Sz)
natuur zn werk laten doen en er zelf geen
akkefietien Oak akkrefietien (Sz) et; bijzondere moeite voor doen, alles op zn
•..fletjes [aka'fitin/akra'f...] 1. onaan- beloop laten (El, Ld, Spa, Sz, Wol),
genaam, lastig werkje 1k bob no, ten
v!oeien !aoten id. (01-NI) * Alie zaod
aickelietien veurje! (Ste), Ft was me gien komt niet in de goeie akker niet iedereen
mooi akkefietien wat ze me daor leeft volgens de bijbelse uitgangspunten
opdreugen (Mun), Wi] hadden gister nog (zoals men die getracht heeft over te
een ma! akkefletien (Bu), Ft huisien legen brengen, zoals men die heeft meegekregen)
was vroeger een raar akketietien (Sz), We (Dho), (raadsel:) Wikker de wakker v!eug
zullen dat akkeuietien wel even opknappen

(El, Pe-Dbl), een k!ein akkefletien (Bdie,
Ste) 2. onplezierige kwestie (waaronder
ziekte, ongeval ed.), onaangenaam
meningsverschil, kwestie waarbij de
onbetrouwbaarheid, de lastigheid van de
ander bleek, lelijke streek, onwettige daad
Die bet wel es ten akkeiietien had een
geval van ziekte, een ongeval (Ow), Die
jonges hae!den ok een reer akkeuietien aut
doe ze d'r mit the auto vandeur gongen!
(Db), Daor hewwe ten raer akkeiietien
bad, dat cit bujmiete oons oIbraande (Np),
'it Heb een akkefietien mit 'in had een

onaangenaam geval van onenigheid (Nbk),
'kHeb nog ten akkefietien mit him 1k meet
met hem nag jets regelen, i.v.m. een
meningsverschil (Ste), Van wegens dat
akkdflctjen 'flog hi] veurkommen (Wol) 3.

klein werkje dat snel te doen Is, karweitje

over de akker/Of weren d'r ok zeu yen
!aansheren/Die konnen wikker de wakker

niet keren oplossing: de wind (Obk)
akkeraat z. akkeraot
akkeraot (Db, Dhau, Dho, Ma, Np, Obk,
01-NI, Wol) Ook akicedaot (Dhau),
akkeraat (01-NI) [ako'ro:nt/...'do:ot/ ...ra:t]
- akkuraat Die man was slim akkeraot
(Ma), Ft was ten akkeraot mannegien, hij
was sThn sekuur on percies (Dhau, Obk),
eta akkeraot kereitien (Np), Dat kwam
dear et akkeraot optreden zorgvuldig en
flunk (01-Ni)
akkerbouw (Dfo) ['a...] - het bedrijf
akkerbouw
akkerdistel (Dfo) de; -5; -tien ['a...] 1.
akkerdistel
akkerhoolt (Nbk, Op) et ['a.] 1. weekhout
onder Ioofbomen, oak gezegd van jonge
eiken en ander hout Akkerhooit kwam van

akkerhout - aktie
bos oat ongeveerom detienjaorkaptwodde, om d'r takkcbossen van te macken (Op)
akkerhout (Spa) et ['a...] 1. perzikkruid
akkerknolle (Nw) de; -n; -gien ['a...] 1.
hetz. als knolle, bet. 1, z. aldaar *
Flodderen is ccii roege boW, bij cen liende
en bij akkerknollen en bij vleermoezen
(Nw)
akkermaegies (f: Obk) my. [ak1 ... ] 1.
sneeuwklakjes
akkermeisies (b: In) my. ['akr...] 1.
sneeuwklokjes
akkerslepe (Dfo) de; -n; ...slepien ['ak1..]
1. akkersieep
akkerwiende (Db, Dfo, El, Obk)
['akrwinth] - akkerwinde
akkolade (I) [ako(:a)'la:da] - akkolade
(teken)
akkoord I et; -en; akkaortien [a'ko:art] 1.
akkoord, schikking, onderlinge regeling Ze
hebben et on ccii akkoortien gooid (Np,
01-Ni, Spa), zo ook et mit iene op een
akkoortiengooien (01-Ni, Spa), Zekonnen
over de pries glen akkoord kriegen konden
het niet eens worden (Pe-Dbl) 2.
muziekakkoord
akkoord TJ bn.; pred. 1. in orde, joist
akkoord gaon mit (.j: Daor gao'we
akkoord mit (Np), Gao d'r mar gauw mit
akkoord! (Dho), Daor gaon we niet mit
akkoord (Spa), d'r akkoord mit wezen
(SPOT.)
akkoord III tw. 1. akkoord, joist, mee eens
Akkoord, dat doen we! (Spa), Akkoord,
Van Putten z. onder Putten II
akkordeon [ak3fda'jon, ...dL'jon] akkordeon
akkordeonist
(SPOT.)
[...'nst] akkordeonist
akkordeonmezjek [...da'jômasik] akkordeonmuziek
akkrefietien z. akkefletien
akku ['aky] - akku
akkuklemme ['a...] - akkuklem
akkulaeder (SPOT.) ['a...] - akkulader
akkuut (SPOT.) [a'kyt] - acuut
aklemaosie
(SPOT.)
[aklo'mo:asi] akklamatie, in bij aklemaosie (SPOT.)
akoestiek (1) [aku'stik] - akoestiek
akoestisch (1) [a'knstis] - akoestiseh
akonisch (Ma) [a'kö:nis], in ccii akonisehe hacne of kiepe bep. zwartbonte kip
(Ma)

akriel (SPOT.) [a'kril] - acryl
akrobaat z. akrobaot
akrobaatsleutel (Diz) de; -5; -tien
[akro(:)'ba:t ... ] 1. gefingeerd type sleutel
voor het halen waarvan kinderen of
onnozele personen bij wijze van grap op
pad werden gestuurd
akrobaot (Np, 1) Ook akrobaat (Sz) de;
-en; -ien [akro(:)'bo:at/ ...ba:t] 1. akrobaat
2. iemand die lenig is, Aug is als een
akrobaat (Sz) Hi7 klautert overal op. 't is
een akrobaat(Sz) 3. grappige persoon (Np)
Dat is ok een akrobaot! (Np)
akrobatiek (I) [akro(:)ba'tik] - akrobatiek,
de kunst van akrobaten
akroniem (1) [akroCa)'nim] - acroniem,
letterwoord
akse (Dha, Dmi, Ld, Ow) de; -n; aksien
['aksa] 1. bijl
aksedent (k: Ste) et; -en [akso'dent] 1.
voorval een mal aksedent (k: Ste)
akselen (J) zw. ww.; onoverg.; akselde, het
akseld ['aksl,ii] 1. ruziënd tegenstribbelen,
tegenwerken Hij akselde d'r slim tegenin,
want of was him lang nict naor de kop dat
et maegien zo laete thuuskwam U)
aksent (1) [ak'sEnt] - aksent: klemtaan;
aksentteken; tongval
akseptaobel (spot.) [akssp'to:bl,] - acceptabel
aksepteren (spar.) [aksep'tt:ori] - accepteren: verdragen, pikken Dat hoej' niet te
akscpteren (spor.)
aksiens (Db, Dhau, Dmi) Oak aksijns (Ld,
01-Ni, Spa, Wol) [ak'sis...'sjsJ - accijns,
beiasting D'r ligt aksijns op (Spa), Op 'e
bezine zit hiel veule aksiens op (Db), Aj'
vroeger slacbtten, mos d'r altied aksijns
veur betaeld wooden (01-NI)
aksijns z. aksiens
akster z. ekster
akte de; -n, -s ['akta] 1. akte, afficieel
opgemaakt stuk (dat dient am de
rechtmatigheid tot aitdrukking te brengen)
een notariële akte (I), een aktepasseren (1),
waorvan akte waarvan akte (spar.) 2.
visakte, jachtakte e.d. 3. akte die de
bevaegdheid geeft tat het geven van een
bep. vorm van onderwijs de akte MO-B
Nederlaans
aktetasse ['aktotaso] - aktentas
akteur [ak'tA:or] - akteur
aktie de; -s ['aksi] 1. aktie, handeling,
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aictie-komitee -. a!
daad (spor.) 2. beweging, bedrijvigheid Die (Nbk), de s!aop nicE al te best nut hebben
man is a/tied in aktie (Nbk), Zie horn es in (b), Heit zegt nooit al te yule zegt meestal
aktie! (k: Ste), Hij was drok in a/die niet zo veel (v), Hi] is niet al te, al te hij
(Nbk), in aktie kommen, Mr zit weth% is enigszins onnoze! (Nbk, Np, Spa, Sz), al
aktie in, daor My die meensken (Nbk), D'r te ook: in te hoge mate: Wodtet now met
zit weinig aktie in dat tenielstok (Nbk) 3. wat a! te slim? (bi), Dat wet hi] mar al te
streven of optreden om lets te bereiken een goeddaar is hij zich ten zeerste van bewust
aktie veur een beter loon, aktie voeren
(door een ernstige waarschuwing, een noaktie-komitee ['aksi...] - aktiekomité Mr gatieve ervaring enz.) (Nbk), Dit !ikt d'r

wodde een aktiekomitee opricht en d'r een betien al te dikke op (v), Et is mar a/
kwamrnen grote stokken in de Qost- te waort is helaas beslist waar (b) 3. we!,
Ste/lingwarver (ro)
aktiecentrum ['aksi...] - aktiecentrum
aktief bn. [ak'tif] - aktief: werkzaam, niet
sti!zittend Hij is aor/g aktief west, de
/aeste tied (Nbk); in tanikundige zin:

bedrijvend (1)
aktiefijm (1) [aksi ... J - aktiefilm
aktiefoto (1) [aksi ... J - aktiefoto
aktiegroep ['aksi ... ] - aktiegroep
aktieleider {'aksi...] - aktieleider
aktiepergramme (spor.) ['aksi...] aktieprogramma
aktieveling (spor.) [ak'tiwaluj, ...vo...] aktieveling
aktievoerder (spor.) [aksi...] aktievoerder
aktiveren (1) [akti'fi:rn] - aktiveren:
stimuleren
aktivisme (1) [akti'fisma] - aktivisme
aktivist (spor.) [aktiftst] - aktivist
aktiviteit {aktiwi'tEjt, .. fl...] - aktiviteit:
werkzaamheid; deel van een programma
aktua!iteit (1) [aktyMali'tEjt, ...wali ... ] aktual iteit
aktua!iteitepergramme (1) [...tsjto... ] aktual iteitenprogramma
aktualiteiterebriek [...'tsjto ... J - aktualiteitenrubriek
aktuee! (I) [akty'Mul, ...'wulJ - aktueel
all bw. [a!] 1. geheel, helemaal, in ien an
a/ een en a!: 't Was len on a/ waeter(Nbk),
't Is ion en al netuur 0Th oons henne (j),
Hi] is inn en al wantrouwen (Nbk) 2. ter
versterking van bep. bijwoorden: Ic rnoe'n
ok al ommeraek fe/k wezen om zoks te
doen (Nbk), (..), meer ok a! niet (b), a/ te

(met ontkenning): bep. niet erg: Die is niet
al te snugger hij/zij is niet erg snugger
(Nbk), ...niet al te eer/ik niet erg eerlijk
(Nbk), niet al te goed enigszins ziek (Bu,
Nbk, Nw), Hi] i:y niet at te /ekker voelt
zich niet zo goed, voelt zich niet lekker

in direkte tegenstel!ing met niet, ook: we!,
anders dan misschien of zeker to vetwachten vie] Wi] ie dat al of niet veur me
doen ?(Obk), 1k weet met a'kmc 'ta/of
nict antrekken moet (Pe-Db]), le rnoe'n
weten aft hebben willen: al of niet? (Np),
Gaoj'now al of niet mit! (Nbk, Obk, Spa),
Heb ik ge!iek of niet? met ais mogelijk
antwoord: Ja, dat al! (Nbk, Np), Koj' a/of
niet, zundag? (Nbk), Dat was de bedoe/ing
a/wet, toch we] (Nbk, Np, Spa), Ja, daoris
al kaans on (Nbk, Np), Die jonge
meensken hebben nogal een hiele
melkerije, mar et gaot 31 makkeliker en
v/ogger as vroeger toch wet (Obk), 'a
Viefti, zestijaor verleden was et áJ een
ere tied (b), Hi] wo! 't al year ml] doen,
mar dan nios hij welgoed beta eld wooden
(Nbk), Dat mos now de /aeste aovend
goedgaon (.)(b), N. dot al mit (Nbk), N.
kon wet een hie!e naacht hi] een strik
!'jgen, en 't mos (ok) 3/ een hiele !iepe
kere/ wezen die him te glad of was ) 4.

a!

helaas toch, eigenlijk we!, i.t.t. andere
positieve omstandigheden El is nog we/

een knappe fiets, mar et veurviel schoert al
con betien an (Nbk), Dat peerd mi]t al een
betien (Ma), War bin ie toch cen strieder,
en watheb ie 31 een lot een slecht lot (b),
Eon mooie ontspanning was et veur oons;
wi] hadden aanders ok al nicE veu!e ( v) 5.
reeds N had al haost een are lopen (Spa),
Bi]'d'ra/ weer ben je eral weer, ook: kom
je daar al weer met iets aanzetten (Nbk), al
hinge reeds lang: Hi] is a/ !angc van
schoele of (Nbk), 1k bin et al lange
vergeten die ruzic, maekje daor mar niet
meer drok omme (Nbk), al gauw sne!: Ze
kwammen al gauw weer tot rust (Nbk) 6.
voortdurend, steeds, meer en meet Iii]
wodde a! /elker en !e/ker (Nbk), Al dichter
kwam hi] bi]mi]meet en meer (j), 1k zat
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al - al

nwrá/inJ. zien twieloperte kieken (b), Ft
kereltien begon al weer to trippe/en (..)
(b), a/ mar almaar (ook aaneen): Die
k/okke ti/ct al mar dear (Nbk, Np, Obk),
(..) en dan al mar rechtdeur, an of aende
van de gang (v), Ze vlicgen al mar an on
vannl. devogels (b), al on gedurig steeds
(Obk), al de mieter steeds maar (b): 't
Wooden at de wider misbalcsels en ?
gaepen niet weerd(b) 7. in een bep. mate,
in de mate die nit het verband blijkt, in
bep. verb.: alnaorgelang, z. onderge/ang,
M- kwammen a] Janger hoc meer
meensken, 'tkoppetde wool an steeds meet
(Diz), Dc Mae beerde al hadder as de ere
zwetste nag harder dan de ander (b), zo
oak Ze stonnen tegenover mekeer, on de
lent dride al dikker Jeugen as de aandere
(b), T bear bond is al zoo 'n keller is me
toch, is in flinke mate (Db), at hoe in
weilce mate oak: A/hoe mu as hi was h/y
gong nag een entien had/open (Wofl, Al
hoc flunk h/f ok was, hif bet nlet vale
bedijd bereikt (Db), Al hoe moe/Ilk of
sews ok is, we /cowmen dr altied we] weer
wit (01-NI) 8. (bij een tegenw. deelw.) met
een enige tijd blijvende working A/doende
ko,f d'r wet aachter hoe of percies moot
(Nbk), Er kiend kwam al goelende thaus
(Nbk) * 1k za/, mar/lever niet as a/ (Nbk),
A] doende Jeert men (Nbk, 01-NI)
al 11 onbep. vn.; in een aantal verb, doet de
var. a//c zich naast at voor, d.w.z. direkt
voor een Zn, [a!] 1. heel, geheel In al zien
war/c was ? ccii mankerel (Np), At zien
wrottcn was this veurhimzels west (..) (b),
mit al zien kracht (Nbk), I. ston al die tied
(...) mit 't geweer an de kop on zee ni/cs as
(...) stond geheel die tijd, steeds (b), wit
alle machr met de grootst mogelijke
inspanning (Nbk), mit alle geweld met at
zn ovcrtuigingskracht, hoe dan ook: hf
wi/ et mit a//c gewe/d deurdrieven (Diz),
Mit a/ zien hebben on ho/en is bij votgaon
(Dhau), 1k hebbe d'r alle weer op daon er
heel hard ann gewerkt, er heel veel moeite
voor gedaan (Nbk), ... d'ralle war/cop daon
id. (Nbk), ThJ bet a//c gedu/d mit de
kiender (Diz), hf is a/ zien /even an ?
potten zn gehele leven lang (Spa), (..)
waor k at mica leven spiet van had bebbe
in'n hele leven, steeds (b), in a/Ic vroegte
heel vroeg '5 ochtends 2. de gehele

hoeveelheid, het gehele aantal Ze
verpronktc al hear inkommen (01-NI), N
bar op a/ zien ark zien naeme stacy (b),
Dat zaod !it plat van alle water dat d'r
koemen is (Sz), Hi7 meet vast rn/end
he/then dat de katte him a//c v/eis opvreten
hadde U) Eers ha X- a/ 't wark daon on,
disse tied(bl), ...a//e war/c... (Nbk), Mit a/
dat gezear koj' ok niet veer (bfl, (..) 't
geld, waorveur pa/ce en beppe on belt en
mew at die jaoren kroem /egen haddcn (..)
(b), (..) a] hour daegen die ze nog re /even
hebben in of laand (..) (b), Een ste/c bonne
a/ oonze koenen bin o[stamme/ingen van
(..) (vo), waarnaast A//c koenen van die
hoer bin (..) (Nbk), ABe vee he'k verkocht
(Nbk), waarnaast (maar minder gebruikelijk) Al of vee bad bif verkocbt (Nbk), al
zien/evensdaegenid. (Bu, Ste): Hijbeta/
zien /evensdacgen badde warkt lett.: alle
dagen van zn leven, steeds (Ste), oak: hoe
dan oak in een bep. tijdsverloop (Bdie,
Nbk, Nw): In at zien /cvensdaegen za/ me
dat nooit weer gcbeuren (Nw), t Is a/ zien
(]evens)dacgcn good gaon steeds, veelal
met de bijgedaehte: dus waarom zon dat flu
met zo zijn (Nbk), Hif kount at/c weken7
daegen [enz.] bier even an elke week/dag
enz. (Nbk), ABe weken mos de matte d'r
wit, veura/in de tied van ethujzaod(Db),
We verbou wen allejaoren nog sloffebonen
(Diz), Ft kan at/c ogenbtikken gebeuren
(Dfo), (verb.) mit 'n a//en met zn allen,
oak wet mit 'ii al/end (spar.), icne van
allen een persoon van de groep mensen als
geheel 3. alles Ikgriezc/ van at dat wat
s/angen en adders binnen (Dfo), Al wat/wie
d'r kwani, mar zij kwammen mar nooit
opdaegen (Nbk), H. ver/angde zo naor eta
kiend, mar at war d'r kwam, een poppe
kwam d'r niet (j), 1k vrcug him wie now
mit dat al de winner aen/ik was met dat
aBcs (ba), a! mit at at met/bij al: Al wit a/
bebben ze et d'r toch nog good oThrocht
(Nbk), Al mit a! konnen M. on N. hear
beheurlik redden (v), mit (..) en al met
alles wat erbij boon: hf raekte mit
waegen on a] in des/cot (Spa), Mit fiets on
al is bif in de s/cot vteugen (Np), Mit
waegen on at kwam hif in de s/cot
(Pe-Dbl), Ze at de appet mit schelle on at
op (Nbk), ook zonder mit enz.: van dat
soonjongkerels die naor de hogereburger-
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al - alderschoele west hebben en al (b), mithuas-

mod en a/ni. hier: gingen ze weg (Dhau),
en a/ zo wat henne enzovoort (b, Nbk) 4.
elk, leder, in in a/Ic geva/ in elk geval,
hoe dan ook, Gociedag, a/Ic ge/ick dag
iedereen, eigenlijk: dag, ieder op dezelfde
manier 5. in de verbogen vorm al/or van
allen (Nbk): oons a//er hontien dat lieve
hondje van ons (Nbk) * Al/c meensken bin
niet gel/ok alle mensen hebben niet
dezelfde kwaliteiten, opvattingen enz.

d'r koenen on 'e weg leupen, waeren wi]
gauw tot oons bedde nut (Nt), Doe ze
zaggen dat d'r braand was, sleugen ze
alarm (Pe-DbJ) 2. lawaai (Dho) Wat
maekten ze toch eon alarm! (Dho) 3.

opschudding, toestand van grote onrust
(Ste) Wat bet dat eon alaarm west (Ste)
alaarmbelje (1) [al...] - alarmbel
alaarmcentraole (1) [a']...] - alarmeentrale
ajaarmfase (1) [a'!...] - alarmfase
alaarminstelaosie (1) [...'l...J (Nbk), ABe gekbied an con stokkicn, ook alarminstallatie
gevolgd door -. ./Stokkicn hi de braand/ alaarmknoppe (I) [al...] - alarmknop
Gekhied an de kaant (Dho), zo ook Alle alaarmnommer (spor.) [a'!...] gekbied in een deusien, want op con alarmnummer
stokkicn raffe/t or of gezegd om te alaarmsignaal (spor.)
benadrukken dat men niet op een gemaakte alarmsignaal
afspraak wenst terug to komen (Np)
alaarmteken (I) [al...] - a!armteken
al III voegw.; onderschikkend [al] 1. alsof alac z. a/Ia
Al /acht die eksterjc vat, die zit mar to alarm z. alaarm
schetteren in de boom (Sz), HJ3I kook krek alarmercn (spor.) [alar'mi.:arv] - alarmeren
a/ kon hi] 't niet he/pen (Ma), (..) krek al alarmmaeker (Dfo) de; -5; -tien [a'i...] 1.
hi]' niet zo bange (Nbk), Dear de ellende iemand die veel ongewenst lawaai
van do minne tied wcren zc hi] mekaander produceert: Raozon en tieren hi] dejeugd
kommen, krek al mos et zo wezen (i)
wodt wel van zegd: 'Wat oen
was etgistergebeurd(Sz), Jo sunken zo, alarmmaekcrs' (Dfo)
a/ waj' verrot van binnen (01-NI), 't Was Albaans (1) [al'bâ:s] - Albaans
net aJ Jcree'k eon klap mit de maker (Nt), Albanees I (1) et [alba'rn:s, ...ba'n ...] 1.
As or je dear do baud pr/Itt, zej' wel es: Albanees, de Albanese taal 2 z. Albanees
'0th watdeemo datzeer, alstakken zemit II
eon prieme' (Bu), Mooie kaorties disse Albanees II bn. 1. van, m.b.t. Albanie:
keer, albadden wezezels opste/dd.i. hier: Albanese mecnsken; in zelfst. gebruik: eon
fiches met vragen thy. dit woordenboek Albanees, de Albanezen 2. in de Albanese
(Op), P. trek an de bc/Ic, a/ stan et hide taal
dorp in de braand(b), Hijkikt toe al had Albanië [al'bã:nij9] - Albaniè
hi] on bedde megen (Ow), -al had hi] in albast et [al'bast] - albast
do sni] scheten (01-NI, Ow) 2. hoewel, albastine (spor.) [alba'stina] - albastine
ofschoon Al bin ikjong, a/ bin ik ooI4 at albatros (I) ['albatros] - albatros: bep.
we 'k okhonderdjaoren oold (..) (Nbk), Al meeuw
hi]' dan nog b/k, ie kan wel weerperberen albedil (Sz) ['albQdLI] - bemoeial, albedil
gewoon to doen, tech! (Nbk), 1k maek dit albegeer (Db, Dhau, Ow, Pe-DbI, Sz) de;
eerst of al wodt or ok middernaacht (Nbk), ...geren; -tien ['albogt:or] I. lemand die
1 (..)

Ok a! had mien wark nog wel wat beter
kund, ik bin d'r wel een betien groots op
(Nbk) 3. ook al Al was hi] dear een wapse
steuken, dan bar die man niot moor
schrikken kund ( b), Al zeg ik et zels (...)

(b)
alaarm (Ma, Ste) Ook alarm (verspr.) et
[a'la:rq, ..,röm/a'larrn, ...rm] 1. alarm, de
toestand waarbij men met kreten, signalen
enz. waarschuwt D'r was alarm (Nbk),
Dourdat do buurman alarm mackte omdat

alles wil hebben Len a/begeer bet nooit
genoog (Ow), Jo bin eon grote a/begeor,
gun eon sander ok es war (Db)

albino [albino.. ...nom] - albino: mens of
dier door albinisme gekenmerkt
album et; -s; -pien ['aib5m, ...bAM] I.
album: voor foto's, platen ed.
albumblad (1) [al...] - albumblad
albumplaetien (Nw) et; ...plaeties [al...] 1.
hetz. als poesicalbumplactien, z. aldaar
alder- Ook alter- [aId1.../alç...] - aller-,
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alderaarmst - alderdeegs
cerste lid in vonnen van de overtreffende
trap: aldcrmccrst, a)derooldst an in vergelijkbare vormen waarin alder- zeer, in
hoge mate betekent: aldersoriEst, alderhero erdst, a/dergewlekst, aideraekcllkst,
met alle vormen zijn in dii woordenboek
opgesomd, terwiji de nevenvormen met
al/er- in bijna alle gevallen niet als
trefwoorden zijn opgenomen; oak zijn ze
niet speciaal onder de vormen met alderbehandeld
alderaannst bit. [aks. wisselt] 1. het meest
arm
alderaekelikst Oak allerakelikst (WH) bit,
bw. [aldçs:kjokst/...; aks. wisselt] 1. erg
akelig, zeer vervelend, op erg akelige wijze
Dc bitten beginner weer aieraekelikst to
janken (Diz), (zelfst.) St a/deraekellkste
was, dat dat meenske an at aende van c/c
aovcnd nog can file) verhael tegen me
begon of to stikken (Nbk)
a(deraorigst bit, bw; ook met slot-c
indian voorafgegaan door at of als bw.
wanneer ecu bit. voigt [aldp:rtxst; aks.
wisselt] 1. hot meest aardig, het meest
beminnelijk Et is do a/deraonste meld
diej'je mar indsenken kunnen (Nbk), Wie
vice Jo at a/deraor;gst(c)? (Nbk) 2. erg
leak, erg aantrekkelijk 't Was a1deraorist,
hoc die kiender wit woke or spoWden
(Nbk), Et alders origst(e) was flog, dat do
n/jo baron ok mitdeden an at btmrtfcest
(Nbk)
alderaosie (verspr. OS, Nt, Pe-Dbl, WH,
b: Im) Oak alleraosie (Dfo, p, b: In),
alteruosie (Db, Obk, Spa, s: Wa!, bo: Bu),
allerasie (Db) de [alde'ro:osi, ...dç...IaIa'r...,
aItç'o:siJ... wail 1. alteratie,
ontsteltenis, bijzoridere drukte, verbouwereerdheid Et was eon hide a/dora osic (El),
Wat can alderaosic! (Spa, Db), Mit al die
ai'teraosie op 'c baurt was '(mar ecu malle
dag (Obk), Doe do boorinne van do cerste
a/deraosie wat bekommen was (...) (ye),
Van afleraoslc an drokto vergatten wij dc
kraene dlchte to doen (Dfo), Van al die
alderaosic bin 1k zo schrokken (..) (Dfo),
Dat ho'k van do alderaosie vergeten (Db,
Nw), Deur do alderaosle was 1k at
hio)emao)e vorgeton (E'), In do alderaosie
bob Ak al/es vorgoten (Spa), 1k rolde van
do lone alderaosie in do ore (b), 11i7 vul
van do lone a/deraosic in do ore (Nbk, b)

alderbastends (verspr.) Oak alderbastenast (Mun, Obk), allerbastead (Db,
01-NI, 0p, Spa) bw. [aIdrba(t)I?tsI
...ba(t)qst/...; aks. wisselt] 1. (vooral
gezegd door manneD) enorm, in zeer hoge
mate, zeer stork (met buigings-e:) 't Is
aldorbastendsto koold (Mun), HIj is d'r
alderbastends hadde tegenan v/eugon (Spa),
(met buigings-e:) 1k hebbe aiethastendo
pienc in do kop (El, Np, Nw, Ow, Spa), zo
oak 1k had cen a/derbastende p/one In de
kop (Db). (met buigings-c:) 7k had eon
allerbastendc kooldo banen (Of-NI), Hlj
kin zo alderbastends Ilegen (WoE), St was
d'r alderbastends vol in do dorpaharbarge
(Ma, Obk), Alderbastops, wit can gewold
(Dhau)
alderbedroefdst (Ma, Nbk) Oak alderbedroevendst (bet. 2) (Nbk) bit., bw. (bet2); oak met buigings-e na et an voor eon
bit. [aldçbadruf(t)st, aks. wisselt/.. .badru
bip(t)st] i. hat meest bedroefd 2. erg
belabberd, erg slecht St risseltaot was
a/derbedroofdst (Ma), (zelfst.) Li alderbedrocfdstc was nog dat hlj at bes/ist nAn
overdoen wol (Nbk)
alderbedroevendst z. aldcrbedroofdst
aIderbelabberdst bn., bw. (bet. 2)
[aldçbalabç(t)st; aks. wisselt] 1. hat meest
belabberd, beroerd 2. in hoge mate
belabberd, in liege mate beroerd (met
buigings-e:) 1k vu/c me do )aeste drie
waken a/derbolabberdste slop (Np), Etmijt
wel zo allerbolabberdst vandago (Spa)
alderbenauwdst bit., bw. (bet. 2)
[aldçbanoMtst; aks. wisselt] i. het nicest
met ademgebrek 2. (bw.) in zeer hoge mate
ThJ hot lac/It, aldorbenau wdst (Nbk)
alderberuerdst bit. [aldrbarti:rtst; aks.
wisselt] 1. hat meest beroerd 2. in hoge
mate belabberd
alderbest [aks. wisselt] - allerbest zion
alderbesto kamrneraod (Nbk)
atderblilcsems I (Nt) bw. [aldçbhksqis;
aks. wisselt] 1. in zeer hoge mate
alderbliksems II (Nt) tw. [aldr'bhksrns] 1.
uitroep van verrassing, teleurste)Iing,
woede
alderdaonigst (b) bw. [a[dçd:naxst; aks.
wisselt] 1. in hoge mate (moo!) 't Was eon
aldcrdaonlgst mcmi gezichte (b), eon
a/doriaonigst wool hon don (b)
alderdeegs z. alderdeegst II
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alderdeegst - alderhaande
aklerdeegst I (Dfo) bn.; attr. [aldç'di:xst]
1. flunk, hard werkend en oppassend ? Was
een alderdeegst vrornmes (Dfo)
alderdeegst II (OS, Bu, Bdie, Dho, Np,
Nw, 01-NI, b) Ook alderdeegs (b: Im),
allerdeegs (Dfo, bo: Np, Op), alledeegs
(El, b: In, bo: Np, Op), allerdegeliks ( Sz)
bw. [aldr'dt:xst/...th:xs/alr ... /ala ... Ialçth:
gjaks] 1. zelfs, waarachtig Doe ze verhuusd binnen, hebben ze alderdeegst de
bloemen uut de twin nog mitneumen (Ow),
Th3' bet d'r alderdeegst flog veur naor
Wolvege west om dat ding te kopen (Np),
Ze mossen d'r alderdeegst flog aachteran
(Dho), Dat k/eine ding is alderdeegst an
schoele toe west (Dhau), Die vrouw dot
alderdeegst flog stiesel in de lackeys (Obk)
2. in aanzienlijke mate, behoorlijk (Bdie,
Dho, Ld), Etgaot d'r daor alderdeegst Urn
weg (Dho), le moe's, alderdeegst oppassen
datzejoe d'r niet inluzen (Bdie, Dfo)
alderdeegst III (Dhau) tw. 1. uitroep van
verbazing Alderdeegst, hoe is 't mogelijk
dat et zo treffen kan (Dhau)
alderdekscls (Ma, Nw) 1w. [aIdØksls;
aks. wisselt] 1. uitroep van plotselinge
verrassing, ergernis, schrik Alderdeksels
flog an toe! (Nw)
alderdikst bn. [aIdj-dtkst; aks. wisselt] 1.
het meest dik
alderdomst bn. [aldçdomst; aks. wisselt] 1.
het meest dom
alderdonderst I (01-NI, Spa) tw.
[aldçdondçst; aks. wisselt] 1. plotselinge
uitroep van schrik, ergernis
alderdonderst IJ (Np, Ma, Nw) bw.; ook
met -e voor een bn. [aldçdondrst; aks.
wisselt] I. in hoge mate (beroerd, erg)
alderdriest (b) bn. [aldçdrist] 1. meest
driest (zelfst., my.) Jederiene schrok d'r
van! En de alderdriesten vreugen (..) (b)
alderdroevigst (Dfo) bn. [aldrdruwoxst,
...vaxst; aks. wisselt] 1. hetz. als
a/derbedroefdst
alderduurst (Nbk, Obk) Ook allerduurst
(Spa) bn. [aldçdy:arst/alç ... ; aks. wisselt] 1.
het meest duur
alderduvels (verspr.) Ook alderduveist (El,
Ld), allerduveist (Dho), alleduvels (Obk)
[aldçdy:ws, ...vs/ ... /a1ç'dy:wst, ...vlst/
ala ... ] 1. in zeer hoge mate Ft was alderduvels mis vandaege (El), Hij kon d'r
alderduvelst mit vot hij kon er zeer goed

mee overweg (El), 'k Was allerduveist Jelk
(Obk, Dho)
alderduveist z. alderduvels
aldereersf [aks. wisselt] - allereerst:
vooraf, als eerste, voordat bet andere
gebeurt Aldereerst battelik daank veur de
rnooie bos bloemen die a 'Ic van jim kregen
bebbe (Ow)
aldereeuwigst z. alderiewsgst
alderellendigst (El, Pe-Dbl) bn.
[ ... e'Isndoxst; aks. wisselt] 1. het meest
ellendig 2. heel erg beroerd, heel erg
ellendig
aldergauwst (Nbk, Obk) bn. [aks. wisselt]
1. het meest snel, het meest vlot (zelfst.,
verb.) Ric mar over 't Vene, dan bij'd'r op
zien aldergauwsten (Nbk)
aldergekst (Np) bn. [aks. wisselt] 1. het
meest gek, het meest dwaas
aldergemienst (Obk) bn. [aks. wisselt] I.
het meest gemeen
aldergeweldigst (Dfo) bn. [aks. wisselt] 1.
het meest geweldig
aldergewiekst (Dfo) bn. [aks. wisselt] 1.
zeer gewiekst een aldergewiekst vrommes
(Dfo)
aldergloependst (Dfo, Np, Ow) bw.; ook
met -e voor een bn. [aldçgluprpst] 1. in
zeer hoge mate fbI Et was aldergloepenste
koold(Ow)
aldergoedkoopst (Obk) bn. [aks. wisselt]
I. het meest goedkoop
aldergrieselikst (Dhau, Ld) Ook
allergrieseliks (Sz) bw.; ook met -e voor
een bn. [aldç'grisjakst/alç ... ] 1. in zeer hoge
mate Hij zeurde toch zo aldergrieselikst
(Dhau)
aldergriezeligst (Np) bn., bw.; ook met -e
voor een bn. [...'gr ... J 1. (bn.) in zeer hoge
mate griezelig, angstig makend (Np) 2.
(bw.) in zeer hoge mate slecht Ft was
aldergriezeligste mth weer (Np)
aldergrootst (Nbk, Obk) Ook allergrootst
(Nt) bn. [aks. wisselt] 1. het meest groot
aldergruwelikst (El, Obk) bn., bw.; ook
met -e na et ook voor een bn. [aks.
wisselt] 1. (bn.) het meest gruwelijk 2.
(bw.) in hoge mate slecht, heftig, ook met
-e voor een bn. Ft was aldergruwelikste
koold(El, Obk)
alderhaande I (El, Nw) Ook aller/tande
(Db, 01-NI, Wol, WH) et [aldç
'ha:nda/alç'handa] 1. bep. soort koekjes:

-114-

alderhaande - alderienvooldigst
allerhande ccv half pond allerhande alç..JaIç'ihgjj, ...Iagj - Allerheiligen
(01-NI, WIT, Wol) 2. van alles en nog wat Alderheiligendag (I) {...'h...} - AlIer(Wol)
heiligendag
alderhaande II (Ste) Ook allerhande (Dfo, Alderheiligenmark (Ste) Ook AlterDho, bo: Op) bn., bw. [aldç'hà:nde/aIç...] 1. heiligenmark (Op, Sz), Atlerilligenmark
eigenaardig, vooral: vreemd, sjofel ult- (Pe-Dbl), Alderillingmaark (Bdie), Altergedost (Dfo, Ste) Die lop d'r wat illingmark (Dho), ElfduzendmaagdenaJ/erhaande bi (Ste), Da's ok cen aorike mark (Op, Sz), Elfduzend (Bdie, Dho,
sjappie, zoe'n iene, de Heron wat Nbk, Np, Nw, Obk, 01-NI, Spa, Ste, Wol,
alderhaande, die zich d'r appat wit (Ste), 't ho: Nw), Elfduzendmark (App, Bu, Dho,
Jsicne die d'r wataJJcrbaande uutzich: ccii Nbk, Np, Op, Ste, Wol), Elfduzendmaark
sliepertien, cen s/often (Ste), (zelfst.) Wat (Bdie, Nw), Elfduzendmaat (b) de; -en
ccii allerhande eigenaardige persoon (Dfo) [aldç'h ... /.../alç'iItgi]....... leg.. ./ald1tihij
2. (bn.) van niindere kwaliteit (Dfo, Dho, ina:r(o)k/ .../sI(;)vdy(:)zt'ma:ydi ... 1
El, Nw), in de verb. ccii alderhaande hoer el(o)v'd .../..d...] 1.jaarmarktinsticnwiek
een met zo goeie, een wat eigenaardige (op Allerheiligen of op de dinsdag het
boor (Dfo, El), zo ook 't Is cen allerhande meest nabij die datum) A/derhci/igenmark
haande/sunan (Dho), Li is ccii aJderhaand of de L/fduzend in Stienwiek was c/c
spu//egien niet goed gesorteerde waren, dcensdag begin november of cud oktobcr,
vaak: tweedehands goederen (Nw) 3. et kotste bi] vo//e maone (Ste),
wispelturig, flu weer zus, dan weer zo A/dcrhei/igcnmark, c/c dichtste dcensdag
(Dho, bo: Op) Zc is vaekc zo allerhande bij 1 november, len keer in etjaor (Ste),
(ho: Op)
Dc E/fduzcnd is c/c jaormaark van
alderhaande III Ook allerhaande (Ste), Stien wick (Nw), -fen keer in de c/ne woken
allerhande (Dho, Diz, Nt, WIT, ho: Op) naor dc meid on ion kecr in 'tjaor naor c/c
onbep. vn. [aldrh:ndSaIr .....alçhandaj 1. E/fduzcndmaatun Stien wick nl. vol gens de
van verschillende soorten Afbij cen buas vroegere gewoonte (b), Van de A//era/Jerhaandc ongemakken opzukcn, c/an
/acken je zoo 'n huus; oat deden ze oni ci
gocd/coper in de vungcrs to kriegcn ( Wol),
An de kaant van dc s/oot b/uuidcn destieds
a/tied alderhaande b/oemen (Obk), Die is
zo pronks, ze bet a/tied alderhaande
snuusteri3icn oni c/c ba/s (Obk), A/c/erhaande soorten mecnsken zicj' daor (Nw),
a/derhaandc soorten gruunte (Pe-DbI),
allerhande tiopics p/anke (Spa), Hij
kwaanse/t in allerhande romme/ (D iz), H1j
vunt a/tied van a/derhaandc nusten wit
(Ma), cen bussien alderhaande koekies
koekjes van het soort allerhande (El, Nw),
zo ook ccii half pond aiderbande kockies
(Nt), maank a/derhaande yolk tussen

allerlei soorten rnensen (b)
alderhadst (Nbk, Np) bn., bw. [ald1hacTht;
as. wisselt] 1. bet meest hard (in meerdere
bet.)
alderheerlikst (Db) bn., bw. [aldç
ht:orlokst; aks. wisselt] 1. het meest
heerlijk
Aiderheiligen (Dfo, Obk, Op) Ook
Allerheiligen (Obk, 01-NI, Spa, Ste, Wol),
Allerillingen (Pe-DbJ, b: In) {aIdç'hsj1ag/

hei/icnmark wodde wcl zegd dat d'r ccii
keen e/fduzend vrouw/uden warcn (Sz),
B/Iduzcndnjaark is ofleided van e/fduzend
jonge maegden op 'e maark; doe koj' zo
over c/c hcufden /open (Nw)

alderheiligst (spot.) bn. [aldçhsjloxst; aks.
wisselt] 1. in verb, met et het meest
dierbaar, het meest als heilig beschouwd
Dat was me 't a/derhei/%st(c) (spot.)
alderheiselikst (Ma, Nbk, Obk, Ow, Wol,
b) Ook allerheiselikst (Db, Ow, Wol, b)
bn., bw. [aldr'h8jsjokst, ...slekst/alr ...] 1.
(bn.) zeer slecht 't Ston d'r a/derbeise/i/cst
bijzeer slecht (Ow) 2. (bn.) zeer intensief,
zeer sterk in omvang, kracht e.d. Die
kiender macken cen a/Ierheiselikst Ic yen

(Db) 3. (bw.) in zeer hoge mate alderheise/ikst stunken (b), bY is a/lerheise/ik
s/ccht weer (b: In), Et was a/derhcisc/ikst
mLc (Ma)
alderhejslikst z. a/derhciselikst
alderhoogst bn., bw. [aldçho:xst; aks.
wisselt] 1. allerhoogst Hijk/om et aiderhoogst(e) (Nbk), dcA/derhoogste God (I)
alderienvooldigst (Ma, Np) bn. [aldç... ;
aks. wisselt] 1. het meest eenvoudig, zeer
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alderiewigst - alderneerst
eenvoudig
alderiewigst (Dfo, Dhau, Dho, Ld, Ma,
Nbk, Nw, 01-NI) Ook alleriewigst (Ld,
Spa), aldereeuwigst (Op) bw. [a1d;'i:wxst,
ook ... vaxst/a1r'i:.../...'maxst] 1. (bewonderend) in zeer hoge mate cen alderiewigst
wool gezicht (Nbk), cen alderiewigst wool
macglen (Ld), Wat is dat cen alderiewigst
grote kerel (01-NI), Je twin staot d'r
a//erie wjgst wool veur (01-NI), cen
alderiewigst wool ding (Nw)
Alderillingmaark z. Aldcrheiljgenmark
alderjongst(e) [aldçjoijstj - allerjongst: het
meest jong, in de verb. et alderjongst(e),
(zelfst.) Die was de alderjongste in de
femilie (Nbk), (zelfst.) Et a/derjongste is
d'r of zo jong is hij/zij ook al met meet
(Nbk)
alderkiciust (Nbk) Ook allerkielust (Nt)
bn. [aldç... / ... ] 1. bet meest klein
aldcrlaest (Db, El, Ld, Ma, Nbk, Ow, b, v,
j) Ook alder/ext (WS, Nbk, Obk, spot.
elders oost.); ook met slot-c indien
voorafgegaan door et bn., bw. [aks.
wisselt] 1. allerlaatst, bet meest laat Mar in
et alder/a est(e) was d'r warke/ik niks meer
te kriegen (vo), (zelfst.) Zij kwammen
weer es a/derlaest als allerlaatsten (Nbk),
de alder/aeste oo/de eerpe/s (Nbk), (zelfst.)
Jim kun de alder/a esten nog krlegen, mar
dan bin we ok uutverkocht de allerlaatste,
de nog niet verkochte exemplaren (Nbk),
(zelfst.) Ze konnen d'r nog krek in, mar ze
weren dan ok de alder/aesten (Nbk)
alderlangst (Obk) bn. [aks. wisselt] 1. bet
meest lang
alderleegst (Np, b) bn. [aks. wisselt] 1. het
meest Iaag
alderlel (Obk) Ook allerlei (Pe-Dbl, Spa)
['aId1.....al1...] - allerlei 't Was ccii goeie
man, mar hij had a//er/ei fratsen (Pe-Db!),
Die koopman had a//er/cl snuustcri'jen to
koop (Obk), Hij bet alder/el kwao/ties
(Spa)
alderlekkerst (Np, Obk) bn. [aks. wisselt]
1. het meest lekker
alderlest z. a/der/aest
alderliefst (verspr.) Ook allerliefst (Spa)
bn. [aks. wisselt] 1. allerliefst, in hoge
mate beminnelijk D'r leap cen alderliefst
maegien over et pad (01-NI) 2. z. a/derliest
alderliest Ook alderliefst, allerliefst (WH)
bn., bw.; ook met -e na et [aldrli:stf ...li:fst/

alrlifst; aks. wisselt] 1. allerliefst, liever
dan iets anders Naor huus gaon, dat dcc 'k
op dltstulteta/der/lcste) (Nbk), Alder/lest
wo'knaorbuus (Nbk), (verb.) Dat wok op
¶n a/derliefsten bet liefst (Nbk)
alderlilhikst bn.; ook met slot-c indien et
voorafgaat [aldçltlokst; aks. wisselt] 1. het
meest lelijk de a/der/il/ikste meld (Nbk),
Wie van hear zol et a/derli//ikst(e) wezen?
(Nbk), (zelfst., verb.) As ze dan ok nog zo
Ic/k klkt, is ze op 'ii a/derliiiksten (Nbk)
aldermaist (Np) bn., bw.; ook met slot-c
na et [aks. wisselt] 1. het meest mal, her
meest gek
aldermeerst Ook aldermeest (Bu), al/ermeest (ZW, WE!, Nt) bn., bw.; ook met -e
na et [aks. wisselt] 1. allermeest, meet
dan iets of iemand anders, in et/'t aldermeerst(e): H1J bet d0r et a/dermeerst(q) an
daon (Nbk), Et aldermeerst(e) he X- me d'r
over verbaosd dat (..) (Nbk)
aldermeest z. a/dermcerst
alderminst Ook allerminst (Nt, Spa) bn.,
bw.; ook met -e na ci ['aldrmtnst(a)/ ...] 1.
bet slechtste in kwaliteit (zelfst.) Now, Ic
hebben et a/dermlnste van him now tocb ok
we/ nuumd, met? (Nbk), le hebben de
alderminste appe/s d'r we/ in zitten /aoten,
toch? (Nbk) 2. het meest beroerde, het
meest vervelende Et a/derminste was nog
daf d'r ze/s ni/cs an doen konnen (Nbk)
aldermisselikst (Np, Ow) bn. [aks. wisselt]
1. het meest misselijk, zich het meest beroerd voelend 2. zich het meest beroerd,
vervelend gedragend
aldermooist (Nbk, Np, Nw, Obk, Nbk, Sz,
Wol) Ook allermooist (Diz, Nt) bn. [aldç... ;
aks. wisselt/alç... (id.)] 1. bet meest mooi
(zelfst., verb.:) An de buterkaant zlej' een
boel dingen vaeke op zien a/dermooist(en)
(Obk) 2. als bet ecbt meezit, als bet ecbt te
gek gaat; zelfst. in verb. als Op zien
a/dermooist kommen N en M ok nog
(Nw), Op 'ta/dermooistkorntde zunnenog
cen keer In 't westen op (Sz)
aldernaerst z. a/derneerst
aldernaost (Nbk) bn. [aks. wisselt] al!ernaast: bet meest verwant, het meest
gesteld op (vooral: in de familie) Wie isje
now aenlik ci a/dernaost? (Nbk)
aldernatst bn. [aks. wisselt] 1. het meest
nat
alderneerst (Bu) Ook aide rnaerst (Mun,
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alderneudigst - algebra
Wol) bw. [aldçn:orstL..ne: ... ] 1. (vooral
gezegd door Yrouwen) allervreselijkst 't Is
allernaerste ko old (Mun), fit is alderneerst,
hoe et d'r bij staot (Bu)
alderneudigst (Obk) bn. [aks. wisselt] 1.
her meest nodig Et alIerneuthstc is wel
goeie dong op die schrao/e grand (Obk)
alderoegrieselikst z. alderofgriesiikst
alderofgrieselikst z. alderofgrieslikst
alderofg -ieslikst (verspr.) Ook alderofgrieselilcst (El), alderoegrieselilcst (Wa I)
bn., bw. [aks. wiselt] 1. (bw,) heel erg, in
zeer hoge mate Oonze buurvrouw kan
alderofgrieselikst kletsen (El) 2. (bn.) in
zeer hoge mate erg, in zeer hoge mate
lelijk Hi7 zag d'r aldero[grieslikst out th
die kieren (Nbk)
alderreerst (Nbk, vo) bn. [aks. wisselt] 1.
het meest mar 2. heel erg Alderreerst, zo
zwaor as dat goed was (vo)
alderschandaoligst (Dfo, Nbk) bn. [aks.
wisselt] 1. her meest schandalig 2. zeer
schandalig fit was alderschandaolcst, hoe
ze die meensken bchaandeldbebben (Nbk)
alderslechtst (Nw) bn. [aks. wisselt] 1.
het meest alecht
alderslimst (Nbk, Obk) bn. [aks. wisselt]
1. het meest erg Mar et alderslirnste was
nag dat bij d'r niks an doen kon (Nbk)
alderstarkst (Obk) bn. [aks. wisselt] 1.
her meest sterk
alcleruterst (Nbk, Np, 1) [aldçytçst; aks.
wisselt] - alleruiterst: her verst naar een
rand, grens enz. stekend, liggend: op et
aldcrutcrste raantien (I), (zelist.) op zien
alderuterstniterlijk, als alleruiterste datum
ed.; het verst gaand: c/c alderuterste pries
alderverscltrikkelikst Ook allerversehrilckelikst (Wil) bw. [...'sknkj ... ...] 1.
heel verschrikkelijk fit was toch aldervcrschrikkelikst, zo bij leug (Nbk), fit
gong d'r alder vers chrjkkelikst ow weg
(Nbk), Ft was allerverschrikkelikst mth
(Spa)
alderverstaandigst (Nbk, Np) bn., bw.;
oak met -ena et[aks. wisselt] 1. het meest
verstandig 2. zeer verstandig
aldervlogst (Nbk, Obk) bu., bw.; oak met
-e na et [aks. wisselt] 1. het meest vug,
het meest snel (zelist.) Aj' over Donkerbuick gaon, Mt d'r op zien aldcrvlogsten
(Nbk)
alderwerelds (Ow) bw. [aldrwt:erl(t)s; aks.

wisselt] 1. helemaal, in hoge mate 't Was
alderwereids wig (Ow)
alderziekst (Np) bn. [aks. wisselt] 1. het
meest ziek
alderzoerst (Obk) bit [aks. wisselt] 1.
bet meest zuur
alderzunigst (Np) bn. [aks. wisselt] 1.
bet meest zuinig
alderzuutst (Obk) bn. [aks, wisselt] 1. het
meest zoet
alcer I (Dfo, Ow) bw. [a'li:ar] 1. vroeger,
in voorbije tijden Aleer warkten c/c
ineenaken aanders as tegenwoordig (Dfo),
A leer gongen we over c/c heide naor
schoele (Ow)
aleer JI (Db, Dho, 01-NI) onderschikkend
voegw. [aU:er] 1. voordat Aleer wijklaor
binnen, macE d'r nog heel war waeter c/cur
de Londe (01-NI), Aleer daj' dat doen,
bedaenkicjenog we) (Dho), Jkhaelde de
was mar van de liende, aieer et begon Ic
regenen (Db), Aleer we wit et wark
beginnen, moon we eerst oasis kerwei
ofmaeken (Op)
alfa de; -'s ['alfa] - ails: bet letterteken
ails; de richting alfa in bep.
onderwijsvormen, oak: lemand die daartoe
behorende vakken volgt
alfa-ofdieling (spar.) [alfaovdi:luj] alfa- aid eling
alfabet z. alfebet
alfahulp (spor.) [al...] - aifahuip
alfameenske (1) [al..] - alfamens
alfavak (1) [al...] - alfavak
alfawetenschop (I) ['al..] - alfawetenschap
alfebet Oak alfabet (spar.) et; -ten
['alfa ... I ... ] 1. alfabet, abc
alfebetisch [alfa'bt:tis] - alfabetisch
alfebetiseren (I) [alfsbctist:arnj alfabetjseren
alfebetisering (I) [aifobi;ti'si:ruj] alfabetisering
alfebetiseringspergramme (1) [...'sur...]
- alfabetiseringsprogramma
alfebetiseringsprojekt (1)
alfabetiseringsprojekt
alfebetiseringswark (1) [...'si:arujs ... ] alfabetiseringswerk
aig. - afkorting van algemien en van
algebra
algebra ['algGbra, oak wel ..bra] - algebra:
bekend wiskundig yak, ook: algebrales
Hebben we vrij van algebra? (Nbk)
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algebraIsch - alkeholvergiftiging
algebraisch (I) [alga'bra:is] - algebraisch
algebraterer (I) [al.. ] - algebraleraar
algebrales (spar.) [al..] - algebraies
algedurig (Db, Dfo, Dhau, Np, Obk)
[algady:arax; aks. wisselt] - steeds Die

wel of raot was, gaot at toeh niet deur
(Spa), N. is wel can aorige verschiening,

a/hoe wel beurgezicbte wel watp/oufar% is
(Op), A/hoewel et /ocht uut is, bin ze toch
tbuus (Wal), Alhoewel, at is moo] weer
(Nw), Et is een rotzak, alhoewel at
misschicn we! wat mitvaa/t (Nw)

vrouw is algedurig op pad en wag, ze is
soms zuver op 'a ritte/ (Dfo), Et is
a/gedurig nog an de regen (Obk)
alias I (Sz) do; -sen; -sien ['a:lijas] 1.
algemeen z. algemien I, II, III
jongen met gemene streken
algemien I (OS, WS: Wal en oost.) Oak

alias JJ (spar.) bw. 1. bijgenaamd, aftewel

algemeen (verspr.) et ['algami:n!...mi:n] 1. alibi (I) ['a:libi] - alibi (waardaar men z'n
in in 't a/gamier, in het algemeen: In at anschuld kan bewijzen) can alibi hebben (1)
algemeen komt et daor we/ op neer(Spa), alimentaosie (spar.) [alimsn'ta:asi,
..komt et we/ op etze/de dade (01-Ni), za --- m 5n...] - alimentatie (bij scheiding)
oak over 't algemien over het algemeen: a/imentaosie betaelen (moeten) (spar.)
Over 't algemien weren ze wel tevreden alimentaosieplicht (I)
over 't reisien ( b), Das can karat veur
ahmentatieplicht
algemien die voor hot algemeen belang alinea [a'iini(:)ja....nja..., nija] - alinea
opkomt (Pe-Dbl)
algemien 11 (OS, WS: Wal en cost.) Oak
algemeen (verspr.) bn.; -or, -st
['algomi:n!... mi:n] 1. algemeen,
gemeenschappelijk, openbaar, op ieder
betrekking hebbend De 'algeiniene laene'

(in eon tekst)
alkehol Oak olkehol (spar.) de
['alkohl!'lkhl] 1. alcohol: bekend distillatiepradukt 2. alcahaihaudende drank,
i.h.b.: sterkedrank, jenever Die hat te vu/c
alkehol had hooft te veel gedranken (Nbk),
was een weg waor icderiene Janges moch Hij is kepotgaon dear de alkehol door
(Np), algemien Nedcr/aans algemeen avermatig alkahalgobruik glen alkehol bij
Nederlands (1), eta/gemien be/ang(l, b), et snelverkeer (I)
algemien kiesrecht (I), mit algemiene alkeholgebruuk (spor.) Oak olkeholstemmen (Nbk, Db), et algemienc yolk de gebruuk (spar.) [al .... 31...] - alcoholgewane mensen, hot gernene yolk (Ow), gebruik
(zelfst.) 't algemien het gedeelte van hot alkeholisme (spar.) Oak olkeholisme
kerkhof waar men arme mensen begroef [alkoha'lisma/oi... ] - alcahalisme
(die zelf of waarvan de familie niet had alkeholist (spar.) Oak olkehollst (spar.)
kunnen betalen) (Db) 2. universeel can ['list!...] - alcohalist
algemiene wet (I), can Algemienc alkeholkontrole Oak olkeholkontrole
Mao tregel van Bestuur (I), algemiene (spar.) ['alka.....al...] - alcahalcantrole
veurweerden (1) 3. hot geheel betreffend de alkeholmisbruuk (spor.) Oak olkeholalgemiene ontwikkeling (I)
misbruuk (spar.) [al.....al ... ] - alcoholalgemien III (OS, WS: Wol en oast.) Ook misbruik
algemeen (verspr.) bw. ['al..!..] 1. alkeholperbleem (spar.) Oak olkeholalgemeen, bij!vaar iedereen Et is algemien perbleem (spar.) [al .....al ... ] - alcoholbekend(Nbk)
probleem
algemienbied (spor.) [alga'mi :nhit] - alkeholpercentage (spar.) Oak olkeholalgemeenheid, in in zien algemienhied percentage (spar.) [al .....31... ] - alcoholglobaal gesproken (spor.)
percentage
Algerië (spar.) [al'gt:arija] - Algerie
alkehoiproef (spar.) Oak olkehoiproef
Algerije [alga'rsjo] - Aigerije
(spar.) ['alkehal.....al ...] - alcohalpraef
Algèrijn (spar.) [algarjn] - Algerijn
alkeholtest Oak olkeholtest (spar.)
Algerijns (spar.) [ ... rjs] - Algerijns
['al.....al...] - alcaholtest
algoritme (1) [al. 1 - algaritme
alkeholverbod Oak olkeholverbod ( spar.)
algoritmisch (1) [...'r...] - algaritmisch
[al.....al...] - alcahalvorbad
algosie z. agosie
alkeholvergiftiging (spar.) Oak
alhoewel [alhu'wsl] - alhoewel A/hoewe/et olkeholvergiftiging (spar.) [al .....al ... ] -118-

alkeholvergurnilug - allegere
alcoholvergiftiging
alkeholvergunning (spar.) Oak olkeholvergunning (spot.) ['ai ... 'oI...] - alcoholvergunning
alkehoivri'j Ookolkelzolvri'j [aks. wisseh3
- alcohoivrij
alkonisch (Obk) bit [ai'k5:nis] 1. (met
betrekking tot kippen) van ten bep.
zwartbont ras ccv a/konische kiepe of
baena, con nogal fors soorte, wat zwatbontacbtig (Obk)

alkoof (Bu, Nw) [aI'ko:fJ - alkoaf, di. oak:
bedstee zonder deuren (Bu)
all-risk (I) [D:aI'rtsk] - all-risk
all-riskdekking (1) {. .'r...J all-riskdekking
all-z-iskpolis (I) [...'r,..] - all-riskpolis
all-riskverzekering (1) [...r...] all -ris kverzekering
aBa Oak alae (Spa) tw. [ala/ale:] 1.
(aansporend) vooruit, komaan A//a,
kiender, opgeraamd staot netties, en don is
strakkies Mom, as ze thuaskomt, in can
goeie bade (Mutt), A//a, jonges, d'rachteran
(Sz), A//a, an de kaante (Wol), A/la bond,
mack daj' votkonzmen (Obk), A//a, schiet

alleheide Oak alleheiden (Nbk) [alabejdo/
...dt; aks. wisselt] - allebei, allebeide 1k
bob twie kiender, ze bin a//ebeide goad in
/eren (Nbk), Mien kiender bin a/lebeide et
haus out (Nbk), Ze kun a//aSide niet
kc'mmen (Nbk), Now, bij'm a//ebeide
overkomrncn? (bl), year oons a/Iebcidei)

(Nbk, Pe-DbI)
allebeiden z. allci, aide
alledaegs (Nbk, Np, b: Im) bn.; -er
[alods:(x)s; aks. wisselt] 1. alledaags,
algemeen St is nict a//edaegs een beetje
bijzonder. ongewoon (Np)
alledag (Nbk, hi) [al'dax] - alledag cfl
war/c1/even van a//edag (Nbk), de inzwrnen
stokken van alledag (bl)
alledeegs z. a/dcrdeegstll
alledonders (El, Nw) bw. [ala'dondrs] 1.
potverdrie
alleduvels z. a/derduve/st
alice (Bdie, 1Db, Man, Ma, ha, k: Ste)
[alt:, ...Ii.j] - alice, vooruit, komaan A/lee,
geef niij die harke as an (1Db), A//ee, J.,
schink nog es in (ba), A//ce, zegt can
dr/ever we/ tegen zien schaopen (k: Ste),
A/lee, schiet as wat on (IDhau)
alleen(d) z. a/bend
allegaar z. a//egere I, II
aliegâer(e) z. allegere I, II
allegeer z. allegere I, II
allegeertien (Pe-Dbl) [ala'xt:artinj allegaartje 't Is can aflegeertien (Pe-Dbl), •t
Is me zoe'n allegeertien! (Pe-Dbl)
allegere I (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Ste, b)
Oak allegeer ( OS, Bu, Np, Nw), allegaere
(Np, Ste en west.), allegaer (spot. west.),
allegaar (Sz) bw. [algI:Gr; aks.
wisseith..gt:or (id.)/. ..xe:ara (id.)/. ..xe:ar
(id.)/...xa:r (id.)] I. ]outer, één en al .1, wat

op! (Ow) 2. (toegevend) vooruit dan maar
Now, a//a, don moet et mar zo (01*), A/la,
we moe'n de hoop nag niet opgeven (Nbk),
A//a, laot '(mar zo 't is (Pe-Dbl)
Allah ['ala] - Allah
allangc (meestal niet aaneen) [a'laij(g)o] allang
allat In., bw. [a'latj 1. alert, oplettend, ad
rem Die was goad a//at (Spa), Hij gaf ccv
a//at antwoord (Op) 2. opgeruimd, in een
goede bui, vrolijk, helder en levendig Dat
kientlen is zo gczond en allot, at hoeftniet
beter (Dfo), War is oonzc baurman a//at
vanao vend (Dhau), Hij her ccv zwaor ziej'd'ruut. 't/sja allegere b/oad!(b), We
/even, mar hij is a/tied I/eke a//at (Diz), moe'n dit /aand mar as to//an, want et is
Hij is nog zo a//at, Ye geven th flog glen a//egaare mo//aba/tan waj' zien (Op), Dat
zduvcntw (El) 3. gezond (vaak in bin allegere peardeviagen (Nw), allegaer
kombinatie met levendig, van aBcs nog wee/dc (Dfo), a//egcer pracbt on prao/
kunnende doen) Dat k/end was de /este (1Db), A//egere verbee/dinge van jowl (b)
weken wat hangerig, mar now is ze weer allegere II (OS, Bu, Dho, Np, Nw, Ste, b)
goed a//at (b, Op), Die oo/de man is flog Oak allegeer (OS, Bu, Np, Nw, ba),
aorik a//at (1Db), Asjowje a//at vu/en (...) allegaere (Np, Ste en west.), allegaer
(01-NI), Hij was /acst wat ziek, mar we (spot. west.), all egaar (Sz) onbep. vn.
hebben 'iv nag we/ aorig al/at antroffen [alGgt:DTD; aks. wisselt!...gt:ar (id.)!.. .xe:oro
(Ste), Hij het at s//rn te pakkcn had, mar (id.)I...xe:r (id.)I ... xa:r (id)] 1. allemaal,
hij is now wear aorig allot (Spa), Die meld alle/allenlalles bij elkaar Za vunnen d'r
zicht d'r gezond en al/at out (Obk)
gianienc van allegeer wat an (Nbk), Za
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allegodsgloeiends - allemeensken
hadden gieniene van allegeer ooit zoo 'ii
miswassen ding zion (ba), Doe do meito eke
op et haus kwaxn, kregen de tiznjnerludon
allogero eon barrel ( Db), Die
Stoiling warvers siokken aiegere do
woorden ball in (..) (b), Wat hij daor
aliegore uutspoekt bar, was gioniene (b),
Wat hcj' aliegere kregen mit Ic jaordag?
(Nbk), ? Was mij ailegero niet Yoke
dudolik (b)
allegodsgloeiends (Sz) tw. [a1agotsxIujits]
1. uitroep van pijn en schrik, met name
wanneer men zich brandt
allegorie (I) [alagoo)'ri] - allegorie
allegretto (1) [alo'grcto.....torn] - allegretto
(als tempo-aanduiding in de muziek)
allegro (1) [ali:gro.....grorn] .. allegro (als
tempoaanduiding in de muziek)
allehens (I) [alahcns; aks. wisselt] allehens Allohens an dek(1)
allemaans z. onder alleman
allemaansgek (Bdie, Diz, Np, Nw, Ste)
['alama:sxelc] - allemansgek Dat ma egien is
eon allemaansgek, ze is gek op Jangon
(Ste), Dat wiof is eon allemaansgok (Np) *
Al to goed is ailemaansgok (Diz)
allemaansvriend (Db, Dho, Nw, Obk,
01-NI, Ow, Wol) Ook allemansyrieM
(Spa) ['aloma:s ... / ... mans ... ] - allemansvriend
allemachies (v, b: In) tw. [aI'maxis] 1.
uitroep van ergernis, verwondering
Aliemachies nag an toe! As oat voetbaion
is (v), Wel allomachies, war is etkoold(b:
In)
allemachtig I Ook allemaclztigst (Spa)
bw., In.; attr. [alo'maxtax/ ... toxst] 1. zeer,
enorm, reusachtig Jim hebben ok eon
allemachtiggroothuus, nicE! (Nbk), (verb.)
? Is eon ailemachtigon groot baus (Nbk),
Wat is oat eon aliomacbtige rakkerd! (Np),
Hij hot aftied allemachtig vale to vertelion
(Nbk), Hij woddo alleniachtig(o) lelk
(Nbk), Wat is die moid toch allemachtig
knap (Nbk), Al/omachtig stark is die kerel
(Pe-DbI), ? Was allemachtig moo] weer
vanda ego (Nbk)
allemachtig II tw. [alomaxtox] 1.
allemachtig: uitroep van verbazing,
verbijstering Wel allemachtig! (Nbk, Np),
Ailemacbtig, wat hef Each een protte
opeton! (Nbk),
allemachtigst z. ailomachtig I

alleman In verb. vorm vaak aiomaans, dan
ook aliemans (Nt, WH) onbep. vn.
[aloman; aks. wisselt] 1. alleman, iedereen
Dat fiespolt mar war ommo [die persoon
treuzelt bij het eten], alleman moet d'r op
waachton(Nw),Allomanzogtot(bl), ...was
't mit him ions (Pe-DbI), Ben vromd
sinjour, hij bcdingt alleman (Nw), Die
baron boduvoldon alleman, zo stonnon in
eon kwaoio reuk (Pe-DbI), Dat ooldo
mannegien is eon duvol, hij is alleman to
glad of (Dfo), HuJfen is allomaans wark
niotdoet/kan met iedereen even goed (Dho,
Nt, Obk, 01-NI, Ow, Spa, Wol), zo ook
Dat is ailemaans wax* niet (Obk), mit Jan
on alleman met iedereen, vooral m.b.t. her
gewone yolk: mit Jan on alleman
onnvogaon, Die moid is een grate klitse,
die slat mit Jan en alleman ommo (Dfo),
van God en al/oman veria aEon door
iedereen verlaten, moederziel alleen (Bdie,
Np): Hij woont van God on alloman
verlaoton zeer achteraf, ver van de
bewoonde, geciviliseerde wereld (Np), zo
ook Hi] woontin een dear alleman en God
verlaoten oord (Nt)
alleman-de-mieste (Bu) de [alamanda'mi:
staJ 1. de beste qua gezondheid Zo krimmoneerdo gister nog zo, mar vandaego is
zo weer alleman-do-niiosto (Bu)
allemansvriend z. allemaansvriond
allemaol z. allemaole I, II
allemaole I bw. Ook allemaol onbep. vn.
[ta Iamo
I(o)] 1. louter, één en a! Et was
allemaol(e) waoter in do koider (Nbk)
allemaole II Ook allemaol onbep. vu.
[a1amo:1(o); aks. wisselt] 1. allemaal Gooi
dio eorpels allemaole mar vot, zo bin zo
ooid (Nbk), Jim kun ml] allemaol de krits
kriogen (Nbk), Die her ze aiomaole nicE
hij/zij is met goed wijs, is een beetje gek
(Nbk, Np), D'rkommen allemaolmeonsken
dorooddaolo!een heleboel (Nbk), Lach d'r
mar ommo, et is allemaol(o) gekbiod, hour!
(Nbk), 1k kon mi] met bogriepen waor die
man oat allemaol lout (Np), Dat gaot
allemaole mar, daor wodt ni/cs sohruumd
(Np), (als begroeting:) Gooiedag allemaole
dag, jullie samen (Dho)
allemeensken (Np) Ook allemeensicens
(Wol), allemensen (Sz) tw. [aIa'mi:sk/
...'mi:skns/...'mensv] 1. uitroep van verbazing Aiomeensken nag es toe (Np)
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allemeenskens . alles
allemeenskens z. aJ/emeens/ccn
allemensen z. aJ/emecnsken
atlement (Dhau, 01-NI) et [atam€nt}, in op
't allement kommen (moeten) op een bep.
plaats (moeten) komen, (moeten) verschijnen (01-NI), watop 'ta//ementhebben

jets hebben waarover men moet spreken
(Dhau)
allemieters I (El, Ma, Nw, Spa) bw.
{'almitrs, ...'mitj-s) 1. in zeer hoge mate
allemieters II (El, Ma, Nw, Spa) tw.
a1omitçs] 1. uitroep van verbazing, schrik
attend z. a//lend, z. ook onder â/ II, bet. 2
allendonder (Ld) bw. FaIidondcJ 1.
(negatief) in zeer hoge mate AJ' et zaod in
de sch arc hadden, was et nit et ddsken
a/fendonder inoezen (Ld)
allennig z. al/lend

alter z. onder al 11, bet. S
alter- z. alderallerakelikst z. a/dcraeke/ifcst
alteraosie z. a/denies/c
alterasie z. alderaosie
allerbastend z. alderbastends
ailerdeegs z. a/derdeegst II
allerdegeliks z. alc/erdcegstll
allerduurst z. alderduurst
alierduveist z. a/derdavels
allergic de; -nen {alfgi...] 1. ailergie
allergisch (1) [a'lsrgisj - ailergisch: lijdend
aan allergic, ook: overgevoelig, met een
atkeer van: Dat gejeuze/ van die vrouw
wi'k niet weer hew-on, 1k bin d'r al/erg/sob

vent (Nbk)
ailerhaande z. a/de.rhaande
allerhande z. a/dcrhaande
Allerheiligen z. Alderheiligen
Auerheiligenmark z. A/derhei/ienmark
allerheiselik z. alderbcise/ikst
alterhciselikst z. alderheise/ikst
allerhenteisk (b: In) bn., bw. [alrhi:nijsk}
1. buitengewoon, zeer fraai 't Is a//erheinelsk znooi weer (b: In)
alleriesetikst (s: oost.) bw., ook met
buigings-e [a1ç'islokst, . .14...] 1. in hoge
mate a//eriesclikste graeg (s: oost.)
allcriewigst z. a/dcricwigst
Alierilligenmark z. Alderhe//igenmark
Alleritlingen z. A/dcrbei/igen
Ailerillingmark z. Alderheffigenmark
alterlei z. alder/el
allerliefst z. alderileist, alder/lest
allermeest a. a/dcrnieerst

allermieterst (Spa) bw. [alçmitst; aks.
wisselt] 1. (van een hoeveelhejd) uiterst
gering een allerniieterst klein bet/en (Spa)
allerminst(e) z. alderminst(e)
aflermoojst z. aldermooist
allerverschrikkelikst z. a/dervcrschrik/ce/1/cst

Allerzielen (Die, Ste, 01-NI) [alr'sitv] Allerzielen
allerziende (Db, Dm1) bw. [a1ç'sind] 1. zo
te zien, het geheel overziend (bij ziekte)
alles I et ['alos] 1. hot geheet Zi] was zien
a//es zij betekende heel erg veel veer hem
(Nbk), ...zien al/es op 'e wereld Id. (Nbk),
Dat is ommes ok blekep mit dat
stoombotien, dat zo/ cent a//es wezen

daarvan had men aanvankelijk zeer hoge
verwachtingen (s: oost., plm. 1885), Geld
is al/es geld is dat waar het eeht op
aankomt (Nbk), Dat was a//es meer was or
niet bij (Nbk), ook: dat was fantastisch
(Nbk), Dat isa//es rneer valt er niet over te
zeggen (Nbk), Dat is ok niet al/es dat is
geen pretje (Nbk)
alles II onbep. vn. ['alas] 1. alles, at de
zakon Hi het ctkiendop 'enekke, anders
kan et alles n/ct zien van do optocht (Sz),
Doe he'k him al/es verteld (b), (m.b.t.
vossen:) Die smeerlappen vretcnja al/es op
(b), Ic kin al/es altied plot ge/oven al de

dingen die mensen je verteilen (Nbk, Sz),
Ic lain d'r plot a//es van zeggen or valt jets
veer te zeggen, het valt te billijken (Nbk),
ook: je kunt er eigenlijk nog niet met
zekerheid over oordelen (Nbk, v), Hi] lust
a//es eet alles zonder tegenzin (Nbk), Hi]
loan a//es brukeii wil van alles en nog wat
wet hebben em hot to gebruiken (Nbk),
Al/es bin ze kwietraekt al hun bezit (bI),
A//es speult mit zoe'n (..) ding icdereen
(b), Bedden en a//es haj' d'r In, in dat
zoemerhusien al bet andere dat nodig was
(Obk,.Ow, Spa, Sz, Wet, Np), Mit waegen
en a//es kwam hi] in de s/oct met wagen
en toebehoren raakte hij in de sloot
(Pe-Dbl), Ze hebben a//es dear mekeer

gooid ze hebben alle zaken, dingen
deereen gegoeid (hi), ook, van een stel: ze
hebben hun bezit bij elkaar gedaan (Nbk),
t Liekt d'r al/es op dat (..) alles wijst crop
(El, Np, Nt, Obk, Ow, Spa, Sz, We!), Hi]
was kwaod, hi] mae/dc ze veur a//es en
flog wat nut veer alter wat mooi en lelijk
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allesbraner - alliend
is (Bu), Hi] mos van a//es weten alIerlei
relevante zaken (Nbk, b), N kreeg van
a//es wat mar mooi en /ekker was (b), van
al/es on nag wat ailerlei zaken: Femi/ie (..)
die mekeer van a//es en nag wat to
verte/len het(v), ook gezegd wanneer men

niet serieus aniwoord wil geven op vragen
naar waar men mee bezig is, wat men van
plan is enz. (Nbk), Mierk toch niet a/tied
am a//es en nag wat zeur niet steeds
(Cl-NI), Ze kommen hier a/tied on, van
a//es (bI), De hoer en de vrouw hadden
a//es a/ daon al het work dat moest worden
gedaan (j), haven a//es uutraozen/roepen/
k/inken enz.: harder dan al het andere, Is 't
niet dear a//es henne heel erg, om erg boos
van to worden (b), Daor was a//es mit zegd

a//iaansie mit de meensken bet (Ow), Die
komt mit meer /uden in a//iaansie (p), Daar
kuj'gien aiiaansie mit hebben (Dho, El),
Ze hebben we/ wat a//ia ansie mit die
meensken (El), 1k vien ni/cs an zoe'n
a//iaansie (Obk), 1k zag ze hi] mekaander
zitten, ze hadden wat a//iaansies pieegden

overleg (Bu) 2. het met anderen betrokken
zijn bij en verantwoordelijk zijn voor iets,
een zekere verbondenheid, verbond (Dfo,
01-Ni, Wol) Hi] is d'r mit in a//iaansie

(Dfo), Hi] bet we/ wat a//iaansie mit N
(01-NI), een a//iaansie tussen beide /anen
(Wol), Ze gongen een a//iaansie an en
boerkten tegere, ze h u/pen mekere mit alles

(Obk) 3. aanstellerij (Mun, Sz) 1k vien ni/cs
an zoe'n a//iaansie (Mun, Sz) 4. aanraking
meet viel er (kennelijk) ook niet over to (b: In, p)
zeggen (Np, Nbk), beter, mooier was bet allicht [a'hxt] - allicht: naar alle
ook beslist niet (Nbk), 't Is een dwas- waarschijnlijkheid D'r is a//icht con
bongc/, hi] wil van a//es ni/c hij wil niks kaansien (Dfo), Dat is a//icht et beste on
(Diz), ni/cs van dat a//es dat gebeurt/ doe or zo (Spa), Ft kan a//icbt we/ go
gebeurde niet, er komt/kwam niets van wezen, wat ze verte/de (Dfo), A//icht komt
(Nbk, b), Och, ,k wil d'r a//cs niet year die ok mit (El), le kun 't a//icht es even
hebben och, ik hoef or niet zo veel voor te vragen met tenminste een redelijke kans op
vangen (El, Nt, Np, Ow, Spa, Sz, Wol), succes (Spa)
Dat is ok niet a//es dat is niet bepaald een allieerde (vo) de; -n [ali'juarda] 1.
gewenste situatie (El, Spa, Sz, Wol), haven geallieerde (met name in W.O. II) De
a//es belangrijker dan wat ook, Dat is a//es a//ice)-den ba//en et on staanan dreven ze
meer valt er niet over to vertellen, a//es op de Duutsers weeromme (vo)
a//es zetten zn uiterste best doen (j, Nbk), allien z. alliend
A//es good on we/ akkoord, toegegeven, alliend (ZW, Wol en oost., b) Ook a/lieu
maar ( ... ) (Nbk, vo), I/c bin mien penne (Dho, El, Nbk), allienig (Bdie, Ma, Nbk,
kwiet, 'k heb a//es afzocbt mar i/c kan him Nw, Obk, 01-NI, Spa, Wol, b), alliendig
nargens vienen ik heb op elke denkbare (Nbk, Op, Pe-Dbl), a/lend (Nbk), allennig
plek gezocht (Nbk, Db) * A//es is dan flog (El, Nbk), allinnig (Ow), alleend (Spa),
beterasnilcsje knot beter alles hebben dan al/een WH), anniendig (Np) bn.: pred.,
niets (ais het om de vraag: 'alles of niets' bw. [alt :ntla'Ii:n/a'li(:)nex/. ..dox/aIent/a'Ie
gaat) (Op), A//es bet zien year on zien nax/a'Itnax/a'li:nt/a'li:n/a'nindax] 1. zontegen alles heeft zn voor- en nadelen (b), der gezelschap /iekem a//ienrg geheel
zo ook A//es bet twie kaanten (b)
aileen (Nbk, b: im), moederzie/ a//ien (El,
allesbi-aner (Ste) de; -s ['alazbra:nr] 1. Nbk) 2. zonder lemand erbij, onder vier
allesbrander De k/ompkache/ is een saort
a//esbraner mit een ni/c/ce/en kap (Ste)

alliaansie (Bdie, Bu, Dfo, Dho, El, Mun,
Nw, Obk, 01-NI, Ow, Sz, Wol, b: in, p)
de; -s [ah'jâ:si, ook wel ala ...] 1. omgang
(Bu, Dfo, Dho, El, Nw, Obk, Ow, b: In, p)
Die meensken zuken wat a//iaansie mit
aons (Bu), 1k moot cent mar es wat in de
a//iaansie zien to kommen maatjes met hem
proberen te worden (Nw), Ben koopman
kamt et good nut, as hi] aanders ok wat

ogen 1k wil d'r we/ mit je over praoten,
mar dan hie/emao/ a//ieni (Nbk) 3. zonder
toezicht ft kun zoe'n Hein kiend toch niet
a//ienig /aoten (Nbk), ...alliend de straate
oversti/cken /aaten ( Nbk) 4. (bn.) alleenstaand, solitair A/lien wezen is niet a/tied
a//es (Nbk), Hi] waanta//iend(Pe-Dbl), zo
ook A//ien is ok mar a//ien (Nbk), Hi]' mar
a//een?(Spa), 1k bin mar a/leend(Spa), N.
woont a//een (N) 5. (bw.) met uitsluiting
van lets of iemand anders le kun al/lend
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alliendig - altemis
mar meeT over de B- weg, de grote weg is
ofsleuten (Nbk), 1k blielniet lange, ikkom
alliemg mar even war anbrengen (Nbk), Et
is filet al/ieni Trig, mar ok regenacht%
(Nbk), Dat peerd is .met allienig oe zo
verstaanthi, mar ci kan ok zo slim hadde
lopen en zo best spnngcn (ba), Allieni
zien buurman was in staot om him nog tot
rede te brengen (Nbk), 1k wol allienig mar
even kieken, meer met (Nbk) 6. (bw.)
echter, maar Dc zunne schient we],
allienig eL/s wat koold (Nbk), Hij kan et
we], hij bet allienig wat lange wark (Nbk),
H. bar d'rcan vorcbijneumen. Allienij...
van de verkeerde kaantc! (b)
alliendig z. alliend
alliendstaond z. ailienstaond
allienlieerser (1) [al...] - afleenheerser
allienig z. alliend
allienspel (I) [al...] - alleenspel
allienstaond (Nbk) Ook alliendstaond
(Nw) [a'li:st3: 3nt/ ...nt ...] - alleenstaand een
alliendstaonde vrouw (Nw)
allienstaonde (Nbk) de; -n [a'Ii:st5:ndaJ
1. alleenstaande
allinnig z. alliend
allochtoon [alox'to: 5n] - allochtoon
Almachtige (Nt) de [al'maxtogo] 1.
aanduiding van God
almar (verspr.), z. ook alsmar ['almar] alsmaar In zien gedaachten wodde th
almar rieker (Nbk), N wodt almar dikker
(Ste)
almenak de; -ken; -kien ['almanak] 1.
almanak (lett.) Dan wodde de almenak
opzocht; want 't moet biJ lochtemaone
wezen, dan konnen ze Ft pad goed vien en
(..) (bo: Dho), een goed almenak iemand
met een goed geheugen (Nbk), een
reizende almenak Id. (Op), een gebeugen as
een almenak (Mun, Nbk, Nw, Ow, Sz), een
kop as een almenak een heel goed
geheugen (verspr.): Hen kop as ccii
almenak, hij kan ontholen oat et raer is!
(Diz, Ste), ccii beuld as ccii almenak id.
(Obk) * Almenak, leugenzakgezegd ivan.
wat er allemaal niet nit blijkt te komen,
met name m.b.t. het weer (aig.), ook
gevolgd door (..jKomt van DelTt/Liegt de
helft/Komt van Aalsmecr/Liegt nog
meer/Komt van Dort/L.iegt oat hij zwat
wodt/Konit van Zwartewaal, ]iegt Ft
allemaalplm. 1900 gezongen door meisjes

bij het touwtjespringen (Dfo)
alp (1) de; -en ['alap, alp] 1. alp, berg nit
de Alpen
Alpen ['al(a)prn] - Alpen
Alpengletsjer (spor.) ['al..] -Alpengletsjer
Alpenweide (spor.) [a]...] - Alpenweide
aJpinemusse (Db, Diz, Ld, Nbk) Ook
alpinomusse (Obk, Pe-Dbl, Wol)
[...'p..1...] - alpinomuts
alpinisme (I) [alpi'ntsma] - alpinisme
alpinist (I) [alpi'nst] - alpinist
alpine (spor.) Ook alpino (spor.)
[aI'pina/...nom, ...no:] - alpino
alpino z. alpine
alpinomusse z. a/pinemussc
alpinopette (spor.) [al'pinom .... ...no: ... ] alpinopet
alsem (Ma, Obk) de ['alsip, 'alsm] 1. bep.
plant: alsem 20 bitter as alsem (Obk)
alsmaar z. alsmar
alsmar (verspr.) Ook alsmaar (Sz), z. ook
almar ['alsmar/ ...ma:r] - alsmaar, steeds
Die jonge zit alsmar te narren (Sz), In zien
gedaachten wodde hij alsmar rieker (Nbk)
all [alt] - altstem, altpartij; vrouw met een
altstem of die alt zingt
altaor z alter
altaorklied (1) [a]...] - altaarkleed
altblokiluite (spor-) ['aldbl ...] - altblokfluit
altemarren (Nt) onbep. w. ['altamap] 1.
bep. spe!letje met werphoutje spelen
altemet (Db, Nbk, Nt, Pe-Dbl, Spa, b, b:
Am) Ook altemit (s: oost.), z. ook altemis
bw. [alta'mct/...'mit] 1. af en toe, soms
(Db) N. is altemet te Ia etc op schoele (Db)
2. misschien Waor zou die altemet
bennegaon? (Spa), Kuj' altemet ok zeggen
waor die man woont? (Db), Kan 'k jow
Jielpen, altemet?kan ikje misschien helpen
(b)
altemis (Bu, Dfo, Mon, Np, Ow, Sz, b: Im,
In) Ook altemus (Ste, WH), aitmis (Dfo, s:
Obk), z. ook altemet bw. [alta'mis/
...'m&s/alt'mis] L misschien (Dfo, Np, Ow,
Sz, b: Im, In, s: Obk) Af morgen altemis
even langes kommen! (Np), Heb ie altemis
ok een mes in de base? (Sz), Aj' daor
altemis van de weke koemen, woj' me dan
wat kiepebril/en mitnemen? (Sz), 1kb ie
altemis ok een harke veurme? (b: Im) 2. af
en toe, soms (Bu, Dfo, Mun, Nw, Ste, b:
Im) We gingen d'r altemus nog we] es naor
toe (Ste) Et kan altmis hiel aandcrs lopen
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altemus - aluminiurnfolje
as daj' docht hebben (Dfo)
altemus Z. altemis
alter (Ste) Oak altaor (b, I), attain'
['aitr/'alto:ar/ ...ta:r] 1. altaar, offertafel,
vooral: in de r. -k. Kerk Doe gong Sa/omo
veur ci a/taor van de Heer staon (b)
alteraosie z. alderaosie
alternatief I et; ...tieven; -ien [altçna'tif] I.
alternatief, aiternatieve mageiijkheid
alternatief II bn. 1. aM andere
mogelijkheid con a/tcrnaticfp/an 2. anders
dan gebruikehjk alternatievegeneeswiezen

volgens de aitematieve geneeskunde (1)
aiternatie'veling (I) [aitçna'ti:wah, .. va...]
- alternatieveling
altertaofel (Ste) Oak altaa.rtaofel (Ste)
de; -s ['al.../...] 1. aitaar, offertafel
Alteveer (Ld, b: In) et ['aitaft:ar] 1.
aanduiding voor een zeer afgelegen pick,

vein' a/tied voor altijd, blijvend: Jene die
mit een stok in de kraege aaehter 't stuur
kropt, mos et riebewies veur a/tieten

ofneumen wooden (b) 2. steeds, bij ledere
gelegenheid N wodde a/tied uutscbu//cn as
hi5 bij S. /anges fietste (Nbk), Hi] ok
a/tied mit zien gezeur, oat krieJ' d'r now
van! hij meet niet altijd zo zeuren, dan

krijg je onaangename reakties enz. (Nbk),
Vremde woorden bruken is nag a/tied gien
token van ge/eerdhiedis niet steeds (Op),
D is aaid we/ een Hein schietertien bij

een biggetje dat achterblijft qua groei

iett. al to ver': Die zit op Altevcerwoont
erg afgeiegen, hetz. als Nargensbuzen(Ld),
oak: naam van een gehuchtje onder Ba/I

(Dfo), Hi] is aa/ticd bij naacht on ontiede
op 'c stracte (Wol), le kun him a/tied niet
vertrou wet, hi] is a/tied zo on wies in a/en
praot niet steeds (1Db), a/tied gien niet
altijd (een): Die raaien ware,, vroeger
makke/ik, want op ? werk badden ze a/tied
glen pupeschoonmaker hi] hour niet altijd
(Sz), Trek a/tied gien lang geziebte, et
/even is d'r to kot year (Obk), 't Is a/tied

(lx In)
allied Ook aattied (Bdie, Dho, Nt, Nw,
Obk, Pe-Dbl, Wol, 5: Obk), attieten (Bdie,
El, Nbk, Np, j, bo: Bu, b), attieden (El,
Nbk, Ow, b, j), aaid (Dfo, Pe-Dbi)
[altit/'a:ltit/'aitit/... dnJa:jt; bij nadruk: aks.
wisseit] 1. to alien tijde, voortdurend Ic

gien luxe men heeft het niet aitijd breed
(Nbk), Ic kun a//es a/tied niet ge/oven,
iewig on a/tied altijd en eeuwig, zonder
ophouden (Db, Dfo, Diz, El, Np, Wol,
Nbk): Hi] is now ok iewig on a/tied te
/aete! (Np, Nbk), a/tied en iewig (verspr.,
Nbk): Th1 is a/tied on Jewig to /aetc (Nt,

verkotten mi et /even mit a/tied oat Nbk), A/tied on iewig bin ze hi] de weg
gefoeter (Dhau), Dat is a/tieten a/ zo west, (verspr., Ste), a/tied on overa/ bij eike
on datza/ok we/zo blieven (b), Iemoe'n gelegenheid: Die vent komt now ok a/tied
'm aa/tiedbeinen (Nt), noga/tied/a/tiednog on overa/ to /aete (Nbk) * Af in de s/oct
steeds bhjvend, nog steeds: Ze bin tog springen woJ' haost a/tieten nat om beide
a/tied/a/tied nog bij mekeer (Nbk), Ze bienen een ongeluk komt zeiden alieen
zicht d'r tog a/tied/a/tied tog good wit (Dho, b)
(Nbk), a/tied nog/nog a/tied oak: tensiotte, altieden z. a/tied
hoe men het oak wendt of keert: As ze dan altieten a. a/tied
al wat te lange naor de ti/Ic visie kicken, altmis z. a/temis
oat is a/tied nog beter as op 'e dick alto (spar.) de; -'s ['aitoM, ...to:] I. bep.
ommebangen (Nbk),
a/tied an/deur type alternatieveling in de hedendaagse
onophoudelijk, bij voortduring: Jim moe'n jeugdkultuur
niet a/tied an deurjenge/en, gao mar naor altsaxefoon (I) ['alt...] - aitsaxofoon
buten te speu/en (Op), Dc roeperd on c/c altstemme (1) ['alt...] - aitstem
poeperd moo 57 a/tied an gaon (Obk), Die altvioele (spor.) ['alt...) - aitviool
meulewieken drien ok a/tied an (Nbk), altvioelespeulder (I) ['alt...] - altviolist
.a/tied deur (Nbk), Ja, a/tied an/deur die aluminium I et, oak we1 de [aly'minij m,
wicket in de ronte (Nbk), H., Jew ..jAm] 1. aluminium
optimisme dee mij a/tied an weer good aluminium II In.; attr. {aly'minij 5m,
steeds maar weer (Nbk, b), a/tied mar deur
jAm) 1. van aluminium, z. aluminium I
steeds maar weer, voortdurend (b, Nbk, een aluminium panne
Spa): Die k/okke tikta/tiedmar deur (Spa), aluminlumfolie (I) [aly'minij mfo:aii,
Ze krimmeneert aaitied mar an (s: Obk), ...jAm...] - aiuminiumfolie
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aluun - Ambrosiuskbrf
aluun (verspr.) [a'I}7nJ - aluin Knienehuden
looien ze mit aluun (Wol), Aj' roze in de
mond hadden, spoelde ía de mono' mit
a/uunwaeter; dat a/win wodda ok bruukt
year aj' et hi de keel badden, ía konnen at
1il de bakker kriegen (B u)
aluunstien (Dfo) de; -en [a'I9st...] 1.

baste dat ze mar een ambacht /eren (Np),
een zwaor ambacht (Ow), can mooi..
(Dho), Hij bet can ambacbt /eerd (El,
Spa), Hij her hiel wat ambachten had
(Wol) * Twa elf ambachten, dattien
angelo/c/can (Nbk), . . . on dattien onge/okken

(Ow, Np)
ambachtsclioele ['am...] - ambachtsschool
ambachtsman (Db, Np, Obk, Ow) de;
-nen, ambachtsluden (Db, Obk),
ambachtluden (Ow) ['am...] - ambachtsman
1k za/ a/vast de boel oprumen, dan kan hij acm goeia ambachtsman ( Np)
douk nlooi even aiwasken (Nbk)
ambassade (spot.) de; -s [amba'sa:da] 1.
alweer [a1'wt:rJ - alweer (meestal niet ambassade: vertegenwoordiging bij een
aaneen geschreven) Bi5'alweeran 't war/c? ander land 2. ambassadegebouw
(Nbk)
ambassadegebouw (I) [...'s ...J aiwielen (Ow) bw. ['alwiln] 1. in het ambassadegebouw
algemeen 1k hope dat at a/widen in groter ambassadeur (spor.) [...'d...] vethaand ok be/angstcuing k4gt (Ow)
ambassadeur
alzhelmer (spot.) ['a1shjniç] - alzheinier
ainbassadeurspost (I) [...'d...] am (aig., niet WH) Oak awn (Nt, 01-NI, ambassadeurspost
Wol), aom (App, Nbk) de [am/5:m/5:m] 1. ambassadewiek (1) [...'s. . -] zwelling, de toestand van de uier (van een ambassadewijk
koe of varken) waarin die enigszins hard ambeeld (Db, Dfo, Np, Ste) Ook aambecld
wordt, met name tegen het kalven D'rmoet (verspr.), aambield (Dmi, j)
we/ am in 't gier kommen een flinke ['ambt:It/ã:m ... / ...bi:It] 1. aambeeld (in een
zwelling (Nbk), As de koe a/ gauw ka/ven smidse e.d.) Een smid stan aachter 't
moat kuj' hi at gier aom vu/en, dan wodt et aambaa/d (Ld), Hear de smid as op et
gier wat hadd% (Nbk), War nuurt hJy al aambeald s/aon (Nbk), AJ' een ambeeld
moo]; d'r zit d'ram in (Ste), Et varken kan verzetten moeten, h ej' een bide Ii after
am in et gier hebben, as ze biggen macten (Dfo)
wodt dat gier dJkke, dan gaot hij goad amber (I) ['ambr] - amber: barnsteen
me/k geven (Nw), Die koe her am in at amberkleur (I) ['a...] - amberkleur
gier; nao at olka/ven bebben ze d'r vacke ambisie (k: Ste, vo) [ambisi] - ambitie:
last van, vein-a! phiken (App, Np, Ste), vol streven om te verwerven, om zich te
aam gezegd wanneer een koe sterk neurt verbeteren in maatscbappelijk opzicht, om
(Nt)
doelstellingen anderszins te halen Etkwam
amandel de; -s; -tien [a'mand!] 1. bep. d'r op daele dat de kerakters wel overienvrucht: amandel 2. amandelen: hetz. als kwamman, mar dat de ambisies nogal wit
mange/(s), bet. 4, z. aldaar Hijbet last van mekeer /cupen (vo)
de amande/s (Obk)
Ambon ['âmbon] - Arnbon
amandelboom (I) [a'm...J - amandelboom, Ambonees [âmbo'nt:s] - Ambonees
boom waaraan de amandelen groeien
Ambrosius de {âbro:asijAs] 1. Ambrosius,
amandelbrotien (1) [am...] - beschermheilige der imkers Da
amandelbroodje
Ambrosiuskorf wodde in de boa/cc van de
amandelpudding (I) [am...] - sta/ dae/ezet, zoe'n betien schieve en mit et
amandelpudding
gezichte over de riage/ korven, zodat de
amandelsmaek (1) [am...] - amandelsmaak hei/%e Ambrosius a//c vo/ken onder zien
amandelspijs (spot.) [am...] - toezicht badda )
amandeispijs
Ambrosiuskorf (i' bs: Obk) de; ...korven
amaryllis z. ammari/
['àmbro:sijAskcr(o)f] 1. puntige bijenkorf
ambacht ['ambaxt] - ambacht: yak, met gevlochten hoofd en mijter, mantel,
handwerk dat men moet aanleren Et is at armen en staf, voorstellende Ambrosius,
aluinsteen, scheersteen
aluunwaeter (s) [a'Iw...J - aluinwater
al'vast (verspr.) [al'fast] - alvast: intussen
reeds, al voor het andere begint, komt enz.
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ambt - ammen
beschermheilige der imkers

amel z. acme]
amen I et; -s ['ã:rn:, ook wel ...â:m5n] 1.
het woord amen, vooral in de verb. a/tiec/
niet overa/ja on amen op zcggen het niet
direkt overal maar awe eens zijn (Nbk),
a/tiec/ overa/ glen... id. (Nbk), zo ook I/c

ambt (1) et [amt] 1. post, dienst 2.
predikantsambt c.d.
ambt. - afkorting van ambtcncr
ambtelik bn.; -er; -st ['amtlak] 1.
ambtelijk, door wat van ambtswege gebeurt
amble/Bce stokkcn (spot.), ambtclilc ovcr/eg
door de desbetreffende ambtenaren, Zondcr

heb c/'r glen nochtan a/tied c/re/cs overa/ja
on amen op Ic zeggen uitsluitend en

De
Ambrosiuskôrf woc/de in c/c hoeke van c/c
stal dae/cze4 zoc'n bcticn schicve en wit et
gczichic over c/c ricgel korvcn, zodat c/c
hci/ie Ambrosius al/c vo/ken on c/cr zien
toczicht baddc U)

c/c ambtclike kennis van c/c wet /cupcn we
gauw vaaste, c/aenlc' (vo), - en amble/ike
well/en mae/en now len kcer staong (vo)

onmiddellijk mijn instemming te betuigen
(Nbk)
amen II Ook aomen (b) tw. [':rp:, ook
wel ä:mn15:rn:] I. amen (als slotformule)
* Amen Ic 't gcbcc//Wie honger het c/ic
vret!Wie dust het c/ic c/rink!!Wie ots chit c/ic
stinkt (Dho)

amendement (spot.) [amndo'msnt] amendement: wijzigingsvoorstel
een
am enc/em ent inc/len en (spor.), ... veurste//cn
Hi7 hac/de wel es heurc/ c/at c/'r hicl wat (spor.), ...goec/keuren (spor.), . .. ofwiczen
ambteners ommcleupen c/ic c/c file/c c/ag (spot.)
nict veil/c aanc/ers c/cc/en as c/oem- ameri'je z. aemcri3'c
pienc/ricn (vo), ccn ambtencr van c/c Amerika z. Amen/ce
burger/ike staanc/ (spot.)
Amerikaan de; . . .kanen; -tien
ambteneri'je (spot., vo) [mtone'rija, ook [àmi.:ri'kã:n] 1. Amerikaan: iemand van,
z. -lie] - ambtenarij: bureaucratie Zc tilt Amen/ce, iemand met de Amerikaanse
hac/c/cn nict veil/c argemen ten, ze wo//en et nationaliteit
bij et oo/c/e ho/en en mosscn ni/cs hebben Amerikaans I et [amuri'ka:s] 1.
van c/c ambtcncni7c die zoc'n ruB- Amerikaans Engels
verka ve/ing mitbrocht (vo)
Amerikaans II bn. [amt:ari'ka:s] 1. van,
ambtenersbond (I) ['am..] - ambtenaren- m.b.t., als in Amen/cc: Now is Rcnze an et
bond
overc/nieven, /achtc N., ccbt Amenkaans
ambtenerscentraole (1) ['am...] - ambte- (vo), Ameni/caans spck ranzig spek (Mun),
narencentrale
Amenkaans grencn (Nbk), cen A men!ambtenersselaris ['am...] - ambtenaars- kaanse spanzaege bep. grote, langwerpige
sal an s
beugelzaag (Nbk)
ambtenerstraktement (spor.) ['am...] - Amerike (verspr.) Ook Amerika (spot.) et;
ambtenaarstrakteni ent
's [a'mt:rika/ ... ka] 1. Amerika In c/at jaor
ambtsgebed (I) ['am(t)sxabet] - ambts- rae/dc Amenke ok in do oor/og (vo), beic/e
gebed
Amcnkc's Noord- en Zuid-Amerika (I)
ambtsgeheim (I) ['am(t)s...] - ambtsgeheim Amersfoorts (El) bn. ['tmrsfo:art] 1.
ambtsied (I) ['am(t)si:t] - ambtseed
Amersfoorts, van, m.b.t. Amersfoort
ambtsjubileum (1) ['am(t)s...] - ambts- Amersfoortsc tebak had c/i/c/ce narven (El),
jubileum
(zelfst.) Amersfoortse had c/i/c/ce narven Id.
ambtsketten (v) ['am(t)s ...J - ambtsketen (El)
ambtskleding (spor.) ['am(t)s...] - ambts- amfibievoertuug (I) [amfl'bifu:artyx] kieding
amfibievoertuig
ambtskleren (I) ['am(t)s...] - ainbtskteren
amig Z. animj
ambtsmisbruuk (I) ['am(t)s...] - ambts- amikaal (Bu) bn.; ...kaler, -st [ami'ka:lJ 1.
misbruik
(verouderd) vriendelijk
ambtstermien (spot.) ['am(t)s...] - ambts- amman! (Nbk) Ook amaryllis (spot.)
termijn
(Nbk) de; -ten; -legien [ama'nlI...'nls] 1.
ambtsveurganger (I) ['am(t)s. ..] - ambts- amaryllis
voorganget
ammen (Ld, Np) zw. ww.; onoverg.; amde,
ambtener de; -s ['amtnor] - ambtenaar:
bij een overheid of ander openbaar liehaam
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ammeteur - an
het amd [am:] 1. zwelien van de uier van
een koe, met name tegen het kalven Die
koe die amt slim (Np), Die koe amt best
(IA)
ammeteur [amotA:r] - amateur (i.t.t.
professional)
ammeteurgezelsehop (1) Ook ammeteurzeitchop (1) [...t...1...] - amateurgezelsehap
ammeteurisme (1) [amatA:o'rtsmo] amateurisme
ammeteuristisch (spor.) [amotA:a'rtstisj amateuristiseh
ammeteurkiasse (spor.) [ama't...] - amateurkiasse
ammeteurswark (1) [ama't... J - amateurswerk
ammeteurteniel (1) [ama't...J - amateurtoneel
ammeteurvoetbal (1) [...'t. .3 - amateurvoetbal
ammeteurzelschop z. ammeteurgeze!schop
ammig (OS, Bu, Diz, Np, Nt, Op, Ste,
01-Ni) Ook aomig (Dho, Nbk, Nt), amig
(01-Ni, Wol) bn.; -er, -st
['m9xi5:mox/' :mQx] 1. zwellend, gezegd
wanneer de uier van een koe war vol is of
erg vol lijkt te zijn, met name tegen het
kalven, met am
ammonia (Bu, Nbk) [a'm5:nijaJ ammonia
ammoniak [amô: 5ni'jak, amo(: )n'jak] ammoniak
ammoniakdaamp (vo) de; -en [...jagd...]
1. ammoniakdamp Gien mooi kerwei en
nag geveerlik ok, as de ammonialcdaanipen
d'r nag nicE hielendal uuttrokken weren
(vo)

ammoniakfebriek (spor.) [...jak...J ammoniakfabriek
ammoniaklocht (spor.) [...'jak...J
ammoniaklueht
ammoniakwaeter (Nbk) et [...'jak... ] 1.
water met daarin enig ammoniak, gebruikt
om te reinigen
amnestie [amnE'sti, amna...] - amnestie
amnestiewet (I) [...sti...] - amnestiewet
amok [amok] - amok, in amok macken
(Bdie, Nbk)
ampat z. appat

amper genoeg eerpels ( verspr., Obk), El
komi mar amper veur (Ld), Ze kon d'r mar
amper bij (Spa), Et is amper elf crc (Nw)
amperan (verspr.) Ook amperham (j),
ampram (Nbk, Nw, Obk), ampran (Nw),
aamperan (Pe-DbI) bw. [ampçanlampç
hamlampramlampran/â:... ; aks. wisselt] 1.
maar net, ternauwernood Ze kun mar
amperan rondkommen (Obk), Ze weren
amperan k!aor(Spa, Nbk), Ze wussen van
pattie meensken amperan de echte nacme,
we! de sche!naeme ( Nbk), Dat kiend is zo
schichti, ze durftje aamperan an te kieken
(Pe-Dbl), Dat kiend is amperan een jaor
(Obk), De eerpels bin amperan geer (Np,
Ma), El Lc amperan twelf are (Nw)

ampere (I) [am'pa:ro] - ampere
ampèremeter (I) [am'pc:ro...] - amperemeter
amperham z. amperan
ampran z. amperan
ampram z. amperan
amputaosie (I) [ampy'to:asi] - amputatie
amputeren (I) [ampy'ft:o - ] - amputeren
Amsterdam [amstr'dam] - Amsterdam Nog
nicE zo lange leden koj' mit de naachtboot
van De LemmernaorAmsterdam (Dfo, Np,
Db), 1k was nag lang met wakker, 'Ic was
nag in Amsterdam was nog in diepe slaap
(Dfo), Die koffie/thee is zo slop, ie kun
Amsterdam d'r we! deur zien (Ste), (taalgrapje gezegd als mensen uit Sliekcnborg

naar Amsterdam gingen, viade beer] Ukheid
De Kuunder, waar men de h met uitspreekt: We zullen zien dat we in de
eer!ikhied koemen en as we de h kwiet
binnen dan haolen we die in hAmsterdam
wel weer terogge (Sbo)

Amsterdammer I de; -5; -tien [amstr
'damç] 1. Amsterdammer, iemand uit
Amsterdam

Amsterdammer II bn. 1. van, m.b.t.
Amsterdam

Amsterdams I et [amstçdams] 1. het
dialekt van Amsterdam
Amsterdams II bn. 1. van, m.b.t.
Amsterdam: de Amsterdamse grach ten,
Amsterdams, pci!, cen Amsterdamse bok

bep. sooft wortel (Sz)
an I bw. 1. aan het lichaam, i.t.t. uit Ic

amper Ook aamper (Pe-Dbl)
[rampr/ra:mpr] - amper, nauwelijks,
ternauwernood D'r kwam ccii

meugen niet mit de schoenen an in hays
kommen (Nbk), 1k zitmit de k!eren an [di.

onverwaachse eter, dat wi] hadden mar

met de passende kleding aan, bijv. voor het
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an - an
uitgaan], on now kommen Jim niet (Ste),
Dat wodt con belle, die Jurk wPk niet meer
an (Sz), 1k kan die sokken niet an (kriegen)
(Nbk) 2. gesitueerd tegen, vlakbij,
vastzittend aan, grenzend aan Ze zatten
dichte tegen mekeer an (Nw), Ze zat suef
tegen mij an (Ow), Ze wonen zoe'n betien
tegen ci dôrp an (Nbk), We woonden v/ak
tegen de bog an (b, v), Ft bet him nao an
staon ofhij zat onder de auto het scheelde
niet veel (Np), nao an vraogen gericht

vragen zodat men eigenlijk niet kan
ontwijken (Nbk), Ft was kot genoeg an
genoeg dicht bij, ook: haast jets to nabij
(Nbk) 3. aangekomen Al vroeg was de boot
an en de beide jongkere/s trokken de stad
le (j), Doe was de boot an was Leiden in
last 4. naar, in do richting van d'r op an
gaon gaan in do richting van: Dc wiend
gaot op or oust an (El, Obk), Mit de schrik
in de bienen gong hi] as een pie/ke wit de
huge op hung an 09, ook fig.: zich
ontwikkoten in do richting van: Waor dii
op an gaot weet 1k nicE, we konnen wel
onweer kriegen (Nbk), Doe stapte S. op 'e
aachterdeure an (b), argens on an lopen
(Nbk, b), Zuwwe een aende lietsen? Waor
woJ'op an?(El), Depeerden hadden etniet
zo drok had de /aeste tied, dat ze wollen
d'r wel op an (vo), Waor woJ' op an?welke

richting praat je flu uit, wat is je bedoeling
(Nbk), 1k wo/ d'r niet to hot op an vraogen
to stork in die bep. richting vragen (Nbk),

en dan zo recht, gestruktureerd voider (Db,
Np), Ic moe 'ii dat van kaant ofan ofwerken
id. (Sz, Spa), ...beginncn vanaf her begin
en dan maar steeds door (01-NI), Van
begin of an hef me a/ dwaszeten (Spa),
Van 27november 1965 of an (..) (b), (..)
die van kiend of an onder de knoet leven

(..) vanaf hun jeugd (b), 't van jongs of an
wend wezen vanaf z'n jeugd (Nbk), van
now of an vanaf nu (Nbk, b), de kaant die
bij an va/en moet mit 'tkappendo kant, do
richting in wolke do boom moot vaflen (die
al. moot wordon ingekeept) (Ow) 5.
volgend, gaand na In 't zaod komt de
weller mit c/c welhaoke nao c/c inijer an

(Db), Hi] zit weer es aacbter de
vrouw!uden an probeert weer eons eon
vrouw to versieren (Nbk) 6. aankomend,
arriverond, naderend Hijkomtd'ran(Spa),
Allejoden nog an toe, daor komt de Me/c

k/iek an potverdrie (Obk), an an van
komond on gaand, af on aan (Nbk, b, bo:
Bu): De protters togen al mit roegie, on
vliegen al mar an on van (Nbk, b), Ic
moon die k/okkewichten even optrekken,
hi] is zowat an! heoft zn punt boreikt
(Np), Ft yolk komt zo an to eten aan tafol
(Ofo), Iii] bet ¶in al es an west hem
bonaderd (om to vragen) (9, of on an z.
onder of bet. 1: Mar dekiender mit hour
s/eden, draeven oVral of on an (ba) 7.

voortschrijdend naar eon bep. punt in tijd,
aktiviteiten, graad We gaon weer moo] op
Ft voer huj hangt wat naor ci noorden an 'e zommer an (Nbk), .. op 'e vekaansie an
(Obk), Ft voerhujbangt die kaant war an (Nbk), Dekse/s nog an toepotvordrio (Nbk,
(El, Obk), Hi7 moot meer op mi] an in Np) 8. bij, op hot punt waar men bohoort to
mijn richting (lett.), dichter bij inij (komen zijn (met iets) Ze bin an ze zijn zover met
to staan, naderen) (lett.) (Nbk, Wol), zo hot work dat ze niet vorder kunnon (Nt,
ook Fe moe'n war meer op 'e niuj-e an mit Wol, Nbk), zo ook Ze bin an mit et wark
die kaaste(Spa, Nbk) en meerop etbuJvak (Spa, Sz, Bu) on We bin d'r an (Obk), Ze
an, We gaon op huus an naar huis (b, nil/en wel zoe'n betien an wezen wel zo
Nbk), Hi] moot cen betien meer op 'e dele ongeveor klaar zijn met het work (Dho),
an (Obk, 01-NI), Daor gaon we recbt- Hi] is (weer) an heeft terugbetaald wat hij
streeks op an lett. en fig.: in die richting nog moest botalen, is zonder schuld (Bu,
gaan de ontwikkelingen zonder moor (Ste), Db, El, Np, Spa), vordor in Ft was krek an
Van kaant of an wooden ze scheuten, die op hot nippertje (Nw, Wol) 9. gohoel door
mooie voegc/s van do eerste tot en met do zn geld been, aan do grond (in financieol
Iaatsto, allemaal (Obk), Van kaant of an opzicht) (Ma, Nw, Obk, Sz, Wol, bo: Nw)
kreeg de bide buurt c/c griep id. (Obk), Hi] was scbone an had holemaal goon geld
Van kaant of an is ci misgaon van begin moor (Sz, Ma), zo ook Hijis an zit aan do
tot eind (Nt), Je moe'n van kaant of an grond (Wol, bo: Nw), Die hebben tegroot
beginnen, dan krieJ' schoon veld bijv. bij lee/U, en now bin ze hielemaole an (Obk),
het wieden: vanaf eon kant, vanaf hot begin Die meensken bin an, ze kun niet meer
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betac/en, ze bin falliet (Nw), en Hij zit an
(Wol) 10. doodmoe, van vermoeidheid of
ziekte tot niets meer in staat (El, Ow) 1/c
bin an, ikkan ni/cs meer(E!), mitziekte an
wezen (Ow) 11. (van lampen, kachels enz.)
brandend He/dc kache/ nag an ?(Obk), De
/aampen weren al/egeer an (Nbk), Hej' de
/aampe now a! an? (Nbk) 12. (van
apparaten) in werking Dc komputer staot
nag an (Nbk),
is an (Nbk), Dc mater
staot an (Spa) 13. op een kier, niet geheel
gesloten Dc blienen wodden an zet, niet
hie/emao/e dichte (Ste), Dc dew-c ston ccii
betien an (Nbk, Nw), dc dew-c an zetten
(Nbk) 14. in D'r is wat van an er is iets
van waar, zo ook D'r is ni/cs van an, die
kletspraoties die d'r rond/craant wodden
(alg., Obk), Dr was n/ks van an, et was
al/egere laster (Nbk), D'risgien steek van
an er is niets van waar (Nbk) 15. in d'r
(van) op an kunnen er zeker van kunnen
zijn, erop kunnen vertrouwen: As hij wat
zegt, kuj' d'r op an (Diz), Ie kun d'rgcrust
van op an (Bdie), Jim kun d'r dus van op
an dat 'ta//egere waorgebewdis(b), Daor
kuJ'op an daar kun je op vertrouwen, daar
kun je verzekerd van zijn, Die k/eine Jonge
wodt een aorie petoet, daar kuJ' op an
heel beslist, zeker weten (Sz), op iene an
kunnen op iemand kunnen vertrouwen: I/c
kan op him an (Bu), Ft is eon goeie vent,
ic kun (a/tied) op him an (Nbk) 16. in d'r
mit an macten weten hoe ermee om te
gaan: Mien buunnan en ikkc hebben d'r
eerst es cen toertien wit de hanen in de
buse bij staon om to o ver/eggen hoc wi
d'r mit an mossen (b), Hoe moe'k d'r wit
an? (Nbk) 17. m.b.t. een liefdesrelatie of
vriendschap: bestaand Zo/etnogan wezen,
of is et a/ weer uut? di. de verkering
(Nbk), Now, et is weer an (Nbk), zo ook
Hoe is 't, is et an of uut? (Nbk), Mar M,
as &- zo veu/e an mi] mekeer4 waoromme
boo/ic et dan an? Id. (vo), Ft raektc an id.
(Nbk), Now, et is dik(ke) an ze hebben een

stevige verkering (Dhau, Dho, Nbk), ook:
het is één en al vriendschap tussen die
mensen (Nbk) 18. voortgaand, zonder
ophouden Etsnijtdebie/edagan, d'rliit
a/ eon hie/ pa/c (Obk), Ft regent do hie/e
dag an (Ow, Spa), Ft /opt do hie/tied an
bet is een komen en gaan van mensen (El),
...debie/edaganid. (Db, Obk), Dat/c/end

zeurt a/tied an (Nbk, El), zo ge/eide/ik an
(Np), Doe mar rusti an (Nbk), Now, mar
kaim an (Nbk), Hij is een grote
opscbepper, hiy b/aost d'r mar wat op an

zwetst maar raak (Dfo), a/tied an steeds
maar door: Jim moe'n niet a/tied an mar
dewjengc/en (Op), Dat geruzie mit Jim
gaot now ok a/tied an (Nbk), Hijzit a/tied
an te knaarpen hij zit steeds maar te
zeuren, klagen (Bdie), Ze krjthmcneert
aaitied mar an (s: Obk), Dan is d'r weer
dit, dan weer dat, et gaot now a/tied an

(Nbk) 19. in de direkte nabijheid (Obk,
Spa, Wol), in kotan heel nabij: Ft was kot
an (Wol), Die donders/ag was /cot an (Obk)
20. aan de gang (Obk, Ste, Wol), in verb.
als Die schoe/e is (a/) an begonnen (Obk,
Ste, Wol), Dc karke is an de dienstJmis is
begonnen (Ste) 21. ter uitdrukking van
verbazing, verrassing Now, kiek es an, wat
bob fe dao4r wat moois mae/ct (Nbk) 22. ter
opwekking van scherpe aandacht (verspr.),
in verb. als Begriep tocb es an, dat et zo
niet kan moet je nou cens horen (El), zo
ook Begriep toch es an, ze hebben een
buus kocht van meer as dr/c ton (01-N!,
Spa) 23. in an (..) willen kunnen doen
geloven (meestal met ontkenning): Dat wo/
H. niet (good) an en Al a/c niet (b, vo),
ook: graag willen hebben ( El): Willen Je
koenen ethuJ an? lusten ze het hooi we!?
(El) en: klaar staan om, bereid zijn met
iemand te vechten (El, Np, Op, Wol): Ze
wo/ him we/ an ze won wel met hem
vechten (El, Op, Wol), Die willen ze an! ze
willen met die persoon vechten (Np), Hi31
k/k /cre/c as hij de ienc on her en de
aandere an wi/ gezegd van een chagrijnig

iemand, iemand waar niets mee valt te
beginnen (Ste) 24. tegen iets staand zodat
men niet getikt mag worden (Spa): le
waren an (Spa) 25. in ontgonnen staat
(Bdie, Nbk) WoJ'dat nog an hebben zou je
dat stuk grond nog ontgonnen willen
hebben (Bdie), Wi7 hebben et /aand an

gereed door het ontgonnen to hebben (Nbk)
26. raak, in hoge mate aan de gang (Nbk),
in Now mit die ve/caansie, now is d'r wat
van an nu is het raak met de kinderen, zijn

ze druk, ondeugend (Nbk)
an II vz., met de funktie van bw. in de
verb. d'ran, daoran, overa/an e.d. [an] 1.
tegen iets of iemand staand, hangend,
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leunend, (bijna) rakend, (bijna) bevindend
11,7 gaf him ccii kiap an 't heuld (Nbk),
Za'kje een Hap an dekopgevcn!(Nbk), J
k/opte an 't g/as tegen 09, an ccii touw
trekken, Dc stok kwam (in et wacter) an c/c
grond (Ow), Bij Sunnegc racktcn ze an c/c
grond kwamen ze vast to zitten met het
schip (1), Dc snikkc is an c/c grond lopen
(Np), an c/c grond zitten nI. van een
vaartuig, ook: geen geld meer bezitten
(verspr.), Hij Jeit an mij zijn land ligt
tegen dat van mij aan (Np), Ze zattcn an
c/c kont toe in de schuld geheel en al
(Obk), We zitten an c/c bonen, on ze
smacken good zijn bezig bonen to eten
(Spa, Obk) 2. nabij, dicht bij, tegenaan Die
auto staot v/ak an c/c s/oot (Obk), ... to kot
an c/c sloot (Ld), Die mcenskcn wonen an
de weg (Obk), Th7 ree me v/ak an ft gat
Janges (El), (..) want de auto's on
brommers scheuren je an de brockspicpen
veurbi] U) (..) en an c/c kicinen /open ze
veurbi] daar lopen ze langs (bijv. zonder
te groeten, jets te geven enz.), vaak fig.:
die passeren ze, tellen ze niet mee (Nbk,
ba), d'r an vcurbij /open her niet
opmerken, er geen acht op slaan (ha), K.
gong an him veurbi] ging langs hem,
passeerde hem (lett.) (Nbk), Dat gong an
him veurbi] die kans werd hem onthouden
(Nbk), (.jzokotmeugc/ikan c/c wicken,
om die ccrappe/s en bieten zo mak/ik
mcug/ik in et schijo to krojen (Ow), Dc
mist hong Jege an c/c grond (Obk), Demist
hangt dichte an de grond (El), Et klecd
hangt dichte an c/c grond (Spa), Dichte an
c/c grond vreur eta! (Db, 01-NI), D'r was
vanmorgen wat vostan degrond(01-Nl),
Et het aon' vreuren dichte an c/c grond
(Wol), Dc bclon was dichte an c/c grond
(Ma), D'r was gien wo/kien an c/c /ochthet
was geheel onbewolkt (Nbk), Qeman, gien
wo/kien an de Jocbt alles is o.k. (bI),
dichte an Berkoop dicht bij (Obk), zo ook
Doe we dichte an Appc/sche to ckwamm en
zette H. de hoorn an c/c mond on toeterde:
'Vrouw H, is de koffic klaor, de snikkc
komt d'r an (Ow), Die woont dichte an et
dörp (Nw), Die hoer het zien /aand
a//emao!an mekeer/iggen (Ld), in de verb.
daor an daar nabij (Nw): Die woont daor
dichte an (Nw), Ze zat die aovcnc/ an me
vlak bij me (Np), A. woont an oons naast

ons (Np), hi] c/c stoel an zitten gaon naast
de stoel gaan zitten (Wol), Dc taofel mos
weerk/aor, want et Volk komtzo an to eten
aan tafel (Dfo), Hi]gingraekeiings an mij
/angcs hij ging rakelings langs me (Ste),
Ze zitten an on van dôrp nabij, maar niet in
(Ma), tot an Berkoop toe tot Berkoop, Ze
kwammen al/egere, tot an K. toe tot en met
K. (Nbk, b), [aan alles kunje wennen] (..)
tot an hangcn toe, mar dat moot niet to
lange oaten tot en met (Ste), Et was an c/c
bri] toe het was toe aan het eten van pap
(als dessert) (v), Verc/ri7c/ nog an toe
potverdrie (b), Verdorie nog an toe id.
(Nbk), bumper an bumper, Ze stonnen man
an man dicht op elkaar (Nbk), huus an
boos huis naast huis (staand, aandoend):
Dc zunnc brak weer c/cur, en hi] speulc/c
weer huus an huus et dörp dour d.i. de
muzikant die de huizen langs ging 09 1
bevestigd op, vast tegen Hi]hethaostgicn
knope vaaste meer an dcjasse, zien vrouw
moot ze es wat vaasterzetten (Nbk), Dat
schuurticn zit d'r hi] an (Dho), Bi] et
uutbreic/cn van c/c huusholing mag d'r wel
con kacmertien bij an (Db), ft Hekke dri7t
an c/c starkste hekkcpaol (Pe-Dbl), Ze
hcbbcn d'r cen stok bij anzctaan vast (El),
D'r zit haost gien punt meet an et pot/ooc/
(Nbk), Waor hej' oat toch an vaastcbunncn?(Nbk), mitjow an mien haanc/(b),
Dc tenceistokkies moo an mckaer breid
woddcn moeten verbonden worden door
tekst (Wol), c/'r an zitten het aanraken/
vastpakkenlvasthouden: Zit daor now niet
an! (Nbk), Daor kuj' beter nict an zitten
(Pe-Dbl), d'r an vaastezittcn lett. on fig.:
niet meer anders kunnen, ertoe verplicht
zijn, zo ook d'r/thor an zitten id.: Daor zit
ic an daar zit je aan vast (Nbk), c/'r niet an
wilJen het niet willen geloven (verspr.),
Daor zit Ic an vaaste id. (Nbk), Dc bond
zit naachs a/tied an c/c ketten vast aan
(Nbk, j), Ft zit d'r wel an hi] him hij kan
het wel betalen, hij heeft geld genoeg
(Nbk), Hi] het een appattc cigcnscbop an
him heeft een merkwaardige karaktertrek
(El, Dfo), Dat aft an 't soorte ligt aan de
soort (El), Ic zien et heur nict an je ziet
het niet aan haar (b), ft Is aJ/emaole kacle
kak wat c/'r an is 't is Mn on al kouwe kak
met hem/haar (Ld), Ft was daor aJ/cgcrc
aarmocc/e wat d'r an was het was één en al
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armoede (Nbk), Die koo is d'r goad an is
geed bevieesd (Np), MarM., asd'rzovouio
anmi]mekeort(..)(vo), Watschiitd'ran
wat is er mis met je, waar heb je een
probleem mee, Hi] staot d'r an is op de
verkoping de Iaatste bieder (b: in), Hi] hot
et wei an do buud hij is er stevig, sterk
genoeg voor gebouwd om dat work te doen
(Db, Dho, Nbk), d'ris glen beginnon an, zo
ook D'r is gien Jopen an om zo wear in to
haeion er is geen beginnen aan (Db) 4. op,
bij, toegevoegd aan (een hoop gewas,
steen enz.) Hi] krooido at an do mosthuite
(Nw, 01-NI, Ow, Spa), Hij brocht etzaod
an do bu/to (01-NI), Do hoer kroeg mit
mooi weer do roggo an do doe! (Pe-Dbl),
Hi]krooido do grond an do bu/t(Obk), We
brengon etgrös an do fruit (Ma), We zuion
at buf an de bu/t schooven (Obk), An eon
grote kuiibuitgaot eon hoop grus (Pe-DbI),
ook met de verb. d'ran: Bi]etgaaston was
or tiono an olko kaante, we zotton d'r a/tied
tieno an (Nbk), In ionegaaste zitton twintjg
gaasten, daorgaon twintfggaasten an (Bu),
As die turf an do bovorkaante ok drougo
was, icon do eerste turf an do hoop brocht
wooden tot een hoop, bij do hoop turf (s:
Np), (met vooropplaatsing) Die vontisniks
an ge/egen hij stelt niks veer, 't is eon
waardeioze vent (Ma), zo ook An die
moonson is n/ks an go/ogen (Diz, Spa) 5.
gesitueerd te, ter plekke van, tot, in verb.
als Do winko/man brongt do bossohoppon
nogan buus (Obk), Dekapporkomtbddie
ooido kiaanton nog an huus (Obk), H. on
H. dro von eon drokke harbargo an eon
straotwog (..) (j) Do wiond is an do
oosto/ike kant zit oostelijk (Spa), ...zit an
do oostkaanto (Np), 1k brong do mo/k an do
febriok (Wol), 1k hr. eng mao/ an do meuie
(Sz), Brengdokraanto even an do huron, Jo
(Spa), a bongo/en mar wat an do weg
hangen op straat rond (Pe-DbI), Die kore/
had eon gobiokt peord an do mark staon
(Np), An do mark bin do biggon nog wo/
watge/dig(Ow), An disso kaante komt hi]
/angos (b), N is an do di/cko kaante is
nogai dik (Nbk, 01-Ni, Dfo), an do starke
kaant nogal stork (uitgedrukt; ook: pittig
van smaak), at an at batte hobbon, an do
boupo opp oro ord wozon (Nbk), Eon
p/aotstovo is /ekkor waami an do bionon
(Wol), Hi] had et wo/ es go in do aamis

had oat hi] haost gion /opo/ an do mond
kriogon kon on him baost scbaomdo go
ongo/okki hi] d'r hi] zat to oton ), an or
/ocht kommen aan her licht komen, As et
be/der an do /ocht was, gongon we oon
posion butondouro (j), Soms wo 'n do bi]en
op 'e dock daon om do mooro d'r nut to
zukon; at voik kuj' weer an do kaasto
v/logan /aoton (bs), Hi] zit an Wo/voga
woont te Wolvega (Spa), verder in an Do
Langoii//o to Langoii//o (01-Ni, WH, ko):
Dat was naodat do groto waetormou/ons
rond do Groto Voonpo/dor kwammon, zoas
die (..) on voordorop an Do Lange/i//a
(ko), Yvfunnikeburen an Do Lange/j//e'en
'Sob orponzoo/ an Do Lange/ii/e' zo woddo
vroogerdopostadressoord(Ol -Ni), (grapje,
vooral bekend nit her naburige DeKuundor
(Ov.), waarin men zinspeeit op bet
mannehjk lid:) Hi7 is an do Lange//i/o
opporoord(spor.) 6. (m.b.t. iets zeggen of
gebaren) gericht tegen, tot (El, Ma, Np,
Obk, Spa, Wol, j, b) 1k zoo or an do doktor
tegen (El, Ma, Spa, Wol), 1k za/ at an
hour vorte//en (Obk), (..) en an die maokt
Hi7 zion vorbond bokond(b), Zo veer as zo
mekere zion konnen wuifdon zo nog an do
oo/do boor on Zion vrouwe ) 7. (m.b.t. een
bep. leeftijd, aantal) tegen, bijna (verspr.)
1k bin an do tachtig ben bijna tachtig (Db,
Np, El), zo ook Die man is wo/ an do
tacbtig, 20 mooJ' rokonon (Obk), Die is
die/ito an do dattig is bijna dertig (verspr.),
D'r waron wo/ an do tachtjg man
vanaovond tegen (Ow, Sz, Wol), Op oat
best weron we/ an do 200 man (Obk) 8.
met betrekking tot, in fig. zin verbonden
met Et mekoort 'in niot an geld hij heeft
bep. geen geidgebrek (El), d'r an kommon
hot verwerven, krijgen, (bier m.b.t. het
vissen:) ABe vis vrot him to baaston an
zion oorp a/s (b), Ok was een groto
arfonisse van eon omko die in Transvaal
woond baddo, an hour ontdaon U). HoJ'
kundo an hour? ken je haar (v), An zion
spraokzomhiod voniam ik we/ ( ... ) a), Mar
om es to houron wat vorschi/ an ge/uud on
kwa/itoit zo baddon (..) U) 1k kook mi]
do ogon out wat hi] an vis on ao/ wo/
binnonhaoido a) Eon poor jongkoro/s (..)
haddon wo/ aorighiod an 't mooio orgoitien
U)' (m.b.t. bep. organen/funkties in/van bet
hchaam:) at an do maogo/nioron/ot hatte
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[enz.] hebben Iijden aan een bep.
ongemak/ziekte enz., Dc ooIde smid Iced
an toe va/len )' daenken an: 1k dacnk daor
nook nicer an (Nbk), Daenk ie nog wel es
an him? (Nbk), Daenk mar es an mien
woorden let op mijn woorden (Nbk, Np),
d'r wat/niks/niet wat an vienen er
iets/njets/njet jets aan vinden, het al dan
niet leuk vinden: 1k vien d'rniks an (Nbk),
d'r an wezen al dan niet leuk, interessant

niet zo goed, niet zeker (Nbk, vo), zo ook
Welke daotum? Ja, daor be'k wel an dat
weet ik eigenlijk niet precies (b, Nbk), d'r
an hebben van belang, van waarde zijn
voor iemand, er voordeel door hebben: As
bij et uuticgt, beYc d'r vaeke wel wat an

(Nbk), Daor he]' inks an dat levert je niks
op, is van geen enkel belang, niet (goed)
weten wa]' d'r an hebben niet goed weten
wat ennee bedoeld kan zijn, hoe erop te

zijn: D'r is vanaovend weer inks an de moeten reageren: H. wus eerst niet goed
tillevisie (Nbk), D'r is inks an die vent wat ze d'r an hadde (b), Wat be]' d'r
(Nbk), Dan was d'r ok wat mcci- aorijbicd feitelik zels an, dat vri7willijerswark wat
Yew- him an dan was het voor hem leuker heb je daar an eigenhjk aan (Nbk), zo ook
(j), D'r is niks an het is gemaklcelijk, het Die streektael, oeh, wat he]' daor now an
valt wel mee, War is d'r an! wat is Cr, wat (Nbk), weten Wa]' d'r an hebben weten
heb je (ba, Nbk), Je raeken d'r an gewoon waar men aan toe is, wat men ervan
je went eraan (Ste), (..) et geld dat ze d'r denken moet (Nbk, b), weten wa]' an iene
an verdienen konnen a), an iene raeken hebben wat je van hem/haar knot
iemand krijgen (ais man, vrouw): Hoe is verwachten, dat je op hem/haar kunt
Jul toch an heurraekt?(Nbk), an (.) doen bouwen, de tied an]ezelshebben niet aan
doen aan: An zingen, daor doen we niet an tijd gebonden zijn, Hi7 knoeide mit zien
(Nbk), Kultuur dat is van iederiene, ieder wark, hi]gongd'r verkeerd mit anging er
dot d'r wel wat an (bI), 1k heb d'r een hekel verkeerd mee om, te werk (Dfo), A]'oolder
an om op 'e Broggelacne te uietsen (Obk), wodden gao]' ofte/len, ha en ties d'r an
&, an eraan, en zo ook daor an daaraan: 1k geven enzoopgeven, schrappen (Ow), Hoe
heb aander voer veur de bond, zol hi] d'r zuwwe hier mit an? hoe zullen we dit
wel an wi/len? zou hij her willen hebben aanpakken (Obk), d'r wit an wezen geen
(Nw), Hi] wol d'r niet an, ze konnen oplossing weten om nit een kwestie te
praoten zoas ze wollen wilde bet niet komen, niet weten wat te doen in de
aksepteren, wilde er niet aan meedoen, gegeven omstandigheden: Ze weren mit 't
wilde het niet geloven (Nbk, Nw), Dc drie jonk an (Ld), 1k bin d'r glad mit an, ...d'r
weren d'r dus nog an nog in de wedstrijd totaal mit an (Sz), .. d'r dood mit an (Nw,
(s: oost.), De ien nao de aander wodde d'r Spa), Hi] was d'r in de dood mit an (Ma),
of i-eden, en J. ston d'r nog an was nog in
as de dood mit an (Nbk), Daor hi]' aorig
de wedstrijd (j), Dc streuper was verraoden mit an (scheten) daar ben je bep. niet mee
deur aanderen on zo raekte hi] d'r an en geholpen, integendeel, daar zit je mooi mee
mos de bak in iiep tegen de lamp (Obk), (Ste), Daor zo]' toch ok mit an raeken dan
d'r an gaon doodgaan, sterven: Die plaante zou je je toch ook geen raad meer weten
gaot d'r an (Nbk), Daorkriegen we te veule (Ste), zo ook Hi]raekted'r mit an(Nbk),
van om d'r an to gaon en te min om et Waor l%t et an waardoor komt het,
risiko van oons yak to dregen ( vo), El het waaraan is het te wijten, Mar W, dat he'k
d'r (wel) an het spant erom, is bijna net toch niet an jow verdiend, wel? ik had
niet voldoende, goed, enz.: 1k had vieftien eerder enige waardering van jou mogen
kilo cerpels kocht, mar of 't etgewiebt wel verwachten dan ( ... ) (b), an et (..) nI. door
hielemaol was, dat had d'r wel (eerlik) an een onbep. w. gevolgd: bezig met Hi]is an
(Nbk), Et had d'r wel an dat et gaoren d'r et zaegen (Nbk), 1k bin an et opredden
hi] paste, mar ik heb et toch mar neumen (Nw), Jammerdatetan 'tregenengaotdat
(01-Ni), Et had d'r wel an dat we et kalf het begint te regenen (Obk), Aj' oolder
van de koe d'r tegere of kriegen konnen wodden hi]' an 't oftel/en (Ow), Hi] is an
(Obk), Etzal d'r (wel) an hebben as we op 't maclen hij praat wartaal (Nbk), zo ook
'e tied d'r kommen kunnen (Nw, Obk), an de (..) di. gevolgd door een zn.
Dan had H. d'r somstieden wel an wist het (de-woord) dat al dan niet een handeling
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an - anuitdrukt: El is aorig an do rogen het regent
behoorlijk (Np), Hi7begon op Scbijobo/an
do reize mit et vfiegtuug (Obk), Ze bin
(aorig) an do reize zijn reizende, maken
cen (flinke) reis (Ow, Spa, Ma), Jo binnon
do hole dag an do reize (01-NI), an do
zwior z. onder zwier, Bij' weer an do
struun? aan het struinen (Obk), 1k was do
file/c middag an do sjouw liep maar, liep
maar te sjouwen (El), Hl'j is an do kuier
hij wandelt (Db, Nbk), Zion mom maekte
blot waeter an do kook deed het koken
(Nbk, j), Ze was drok an do gang druk aan
het werk, druk bezig met jets (Nbk), 1k
moot d'r nog mit an de gang om die compels
to rooien (Obk), Hif is an do draank, Ze is
an do p1/ gebruikt de pu, zo ook met
et-woorden: HIf was nog drok an 't wark
(Nbk), D was glen boginnen an, zoo
rommof as daor lag het was een grote
puinhoop, één en al rommel (aig., Obk),
D'r was glen lopen an er vie] fiat tegen te
lopen, je kon het hoe clan ook niet van hem
winnen m.b.t. hardlopen (Np, Sz, El), Dr
was glen ho/en an het was niet af te
wenden, hij/zij was niet te stoppen (Nbk,
Np), D'r is glen ommezien an het is/gaat
probleemloos, je hoeft er nauwelijks op te
letten (Np), Jo hebben d'i- glen ommezien
an Id. (Np), Daorhulp niks an dat was nu

eenmaal zo, daar viel niets aan te doen (b)
9. tot/op een bep. punt in tijd, aktiviteiten,

bestaand nit, zich bevindend in een bep.
toestand Wij hongen ze an stokkies in 't
rookbokko nI. m.b.t. vlees, spek (Np), Hij
scheurdo do kaorte an snij,pors (Np), eon
/aekon vorscbouron an stoldoekon (Nw),
..an ropen (J), Hi7 sloug et an d%go/s
(Nbk), an all mot geheel kapot (v), Et
/aand /igt an akkors, d'r liggen siepgruppen
dour (Np), Do hoogsto stokkcn faggen an
bouw (vo), H. hadde nao do oorfog Zion
schourd /aand weer an groide maokt (vo),
(m.b.t. het zelf ontginnen:) Doe hadden we
abs nog niet an /aand (Nbk), 't Lag an oen
bu/tien op do grand (Spa), Hi7 vcrkocht at
an de motor per (Wol), eon poor honderd
gulden an cheques 11. ter uitdrukking van

een voldoende of behoorlijke hoeveelheid,
grand Et zaf die moenskon dommiet reer
ommokommen, 20 hebben et now nog an
do ruumto (Obk), We hebben ovoral we]
p/ak your, we bebbon et web an do ruumte
(Nw), Die is ok knap an do dikto is
behoorlijk dik (Np), at an tied hebben
genoeg tijd hebben om: N. her et we] even
an tied omjo te ho/pen! (Obk), Die hot at
altiod dik an tied (Dhau, Sun-0t), Nee,
vandaego be X- et niet an tied heb 1k geen
tijd, Junk an do pries prijzig (Dho) 12.
door, als gevoig van Ze hadden we] lone
had, eon jonge, mar die hadden 20
ver/euren an do Spaanso griep 6) * Zo d'r
an, zo d'r van zo gewonnen, zo geronnen

ontwikkeling an niie kleron too wozon

(verspr., b: Im), vaak gezegd van geld dat
men heeft besteed aan een loterij (Op),
wanneer men op een gemene manier ergens
aan komt en het op eenzelfde manier weer
kwijtraakt (Nw, Ste), gezegd van een
vrouwspersoon die verkering krijgt met een
man die weer snel een ander heeft (of
andersom) (Ste), gezegd wanneer men her
snel gekocht heeft en het snel weer kwijt is
(Obk), ook vaak gezegd van mensen die
moeizaam verdiend geld gemakkelijk weer
uitgeven (Nw, Obk)
an- - aan-: eerste lid van een groot aantal
ww., als in het Ned. te onderscheiden in
een aantal subtypen die voorbeeldsgewijs
(01-NI), Jo wennen overaf an, tot an worden gedemonstreerd (niet alle ww. met
hangen toe (Ste), Jo moe'n weten waor a,? an- zijn in dit woordenboek opgesomd):
an too binnen waar je je aan moet houden, anbouwen, anbakken, an vlochton; anslepon,
ook: wat er te wachten staat, 1k bin schone andregen; anga open, anloeren; ansnieden;
an aende helemaal op, doodmoe (Spa, anflitson, anfboepen; ankbongelen,
Obk), 1k bin an (at) aende (Nw) 10. anzeuron; het type anrieden, anv/iegen (in

nieuwe kieren moeten hebben, Daor bin
zokke kiendor nog niet an too daarvoor
zijn ze nog niet rijp, daarvoor zijn ze nog
te weinig onderlegd, Daor bin 'k nog niot
an toe zover ben 1k nog niet, die stap neem
ik voorlopig niet, daar bond 1k nog geen
rekening mee, dat zie ik nog even niet
zitten (Nbk, Wol), Even wachten, ik bin d'r
haost an toe ik heb het bijna zover, ik ben
er bijna klaar voor (Spa), Et is an etkoken
toe het kookt bijna (Obk), Do koe is d'r
(haost) an too staat op het punt van kalven
(Dhau, 01-NI, Wol), De tank is gauwleog,
at j d'r wear an toe het is bijna zover
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anaemelen - anbetaelen
kombinatie met kommen) wordt meestal
met aaneen geschreven
anaemelen (Bu) zw. ww.; onoverg.;
aemelde an, het anaemeld ['an:mJiJ 1.
voortdurend (blijven) zeuren 't Is lone die
a/tied anaemelt en zeurt (Bu)
anail'ebeet (I) [analfa'bi:t] - analfabeet
anaodemen z. ansozemen
anaorden (Obk) zw. ww.; onoverg.; aordde
an, hot anaorded ['ano:ordv] 1. do aard, het
karakter overdragen Dat aordt him met van
eon vromdo am want Zion oo/den bebben
doze/dc cigenscboppcn (Obk)
anaosemen (verspr.) Ook anuozemen
(verspr), anaodemen (verspr.) ['an..!..] -

aanademen: viak bij iemand in diens
gezicht uitademen anaodemen van ziekte,
rook (Obk, Ow), Die kere/ aosemt me /iek
an (Np), Ze moe'n me nict anaozemon, dat
vion ik verve/end (Obk)
anaozemen z. anaosemen

anargeren (Dhau, Np, j) zw. ww.;
onoverg.; argerde an, is anargerd ['anargp]
1. erger worden Mien piene in 't beufd
argon an (Dhau), Et argefl slim an mit die
kwao/o (j)

anarven zw./st. ww.; overg.; het
anarfd/anurven ['anarbrn] 1. aanerven: door
erfenis in eigendom krijgen Hif hot alle
/aand dour anarven kregen (Pe-Dbl), dour
anarven van femi/io (Obk)
anbakken zw. ww.; overg., onoverg.;
bakte an, is/hot (bet. 2) anbakt [ambaktj] 1.
(onoverg.) aanbakken, vastbakken Af'ge/e
knoiegies even anbakken /aoten, bin ze
/ekker(Obk), do eerappels anbakken /aotcn
(Spa), Do /ocbt bakt aorig an gaat er

dreigend uitzien (Diz) 2. (overg.) doen
aanbakken et vlois even anbakken (Ow)
anbaksel ['ambaksi] - aanbaksel Even de
eterspanne autbemme/en, d'r zit nog wat
anbaksel op 'e bojem (Bu), do panne mit
anbakseluutkrabben (El), Mit eon p/aetmes
hael Jo anbaksel van do plaete of (Np)
anbakt Ook angebakt (Bdie) bn. (van het
volt. deelw. van
anbakken);
attr.

['ambakt/'a1gbakt] 1. (van pannen) met
aanbaksel cen anbakte panne schoneschrabben mit eon di'ge](Db), Do panne is
aorjganbakt(Diz), Hif is gauw anbaktsnel

kwaad, gauw driftig (Bu) 2. (van sneeuw)
ineengeperst (Bdie) angebaktc snij (Bdie)
anbedelen (Nw) zw. ww.; onoverg.;

bedelde an, het anbedeld ['âmbi;djv] 1.
voortdurend bedelen Kleine kiender die
bode/en soms mar an om hour zin to
kniegen (Nw)

anbeinselen (Obk) zw. ww.; onoverg.;
beinselde an, het anbeinseld ['ambjsiJ i.
snel voortgaan (met het lopen)
anbelaangen z. anbelangen
anbeJanen zw. ww.; onoverg.; belaande
an, is anbelaand ['ambo1a:i:] I.
terechtkomen, aanbelanden Waor zol hij
anbelaand wezen? (Dhau), Waor is hij
anbelaand? (Ste) 2, een maatschappelijke
positie verwerven, terechtkomen in de
maatschappij Die jongen bin aerig good
anbelaand (Db), Et is mar krok hoof'
an be/anon (Np), H. is good anbo/aand(Ow)
3. z. anbelangen
anbelangen Ook anbelaangen (Np),
anbelanen
(Ste), anbelannen (Op)
['ambiJarj:/'ambalã:n:/'amb1â:n:/ ...1an:] aanbelangen, betreffen, in de verb wie/wat
(..) anbe/angt/. .anbe/aant (Ste): Wat do
dieren anbe/angt (..) ( b), Ze kun op mij
rekenen watopvieteren anbo/angt(b), Now,
wat dat anbe/angt waron ze an mekeer
waogd (b), Wat die muui/ike woorden
anbe/angt (..) ( bi)
anbelannen z. anbelangen
anbellen am... J - aanbellen D'r wodde
anbe/d, en d'r kwam eon man to veurschien
(.j(j)
anbenen z. anbienen I
anbesteden ['ambosti:di] - aanbesteden Do
gemeente gong do nije scho c/c anbesteden
(Pe-Dbl), Ze wi//en dat wark anbesteden
(Bdie, Dho), Et vaarven van die buzen
moej' anbestedon laoten (Obk)
anbesteding de; -s, -en ['amb...] 1.

aanbesteding: hot aanbesteden
anbetaelen Ook anbetalen ( WI-I)
['ambote:ln/...ta:lv] - aanbetalen 1k bebbe
eon vcurschot van m kregen van [2000,on now moe'k maondeliks 1 100,anbetae/on (Op), anbetaelen in termienen
(Bdie), Ze wol eon paerhonderd gulden an
do verhuzer anbetaelen (Wofl, Et is op 't
boden mit die boge rente we/ eon toer om
an et anbetaelen to voldoen (Obk), N hot
eon jurk kocbt on depot; en now meet ze
anbetao/en om weer lick te wodden (Dhau),
Aj' aachtor binnen, is 't muuihk om op 'e
tied to wezen mit anbetaelen (Db)
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anbetaeling - anbiezen
anbetaeling Ook anbetaling (WFI)
['ambots:luj/...] - aanbetaling bike woke
woof' eon anbetaeling doen (al-NI), do
oorste anbetaeling (I)

anbienen I Ook anbienderen (Dfo, Ow),
anbenen (WH) zw. ww.; overg., onoverg.;
biende an, hot anbiend ['ambi:v:/
...bi:ndpJ'ambi:i:] 1. (onoverg.) aanbenen,
snel, vaak: met grote passen voortstappen

anbetalen z. anbotaclon
anbetaling z. anbetaeling
Die biont good an, die lopt slim vlogge; die
anbeteren (Np) zw. ww.; onoverg.; beterde kan do hakken wol ti/Ion (Obk), Jo mao'n
an, is anbeterd ['ambutçn] 1. beter worden, wat anbionen, Jo (Spa, Np), Moof' die es
verder genezen Hi7 moot nog al wat Zion anbonon (Spa), Zio die vent es
anbeteren as bij ziok is (Np)
draovon, die bient aofig an (01-NI) 2.
anbetreffen (Bdie, Dfo, El, Np, Op, (overg.) bijbenen, bijhouden met hot lopen
Pe-Dbl, Spa, bI) st. ww; onoverg.; hot (lett.) Hij kan hour baost niot anbionon
anbetroffen ['ambatrsfip] 1. betreffen, (Op. Np), Ik kan fe n/ct anbienen ( El, Bu)
aangaan (meestal in de verb. wat (..) 3. (onoverg.; m.b.t. werk, aktiviteiten)
anbotreft Wat dat anbotrdft is ot mif lood opschieten, voortmaken Hi7 moe aori
ow oold lozer (El), Wat dat anbotroft kuf' anbienderen am klaor to kommon mit et
do dew-c wol loslao ton (Np)
wark (Pe-Dbl, Dfo), AJ' mit willon dan
anbeulen zw. ww.; onoverg.; beulde an, moof'haddo anbiondoron (Ow), 1k zol mar
hot anbeuld ['am...] 1. steeds loeien Do anbienen mit mien wark, aandors kom ic to
koenon beuldon do h/ole dag an lociden de laeto op schoole ( Bdie, Ma, 01-NI)
hole dag (Ma) 2. voortdurend hard werken anbienen II st. ww.; overg.; bet anbunnen
(verspr.) Die meenson beidon do hole dag ['ambiv:] 1. aanbinden, door binden
an (Pe-Dbl)
vastmaken Jo moon do voters st/of
anbeuzen (Bu) zw. ww.; onoverg.; beusde anbionen (Np), Do bonen boginnen al to
an, is anbeusd ['anlbA:zn] 1. hetz. als raankon, we moe ze anbienen an do
annuron, nuren, opnoren (Bu) Wat boost stokkon (Obk), We moo'n dat good
dat gier wool an, hij is zowat volnuurd;
do oersto moik hiet dan buust (Bu)

anbienen, aandors s/open we de bool weg

(Diz, Jo moon d'r con stok b/i anbienen
anbevelen (verspr.) ['ambofi:liJ - (Obk), Et roit moot anbunnon wooden
aanbevelen, recommanderen Dat kan 'kJo (Ow, Ma), Womoo'n eon ni5stokanbionon
wel anbovolon (Dho, El, Nt, Obk, Ow, nieuw riot, stro tussen dakbedekking of
Pe-Dbl, Sz, Wol), 't Woddo nogal staande wand van net, stro ed. plaatsen en
anbovoulon ( Ma), Dokter beveul et ok an dat vastvlechten (Ow), zo ook Do daoko
(Nbk), Dat zou 'kJo n/ct anbovolon ( Spa), moof'goodanbionen stevig vastbinden, ni.
1k ho1 anbovoulon (Diz)
om stormschade tegen to gaan: met dun
anbidder (spor.) [am'bidr] - aanbidder: ijzer- of koperdraad (het Iaatste roestte
iemand die eon ander hot hof maakt
niet), eerder ook met nope, bep. stroachtige
anbieden ['ambi:dn] - aanbieden: offreren, twijg (El), How, do waogon kan niot ondor
zeggen to willen geven Wat kan 'Ic Jaw otkozion dour, io moo 'n 'm even anbienon
anbiodon? (Dhau); officieel overhandigen: nI. het touw om de weesboom op het voer
Wie van oons moot et kodo anbiodon an ot hooi aantrekken, zodat de vracht enigszins
bruidspeer? (Obk); to koop doen zijn Zo lager wordt (Ste), vandaar do wozoboom
biodon et huus to koop an (Np), (volt. anbienen (Ld), do katto do belle anbienen
deelw., attr. gebruikt:) D'r stan eon (verspr.) 2. aangaaa: van een zaak, een
dniorgol to koop anbouden U)
kwestie eon porcos anbienen (Bdie), 'kZol
anbieding de; -s, -en; anbiedinkien wel eon gosprok mit 'm anbienen willon
['anbi:duj] 1. het anbiedon in bet. 1, z. (Op)
aldaar 2. offlciële overhandiging 3. hot anbiener (Ste) de; -s; -tien ['ãmbinç] 1.
aanbieden (van bep. koopwaar) tegen een degene die het touw om de weesboom
naar verhouding lage prijs Aj' nag wat aantrok (d.i. met name op een vracht hooi)
hobbon wE/on van die anbioding woof' d'r anbieten (s) onbep. w. ['am...] i. ontbijten
rap bij wozen (Obk)
anbiezen (Db, Ld, Nbk, Nw, 01-NI, Wol)
anbienderen z. anbienen I
zw. ww.; onoverg.; biesde an, bet anbiesd
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anblaeren - anbouw
['âmbi:zvj 1. heel snel lopen, heel snel
opschieten (met het work, een aktiviteit
anderszins) Ic moe'zi wat anbiezen,jonge,
wantjc zuster bet c/c kieren a! an (Nw)

anbiacren zw. ww.; onoverg.; blaerde an,
bet anblaerd ['ãmb!e:p] 1. voortdurend
Wren Hij b/aert a/tied an (Ma)
anblaozcn (verspr.) ['am...] - door blazen
doen viammen: As de kachc/ zowat nut
was, koj' him nog wel es weer anb/aozcn
(Ste, Obk), et vuur anb/aozen (Mun), de
v/amme anb/aozen (Bdie), In de smederie
wodde et vuur anbiaosd mit c/c poester

(Obk); (sterk) naar iemand blazen,
aanademen: Je moe'n mc niet 20 anb/aozen
(Diz); besmetten door aanademen,
aanblazen Ic bin zo verko/en, ic moe'n et
mij niet anb/aozcn (Dho), Hij kan Ic wel
een ziektc avb/aozcn (bo: Nw)

vloggc on bandjg, dat ik m he/cmao/c niet
anblieven kon (Up), 1k kan je wel
anblieven mit breien (Dhau), Jo moon
perberen an to b/ieven (Dho) 7. (bij

schaatswedstrijden e.d.) in de race blijven
1k bin mit 't hadricdcn noga/ /ange
anbieven ( El)

anblokken (Pe-DbI) zw. ww.; onoverg.;
blokte an, het anblokt ['ãmbl...] 1. stevig
blokken (m.b.t. het studeren) Om mit do
Hasse mit to kommen, mos de jonge aorig
anblokken (Pe-Dbl)
anbod ['amb...] - aanbod (tegenover de
vraag) Naor ge/ang et anbod groter wodt,
zak/con de priezen vaeke, on ok
aandersommc vanzelf (Up), vraoge on
anbod ( El, Spa, Nbk)

anbokselen (El, Ma, Obk, Ow, Sz) Ook
anboksen (Pe-Dbl) zw. ww.; bokselde an,

anbiessen (El, Ld, Ow, Ste, Sz) ['am...] - het anbokseld ['amboksl;] 1. opschieten
aanblessen, aanbikken Die bomen wodden (met lopen, met bep. werkzaamheden) Hij
anb/est (Ste), Die bos hebben ze ok aor% mos aorig anbokseien om mit to kommen
anb/cst veel bomen nit dat bos hebben ze (Ma), We mossen noga/ hadde anbokse/en
aangebikt (El)
om op tied bif de bus to kommen (Obk),
anblieven st. ww.; onoverg.; bleef an, is Aj'mit wi//en, moej'anboks c/en (Ow), Die
anbieven ['amb...] 1. blijven vervullen, niet vent hot now zien maot [hier: evenkniej
aftreden Dc mcnisters moo 'n nog mar even
anblieven (Spa), Dc veurzitter moot nog
mar een jaor anblieven (Ma, Nbk, Op,

vonnen, mar h/f moot we! aor% anbokselcn

aanders Jaij' mij nict anblieven mit
ecrappc/zuken ( Db), Hij dcc dat wark zo

ofiop end dak; do rcgenbaic zat d'r in, on d'r
ston vaak een kookkachcl (Spa)

(Sz)
anboksen z. anboksc/en
Pe-Dbl, Dfo) 2. (m.b.t. het weer) zich anbomen (Bu, Nw) zw. ww.; onoverg.;
blijven voordoen Et mooic weer zol boomde an, het anboomd ['ãmbo:rp:] 1.
anblieven (Wol) 3. (m.b.t. een verkering, aantrekken en vastzetten van de weesboom
verloving) niet verbroken worden Die bcide met behulp van een touw (Nw) 2. aanhaken
bin 't aor% ions, dat za/ we] anblieven van een wagen aan de lange ring van de
(Dho, Obk), vandaar 't Zal we/ anb/ievcn /aankwaegen (Bu)
mit the beide (Np), De verkering van mien anboren ['amb...] - aanboren: van bep.
docbtermag om mij we/ anblieven (Db) 4. lagen (left., ook wel fig.)
(m.b.t. het licht, apparaten) in werking anbosse!en (Mun, Ow) zw. ww.; onoverg.;
blijven Dc ti//evisic is dc b/c/c covend bosselde an, bet anbosse!d ['ambo1i3] 1.
anb/cvcn (Nbk), Ft vuuris an b/even (Dhau, opschieten met her work, hard werken We
Bdie), Dc sigarc is wet do/ hij Wil nict mossen aor% anbosse/en om k/aor to
anblieven (Diz) 5. (m.b.t. p!anten) in leven kommen (Mun)
blijven Dc b/oem en bin anb/evcn zijn anbouw Ook aanbauw (bet. 1: El, Nw)
blijven leven (Dfo, El, Dho, Ow, Ste), zo ['amboM/'ã:mb ...] 1. het aanbouwen, in in
ook Nao et verplaantcn is die polio anbouw. Dat buns is nog in anbouw (El,
b/ocmen we! anblevcn (Np) 6. niet Nw, Nbk) 2. aan een ander bouwwerk
achterop raken t.o.v. een ander anblieven aangebouwd deel een anbouw bif ecn huus
mit Tiets en (Ow), Hij kon mij nict an (Nw), Ze hcbbcn een anbouw an hour
anblieven mit et hadrieden op 'e Focbtc/ huus bouwd ( Spa), Ze hebbcn d'r eon
(Dfo), waarnaast Die hadrieder b/if aon
anbouw bijkregcn (Ma), Ft acbtcrhuus is
an (Ste), Ic moe'n dc hakke war antrckkcn, vake een anbouwgicn mit eon schuin
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anbouwen - anbreken
anbouwen zw. ww.; overg.; bouwde an,
het anbouwd ['amboMrn, ...boMgflJ 1. aan
een bestaand gebouw vastbouwen een stok

(Np, Nt)
anbrannen z. anbranen
anbraoden (verspr.) st. ww.; (on)overg.;
bij 't hams anbouwen, As wij ccv kacmer braodde/braodede an, is/het (bet. 1) anbraobij 't buns anbouwen kan beppe bij oons den ['amb ... ] 1. aanbraden We moe'zj et
b//even (Db) 2. veel huizen bouwen (Nbk, vleis even anbraoden, dan bedarft et nict
Nw) Ze bouwen in Qosterwoolde mar aorig (Dfo, Wol), A]' v/eis goed braoden wi//en,
an (Nbk), D'r wodt in Qosterwoolde aori
dan mocj' 't ccrst wat anbraoden laotcn, en
anbouwd(Nw) 3. aanaarden (Dho, Ste) Ze dan v/oggc ommckcren, en dat versehilbin an 't anbouwen wit c/c cerpels (Dho) 4. /endc keren doen (Mun), Ic kim et vlcis
(m.b.t. te ploegen stukken land) eerst ecrst even anbraoden on dan kuj' et /aeter
zodanig ploegen dat er een rechthoekig wel veerder braodcn (Ste) 2. (onoverg.)
stuk ontstaat waardoor her ploegen verder aanbranden (Op) Sommige vrouwen Jaotcn
gelijkmatig kan gaan (El) de akkers eerst dear 'tpraoten et eten anbraoden (Op)
anbouwen om kaant te kriegen (El)
anbreiden z. anbreien
anbouwkeuken ['am...] - aanbouwkeuken anbreien (verspr.) Oak a,threiden ( verspr.)
Wijkricgen ccv anbouwkcukcn (01-NI)
zw. ww.; overg., onoverg.; breide an, het
anbraand ['ambrâ:nt] - aangebrand: van (bet. 1, 3)/is (bet. 1, 2) anbreid ['ambr ... /]
spijzen, verder in Hijisgauwanbraandhij i. (overg.) door te breien vergroten Die
is snel driftig (Bu, Ma, Nbk, Ste)
sokken icon nog anbreid wodden (Ma),
anbraanderig (Dhau, Ld, Nbk, Np, Nt, Disse kousen bin 't anbreien nog wel weerd
Nw, Obk) Ook anbranderig (Spa) In., bw. (Op) 2. (onoverg.) klaar zijn met breien, zo
['ãmbrâ:ndçex/'mbrandçax] 1. aangebrand ver met breiwerk als men kan 1k bin
ruikend Dc eerp c/s kun anbraandeng wezen anbreid, ikhebbe niks meer te breien (Np),
(Nt), Et roekt ccv betien anbraanderig Die inacgies bin tocge/iekc anbreid (Op),
(Nw)
Ku]' me nog n/ct es wat gaoren brengen,
anbranderig z. anbraanderig
want ik bin belemaol anbreid (Spa) 3.
anbranen Ook anbrannen (WH) zw. ww.; (onoverg.) opschieten met her breien Ic
onoverg.; braande an, is anbraand moe'n al wat anbreien, aers koj'nooit k/a or
['ambrà:n:/ ... ] 1. aanbranden (van voedsel (Ste)
dat men in een pan verhit:) Laot de anbreken st. ww.; overg., onoverg.;
ecrappels asjcb/ieftniet anbranen (Diz), Et het(bet. 1, 2)/is anbreuken ['ambri:lqj] 1.
wacter is vcrkookt, now bin de ceipels (overg.) aanbreken (van flessen e.d.) ccv
anbraand (Nbk), Et bet ccii bcticn an de flesse anbreken (Bu, °p, Spa), ccv flesse
bojem zctcn, et is ccv Hein betien bonen anbrekend.i. met name een weckfles
anbraand(Nbk), Depanne is hear anbraand (Db, Np), We zu/Jen et spa1 mar es
ze moet(en) trouwen (Sz, Ste), ctanbranen anbreken (Dhau) 2. (overg.) begin maken
/aoten laten gebeuren dat men moet bij het turfmaken (Np, s: Np) Dc venc
trouwen (Db, Dho, Ma, Np, Obk, Ow,. woddc in c/i-ic fases plattrapt: anbreken,
Wol): Macgien pas op, Jaot de boel n/ct spoortrappcn en ofirappen (Np), Dc
anbranen zorg dat je niet in verwachting turfwaeker begon mit et anbreken (.);dat
raakt zodat j moet trouwen (Obk), Die bin beston d'i- nut dat de turfmacker eerst de
okjong trouwd! met als mogelijke reaktie: laoge vene pc//dc die de bagge/mannen op
Ja, marze bebben 'tanbranen laoten (Wol), dc wal warkt badden, bij doe dat mit eon
zo ook Dc docbter van N. her c/c boel ok
anbranen Iaotcn (Ma, Diz), ...de zacke...
(Bdie, Op) zo ook Et is daor ok anbraand
(Np), 'tSpullegicn was anbraand (Ow) en
Dc boel is him anbraand (Ma) 2. moeten
trouwen As dat stcllegien es een keer
anbraant, zou 'tmij niks verwonderen (S z),
Die zal ok trouwen, die zal wel anbraand
wezen (Ste), 't Is anbraand mit die beide

pcilstok; dc turfmaeker mos mit de bodden
ondcrbunnen et vcne in mekccr trappen,
mit de vcuraenden van die boddcn goed
naor bcycdcn; as bif icn kccr over et vcne
hcnne west was, gong hij d'r nog een kccr
ovcrhenne trappen, et 'spoortrappen nao
een dag of wat gebeurde dat nog es weer,
mar dan biette et oftrappen (s: Np) 3.

(onoverg.) beginnen (van een bep. tijds-
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anbrengen - andaon
spanne, met name van een dag) Do dag anbulderen ['am...] - aanbulderen:
brokt an (Obk), ...is anbreu/-en (Op)
voortdurend op bulderende toon zich uiten
anbrengen st. ww.; overg.; het anbrocht anbunnen (verspr.) Ook angebunnen (flu)
['am...] 1. bezorgen, brengen bij can bn.; pred. ['ambA:/'aI]ga..., 1x...], in kot
briefion anbrengen (Db), een pakkion thee anbunnon kort aangebonden, snel boos
anbrengen (Dfo, Nbk), eon koe die uut et (verspr.)
hand breuken is, anbrongen hi] do pc/Isle anbussen (Bu) zw. ww.; overg.; buste an,
(Dhau) 2. aanslepen, aandragen Brengmij het anbust ['ambAsl] i. aanvullen van een
dat es even an! (Bu), KuJ' ml] wat hoo/t bus in een naaf: As do boo/ to room woddo
anbrengen? (Db), 1k moet a/mar hoolt [nI. de naaf met daarin een bus en de as
anbrengen om et vuurgaonde to ho/en (El), van de wager] woddo do waogen
Do opponnan moot et mater/a o/ anbrengen

(Obk), Do boel wodt daor anbrocht, ze
hebben daor morgen boo/good ernaartoe
gebracht, zodat her ook verkoeht kan
worden (Ste, Bu), Do zwe/vorties hourden
d'r hi] en brochten ge/ok an d.i. naar de
volkswijsheid (Ow), eon ni] lid anbrengen

iemand lid maken van een vereniging e.d.
(Dhau) 3. winst, oogst opleveren (Np, Nw)
Do eerpe/s hebben oons van 't jaor aori
anbrocht ( Np, Nw) 4. aangeven (bij de

politie of eon soortgelijke officiele
instantie) 't Is dour do ion of aandor
anbrocht dat disse brogge to sma/ is en
now is d'r war/c van maokt (d), lone

anbrengen bijv. bij de politic of bij de
bezetter: We ni/Jon do strouper even
anbrengen op 't pe/isioburo (Diz) 5.

plaatsen, door vastspijkeren, ophangen enz.
een vaste plaats geven Dat komt we/ to
Jezen op can hod, dat naost aBe ingangen
anbrocht wodt (ba) * Bezuuk brengt a/tied
b/iodscbop an, is 't niet hi] kommon dan
we/ hi] goon (Obk)

anbrenger de; -s; -tien ['ambrsi](g)ç] 1.
degene die iemand aanbrengt, vaak:
verklikker Ft is eon anbrenger, die vent

iemand die alle's en iedereen verklapt, die
niet te vertrouwen is (Obk) 2. degene die
goederen, dieren naar de oproeper brengt
bij eon openbare verkoping (Bu, Db, Dhau,
Nbk) Do anbrenger brengt et Heine good
an hi] eon boo/good (Nbk), Do anbrenger
geft de gooderen an de oproepor (Db,
Dhau)
anbroezen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
broesde an, hot anbroesd ['ambru:z] 1.
steeds op stormaehtige wijze doorgaan HI]
broost a/tied an (Nbk)
anbuizen (Pe-Dbl) zw. ww.; onoverg.;
buisde an, het anbuisd ['ambitjznJ 1.
opschieten

ratto/sche//ig, on dan mos bij anbust
wodden; do busson wooden dan an vu/d mit
iozor (Bu), Vroogor woron do asson van
hoo/t, et boolt s/oct, on daorom mos ie do
bussen noga/ es anbusson (Bu)
andacht Ook aandacht ( verspr.)
['andaxtl'â:n ...] - aandacht: belangstelling,
interesse d'rmit andachtnaorkioken ( Ste),
N zatmit anda c/it to /uusteron (Obk, Spa),
Dat kiond moot andac/it hebben heeft
aandacht nodig (01-NI), Eon bond vragt
andacbt (Np), Richt oonzo anda c/it op
aandoro moons/con (b), Mag i/c oven Jim
anda c/it? willen jullie even naar me
luisteren (alg., Wol), N goft nooit glen
anda c/it slaat noojt acht op iets of iemand

(Np)
andachtig [an'daxtax] - nandachtig
andachtig kb/con, . . . /uustoron: Andacbti
kan hij d'r naor /iggon to /uustoren (v)
andachtsstreep z. andacbtsstrepo
andachtsstrepe (1) Ook andachtsstreep ( I)
['an...] - aandachtsstreep
andachtsveld (I) ['an...] - aandachtsveld
andaenken Ook andenken (WH) et
['an..!..] 1. herinnering, het in gedachtenis
hebben (Dho, Spa, Ste) 1k hob d'r a/tied
nog oen andaonkon van (Dho, Ste), Daor
hoW eon mooi andenkon an (Spa) 2.
voorwerp waardoor de herinnering
voortleeft I/c hob die foto krogon as
andaonkon (Spa, Nbk), eon too/len haor
van hour as anda en/con (Nbk), 1/chebbo nog
con mooi andaon/con van mien mooder
(Spa), Dat goofi/cJow as andaon/con (Nbk)

andaeveren (Ma) zw. ww.; onoverg.;
daeverde an, het andaeverd ['ande:wp,
...vçç] 1. altijd aan één stuk door kietsen
Da's eon oo/do kacko/kont, die daovort
altiod an (Ma)
andaon Ook angedaon (Np) bn.; pred.
['an.....aijgo... ] 1. aangedaan, geroerd HiJ
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andeel - andoen
was zo andaon doe hij dat heurde (Bu), Zc
weren slim andaon (Ma), 1k was d'r zuver
andaon van (Np) 2. beduusd (Obk) 3.
aangetast (El) Ut weren ccv peer appels
andaon (El)
andeel z. andiel
andeelrommel z. andielrommei
andenken z. andaenken
ander z. aandcr I, TI, III
anderd z. aanderd
anderdaags z. aanderdaegs I, II
anderedaags z. aanderdaegs I, TI
anderhaif z. aandcrbalf
andermans z. aandermaans
anders z. aanders
andersomme a. aandersommc

andiedelen zw. ww.; onoverg.; diedelde
an, het andiedeld ['an...] 1. voortdurend
diedelen, z. aldaar Die diedelt altied an
(Dho)
andiel (OS, Bu, Np, Nw) Ook andeel (WS,
spot. OS), aandeel (spor.) et; -en; -tien
['andi:l! ... ch:l/'â:n ... ] 1. gedeeltelijk bezit
van jets dat in gemeensehappelijk
eigendom is, deel waarop men zijn rechten
kan doen gelden Heb Ic je andiel now
kregen? (Nbk), Het die d'r nog con andiel
in zitten? is een gedeelte ervan zijn
aandeel, eigendom? Nbk), WIJ hebben
daor glen andiel an geen aandeel in (Bu),
N had con andiel in de arfenisse, mar d'r
weren ok flog aandercn, die ok con andiel
toekwam (Obk), eon andeel in de boedel
(Pe-Dbl), een andiel in de winst (El) 2.

aandeel in bet kapitaal van een

zijn Hi7 ston gister ok weer to zweren en
tezwetsen oat hijhaddezo on zovule, mar
hij verget d'r bif to zeggen, dat 't
allemaole andeelrommel is (Nw)
andievie Ook andijvie (fp) [an'di:wi,

- andijvie (bep. groente)
Gister be 'k con toppe andievie kleinsn eden
(Ste), Die andievie moot nodig nut de twin,
ze wodt sliekeri (Sz)

andieviebedde (Nbk) [and...] - andijviebed
andievieplaante (Nbk) [and...] andijvieplant
andieviezaod [and...] - andijviezaad
andijvie z. andievie
andikken ['ancftkij] - aandikken: (lett.:)
dikker worden Dc varkens gruuien goed, ze
beginnen aorig an to dikkcn (Dfo), Dat
beslag is veur pannekoeken to dunnc, et
moot nog we] wat andikken (S4; (fig.:) de

zaken mooier, groter voorstellen dan ze
zijn: Liegeii kuj't met noemen, mar hijkan
't wel vcrscbrikkc]ik andikken (Sz), Dc
kraantcmannen thicken de vcrhae/tics vaekc
an (Obk), Jc kun bij him dc hclte d'r wel
of doen, want hij doet nooit aers as de
zaekcandikkcn(Pe-Dbl), Nowmoej' 'tniet
zo andikken! (Mun)

andikker (Nw) de; -s; -tien ['andtkr] 1.
iemand die voortdurend de zaken mooier,
groter enz. voorstelt dan ze zijn Et is con
praoter van stront, hij kletst d'r mar wat
henne, con cchte andikker (Nw)

andoen st. ww.; overg.; het andaon
['andii:n] 1. aan het lichaam doen,
aantrekken (m.b.t. kieding, sehoeisel) de

onderneming We hebben andielen in die
febriek (Np), argens ccv andeel in hebben
(Ow, Spa, Sz): Hij bet ccv andeel in de
grosdreugene (Ow) 3. aandeelbewijs Ic
kiln ccii andeel kopen (Spa), leder jaor
wo'n d'r een stokmenn/g andelen uutlot

jasse andoen, de schoenen andoen, Ic
moc'ngocd watandoen, ctis slim kooldje

(Np) 4. medeverantwoordelijkheid voor,
schuld inzake het gebeurde Die jongen

toebrengen Die man die bet mi] recr wat
andaon (Np, Dfo), Dat kuj' mij nict
andoen! doe mU dat met aan (Nbk), War
jow vandacgc andaov is keur 1k of(vo),
jezeis wat andoen zelfmoord plegen,
Mccnskcn kun mekeer juust zoe'n protte
andoen (b), (gezegd wanneer men
tegenslag, ziekte ondervindt:) Ic moc'n mar
ziczo rekenen, et wodtje van glen mccv ske
andaon (b) 3. in z'n gevoel, gemoed raken
(DIa, Nw, Op, Pe-Dbl, Sz) Ft doe 'm nog
wel an, hoot, dat leste ogcnblik (DIa), As

hadden glen andeel in de braandstichting

(Obk), Die het daor andeel in had heeft
daaraan meegedaan (in positieve of
negatieve zin) (Ste)
andielhoolder (1) ['an...] - aandeelhouder
andielhooldersvergeerdering (1) ['an...] aandeelhoudersvergadering
andielrommel (Nw) Ook andeelrommel
(Nw) de; -tien [an..!..] 1. zaken die van
een aantal mensen gemeenschappelijk bezit

meet flunk kleren aantrekken (Nbk),
mekaander een ring andoen mit vcriovcn of
trouwcn (Pe -Dbl), kiepen con ring andoen

di. om een poot (Ow) 2. berokkenen,
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andoenige - andrieven
d'r con droev/g stuk speuld wodt, kan me
dat soms erg andoen ( Sz), '1 Starfge val bet
him wol andaon, want MY kook arg
betrokkon toe (Op), Et was met zo best mit
die zioke, dat bet me aong andaon (Nw), 't
Zol Jo andoen, zo moo) as die man et
zeggen kan (Pe -Dbl), 1k was d'rzuver eon
betion van andaon (Nw) 4. de in.ijruk
wekken (zoals die wordt uitgedrukt) Zone
die koold ando4 kuj' ok zo in do moat
treden! (Ow), Die Jongo dot al mannolik an
your zion leeftied ( Obk), AJ' bonken
olkokon kan et vocht daorvan, as dat stief
wooden is, wol es glibborig andoen (Dfo),
Hij cootie war nuver an (Spa), 'Pissen'
wodt now met zo yule moor zegd, et dot
wat onfosoenlik an (Ste), Eon meziekkdrps
op eon dorpsfoost dot fleun an (Obk) 5.
naar het recht vervolgen Ze hebbon 'm 't
falliesementandaon (Diz, Obk, Db, 01-NI),
iono eon porces andoen: 1* stao on mien
rech ten on as we niot goedschiks tot
mokaore kommon kunnen, can doe 'kjow
eon porcos an (Op), Hij her me good bij
de poot had, dat ik hob 'm eon procos
andaon ( Sz) 6. aansteken, aandraaien,
aanzetten do laampe andoen, do tillevisie
andoen, Hij dee depupo an ) 7. (verspr.)
(van deuren, ramen) meer dicht zetten As
ik do deure on eon kier zotte, doet do bond
him net zo gauw weer an (Nw), Wij' de
deure wol even andoon, eors wodt et bier

zo koold(Db) S. aansteken, aanleggen bij
De snuuptonties wooden ok andaon, on we
keken ok wol es even deur do douro bij do
kasteloin (v), Do spullobaozen trokkon mit
woon waogens langs de straote on dodon ok
vaoko de ien nao do ore harbarge an a),
(..) van die trekvoogo/ties, die do sompjgo
on/anon andoden on de deurtoobt naor or
zudon ) 9. aangeven, aanreiken (El) Doe
me do sukor oven an (El)
andoenige z. andooning
andoening Ook andoenige (Ste) de; -s,

-en; andoeninkien ['andii(:)nuj/'andu:nyo]
1. ziekelijke aandoening eon sohurftachtigo
andooning (Ow),
andooningen van
/ucbtwogen ( Spa) 2. gevoel van zorg (Ste)
Jo lain mar botor gion duur good in buus
hobbon, dan hoj'd'r ok gien andoonigo van
(Ste), Daorhaddon we n/ks gion andoenige

van daar trokken we ons niks van aan (Ste)
andoenlik [ân'dü:nlak] - aandoenlijk:

roerend, vertederend Et was andoen/ik doe
die moonskon mokoor nao jaoron weer
zaggon (El), eon andoonhko film (Ma), Et
is andoonlik om to zion boo as hi5 mit Zion
ouwo moodor ommegaot (Spa)
andonkeren (Dho, Sb) zw. ww.; onoverg.;
donkerde an, is andonkerd ['andonkrv] 1.
steeds meer donker worden, invallen van
duisternis Dan donkort et aori an (Sb)
andouwen (Bu, UI, Nw, Op, Ste) ['an...] aanduwen: door tegen jets of ietnand te
duwen doen bewegen, verplaatsen Douw
me toch niot zo an, ik kriog a/los over me
honno (Nw), con auto andouwon (Ste)

andraeven [an...] - aandraven: vlugger,
sneller draven; voortdurend hard lopen,
draven (vooral: bij het werk) Dan mooj' do
h/ole dag andrao von (Nbk)
andrang (b: Im) ['an...] - aandrang: nadruk
andreugen (s: Np) zw. ww.; onoverg;
dreugde an, is andreugd ['an...] 1. steeds
droger worden Nao con schoffion woron do
beide ere bovorsto tur von ok aong
andreugd on mosson we die wondon; dat
hu/in dat de ho/do turven ovordokop wiot
wooden,- zo, dat do ho vorsto op do ho/to
van do vourigo kwam (s: Np)

andri'jen ['an...] - aandraaien: vastdraaien,
vaster draaien eon mooro andrj3ion (Bu,
Nbk, Spa), Jo moe'n die schroovo oven
andr;on (Bu), N verger a/tied do ofs/utor
good an to dri]on on dan lokt dat ding
altiod (Sz), eon stok mit oen draod, do stok
kuj' andrion (Bu), Eon praom kriogon zo
op 'o nouzo aj' zo niot moor baos kunnen:
eon hooltion mit eon touwgion dat an boido
kaanton vaasto an dat hooltion zat, or
woddo om do mute van et peord daon on
andrid(Dfo); aandoen, in working stellen
door to draaien or locht andr/7en

andribbelen (Nbk) ['ndr ... ] - voortdurend
dribbelen Hij dribbolt do hielo dag an

(Nbk)
andriefw!eI (Bu) et; -en ['ndri:vwi(:)l,
...dri:wi(:)l] 1. wiel waarmee een werktuig
wordt aangedreven et andriofwiol naor de
döskaasto (Bu)

andrieven st. ww.; overg.; het andreven
['an...] 1. (m.b.t. vee) voortdrijven,
aanjagen do ko on en andrieven (mit mo/ken,
mit vorweiden, naor do stal) (App, Nbk) 2.
doen voortgaan, doen werken Eon
gioseltoppe [drijftol] mos io mit eon zwiopo
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andriever - anend
andrievcn (Pe-Dbl), Len peerd dreef c/c
dosmesiene buten an (Nbk), De ddsmcsicne
wodde andre van mit een /okomobicl(Nbk)

3. verder in hout of ander materiaal doen
gaan (App) ten plugge even andrieven mit
ten drevel (App)

dun'en ondernemen Durf it at wal an om
mit zokke g/adde wagon nog vot to gaon

(Nbk), Etis iena die al/es andurft(Dfo), 1k
kan as wat vane/len wa 'k aanders met
anduste dat ik anders niet zou wagen to

vertellen (b)
andweilen ['an...] - aandwejlen: door to
dweilen wegnemen vieze smurria
(Obk) Hi7 is de andriever van de zack opdwcilan; reinigen: de gang andwai/an
(Obk) 2. deal van een ouderwetse brand- andwingen (Nt) st. ww.; onoverg.; het
spuit, aangebracht om starker to kunnen andwongen ['ândwqj:] 1. voortdurend
spuiten (Ste)
aandringen om jets to krijgen, blijven
andrieving de; -s, -en ['ândri:wuj, ...vuj] zeuren Dat kicnd hoolt niat op, at dwingt
1. het aandrijven 2. aandrijvingsmechaniek mar an (Nt)
(Ow) Ditis de andrieving van de rosmeule aneerden Ook aneerderen (Diz), aneren
vent at zaoddösken (Ow)
(Bu, Db, Op) zw. ww.; overg.; eerdde an,
andringen ['an...] - aandringen: met het aneerded ['ant:ardn/...dn/...rn] 1.
aandrang vragen to doen, goed to vinden aanaarden, met aarde aanvullen We moe'n
enz. Hif drong mij d'r nogal aorig stark on de cerpels nog aneendan! ( Db, Np, Nw,
an (Np), ía moe'n niat to hot andringen Ste), Nao 't schoffelen moej' de carpels
(Nbk), En as ze now mar andringt, dan aneerden on dan kun ze heur redden (Obk),
kocht hi5 hear zoe'n ding (bi)
We hebban cit eerappals a! ancarderd
andrinken st. ww.; onoverg.; het (Diz), can ploeg om carpels an te cerden
andronken ['an...] 1. opsehieten met (Nbk), Mit carpels ancren mocj' vcunzicbtig
drinken Toe, drink as wat an, we nioc'n mannen ( Db), de knollan aneerden (Np),
weer an at wark (Nbk)
De putte mossan we vroeger a/tied
androkken Ook andrukken (WH) ['an anaarden mit turf(Db)
droll]:] - aanduwen, opduwen de auto aneerder de; -5; -tien ['ani:ordr] 1. aanandrokken di. vaak: am de motor aan de aarder, aanaardploeg LacIer kwaj' mit c/a
gang te krijgen (Spa, Np); vastdrukken, aneerdars, die macklan ze (c/a geu/en) wear
vaster drukken, door to drukken vaster dichta (Nbk), De aneerdar ti-ok ie zals
andriever (Obk, Ste) de; -s ['ãndri:wç,
...vç] 1. persoon die de drijvende kracht is

doen zijn can drokknopien androkken,
Grand slemmen, grond ans/ammen mit
Wa tIer an dat androkken mit biv. ten s/cia
of ha Ike; de grond wodt ccrst anslcmd
vaurdat at huus bouwd wodt (Nw)
andrnkken z. androkken

anduden zw. ww.; overg.; dudede/duudde
an, het anduded ['andydn] 1. aanwijzen,
naar jets wijzen ía moc'n at hear even
anduden waorasza1anges moor (Nbk), 1k
zal de p el/sic wel anduden waor et ongalok
gebeurd is (App) 2. aanduiden, uitdrukken,
een taken zijn van Af at woord gewaad
bruken, dan dudet at wat butcnsporij an,
wat sanders, as aandcrs an (Nw), Et c/nc/ct
ruzie an (Nw), Wat dddt dat an? (Nbk)

tussen de riegals dear; do sta ci zat in do
midden an dan gong de grond naor twit
kaanten toe omhoog(Ow) , As de carpels in
de riegcl staon, dan wodt de ancarder d'r
c/cur hacld (Obk), An at aneerdartien zit
mar ian ploegien (Nw)
aneerderen z. aneerden
anecrdploeg (Np, Nt) Oak aneerploeg
(Bu, Nw) ['ant:art .....anuar...] - aanaard-

ploeg
aneerploeg z. ancardp/ocg
aneggen z. ancidan
aneiden (Db, Np, Nw, Obk) Ook aneggen
(Udie, Spa, Sz) zw. ww.; overg.;
eidde/eidede an, bet aneided
['àn€jd/ ...eg] 1. bewerken door to eggen,
met een eg bewerken Dc eerpa/s bewwa

anduding de; -s, -en ['an...] 1. aanduiding:
aanwijzing, het aanduiden Die anduding anaidad, dan kriaj' ze op 'e gauten staon
was nict zo dude/ik (Nbk)
(Np), carappels aneggen ( Spa), Da bieten
andurven ['an...] - aandurven: zich stark meugen d'r we] over dat ze aneided
genoeg voelen t.o.v iemand: Hijdurftjow woddan (Obk)
wel an weas dam- mar wisse van (Nbk); anend z. aansend
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aneren - anfottelen
aneren z. aneerdon
ancten st. ww.; onoverg.; het aneten
['ãnt:tv] 1. vlotter eten, viot doorgaan,
opschieten met eten Jo moe'n wat anoten!
(Bdie, Db, Np, Wol), zo ook We moe'n

kleren an!lutteron (Wol) 2. moeizaam, met

klejne straa]tjes melken, zodat men lang
bezig is Die koe me/kt n/el best, ic kun
mar an/Juttoran (Sz)

mar watanetan, eoi-skowwo vusen te/aete
(Nbk) 2. beginnen te eten (Nbk) We gaon
mar aneten, want hij komt toch to Jacte

anfoddelen (Ma, Nbk) ['fodi, ..dJ5n] opschieten: met bet lopen
anfoeteren zw. ww.; onoverg.; foeterde an,
her anfoeterd ['afutp] 1. voortdurend

(Nbk) 3. ontbijten (Sz)
anezelen (Db, Dho) zw. ww.; ezelde an,
het anezeld ['ânuzJi] i. steeds doorgaan

foeteren 't Is cen verve/end meonske, die
foetert mar an (Bu), Die kere/ foetert a/tied
an (Db, Np)

met hard werken Mit do scboonmaak koj'
mar anezelen (Db), 'k Moat aorij anezelen
a'k k/aorkommen wi/ (Dho)

anfoic ['fok] - aanfok
anfokken zw. ww.; overg., onoverg.; fokte
an, het anfokt ['àfQkfl] 1. uitbreiden door te
fokken, door aanfokken verkrijgen, ook
gezegd m.b.t. mensen die veel kinderen

anfiespelen (Nbk, Np, Obk, 01-N]) zw.
ww.; onoverg.; fiespelde an, her anfiespeld
['afispi] 1. voortdurend bezig zijn met jets
schoon te maken, te reinigen Ze is
schietschone, ze fiespelt a/tied an (Np),
Ma egien, macken jow dat mar even
schone, jow maugen flog wel graeg wat
anfiespelon (01-NI)

anfietsen ['af ..] - aanfietsen: sneller gaan
fletsen, doorfietsen
antlikkeren (Np) zw. ww.; onoverg.;
flikkerde an, bet anflikkerd ['L..] 1.
voortdurend fljkkerend lichten Wat hot et
gisterao vend /ocht, at Ilikkerde iederkeer
an (Np)

anflitsen (spor.) zw. ww.; onoverg.; flitste
an, is anfljtst ['a...] 1. aanfloepen (spor.) 2.
voortdurend weerliehten (spor.)
anfloepen zw. ww.; onoverg.; floepte an,
is anfloept ['aflupipJ 1. met een floep gaan
branden Ft /ocht is in ian keer an/kept

(Nbk), Ft duurde ellen en doe /loepte et
/ocht inienen wear an (b)
anfluiting de; -s, -en ['fIcejtuj] 1.
aanfluiting: schandelijke vertoning, wijze
van handelen
anflutten zw. ww.; overg., onoverg.; flutte
an, het (bet. 1)/is (bet. 2) anflut ['àflAtl?] 1.
(overg.) sne] aanschieten van kleding Gauw
even wat aanders an/Jutten! (Nbk), Hij
Butte gauw do brook an en kwani bij do
deure ( El) 2. (onoverg.) even binnengaan,

krijgen Hij wol vn7 watjongvee anfokken
(01-NI), Aj' aen nijo sta/ bouwen kuj'boter
koenon bijkopen, want anfokken duurt te
lang (Spa), Die het uutbreided dour e/gen

anfok door met eigen koejen te fokken,
niet door aankoop (Nbk), Die boar hot eon
goad beak/a! anfokt (Db), We hebben a)
aorig anfokt gezegd als het goed is gegaan
met het aanfokken (Ste), As zo can protte
jongon kriagen, wodt d'r wel zegd: ze
fokken mar an (Nbk), Die he/than aorfg
anfokt dat gezin is flunk groter geworden
(Nbk), zo ook eon hokka vol jongen
anfokken (Ma) en Dat fokt dam- mar an ze

blijven daar maar kinderen krijgen (Ste) 2.
doen opgroeien, opfokken (Db, Nw) ... en
de aandero boer moat ze anfokken tot
zoo/tars (Nw), Die pie/c/es moej' eerst goad
anfokken veurze an do leg binnen ( Db) 3.

vermeerderen van een verzameling (Ste)
Dam- he X- a/ aorik mit anfokt (Ste)
anfokselen (Dfo, Ld, Obk) zw. ww.;
onoverg.; fokselde an, het anfokse]d
['ãfoks!v] 1. zich extra inspannen om het
werk op tijd af te krijgen of om het een
stuk verder te brengen (Dfo), Ze moe'n
aorig anfokse/on om nog bi7tieds k/a or te
kommen (Obk) 2. in tegen at war/c
anfokselen maar steeds er niet toe komen

aandoen, niet met de bedoeling lang te
blijven (Dfo, Nbk) Buurvrouw komt wel
gauw as event/es an/lutten (Dfo)
anflutteren (Sz, Wol) zw. ww.; overg.;
flutterde an, her anflutterd ['ãflAtp] 1. snel
kleren aandoen, z. ook anliutton bet. I

bet werk aan te vatten, omdat men geen zin
heeft (Ld)
anfottelen (Ste), z. ook anfodde/en zw.
ww.; overg., onoverg.; fottelde an, het
anfotteld ['âfoti] 1. (overg.) aansporen,
doen opschieten Ia moa'n 'm as wat
anfottelen (Ste) 2. (onoverg.) opschieten,

(Wol) Hej' even tied, ik zal even aandere

voortmaken Ia moe'n wat anfottelen, acts
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angaaspen - angaon
even naor beneden (Nw) 5. (vaak onbep.
baelcn we de bus met (Ste)
angaaspen [aga:spip - aangespen Dc w.; onoverg., ook wel overg. in kombinatie
boekriem is wat to strak angaaspt di. bij met ci) stoeien, vaak: op luidruchtige wijze
(vooral gezegd tegen een kind:) Woes as
een paard (Obk)
angaepen Ook angapen (WH) zw. ww.; rustig, ie moe'n niet zo angaon (Wol),
overg.; gaepte an, het angaept Jonges, gao toch niet zo an! (01-NI),
['age:pip/ ... ga: ...] 1. verwonderd, nieuws- Jonges, Jim moe'ii niet zo angaon year
gierig, vaak met open mond aankijken HiJ beddegaonstied, eerst kaJ'm niet s/aopen
kan Je ZO onneuzel angaepen (Diz), Stao (Obk), MoeJ' die schoelejongen as angaon
mij toch niet zo an to gapen (Ste, Wol, heuren (Nbk), We kriegen mal weer, de
Spa), A Jong, alt me niet zo an to gaepen Jongen gaon zo an (Np), Dc zwelvers bin
(01-NI), Pattie kiender kun Je av aong an 't angaon in de schare, ze schetteren in
angaepen (Obk), Stao miy niet zo an to ? vierkaante di. tussen de gebinten, at
angaon (Dho, Ma, Nw, Obk, Pe -DbI): Dc
gaepen (Dhau)
angaon st. ww.; overg., onoverg.; is (bet. Jongen konnen ? angaon datJe bearen an
1-4, 7-12, 14, 18/het (bet 5, 6, 9, 13, zien vergong (Pe-DbI), Wat gaon die
15-17) angaon ['ag3:5n] 1. (onoverg.) Jongen at toch an wat gaan ze tekeer ( Ma,
gaan in de richting van op iene angaon, op Obk), Wat kun die beide 't angaon! (Dho)
wat angaon organs op aangaan, de 6. (onoverg.) zeer luidruchtig tekeergaan,
desbetreffende richting nemen: opilerkoop vaak: met grof taalgebruik, scheldend on
angaon, op huas angaon naar huis gaan 2. vloekend Li gong d'r ow weg, foeteren on
(onoverg.) zich richten op, een wending angaon (Nw), Die Jongen hebben
nemen naar, uitlopen op recht op Je doel zaoterdagao vend in 't kefé aorig angaon
angaon, d'r op angaon: Zion onts/ag, daor (Op), As die Jongen dan can borreltien had
gong at op an die richting ging het nit, evt. hebben, dan kan ze zo verrekt angaon (Sz),
daar liep het op nit (Nbk), It Zal wel op Oonze R. kan angaon as hi] zien zin niet
trouwen angaon ze zullen wel gaan kriegen kan (13b), viuken on angaon
trouwen, ook ... op een trouwen angaon tekeergaan (Np), raozen an angaon id. (Np)
(Nbk, Ste), ?Is op twintig gulden angaon, 7. (onoverg.) aanvangen van can kerkmar 't bet d'r knepen (Nw), We wol/en dienst, beginnen van een school ed. De
vieventwintig gulden hebben, mar at is op meester /aadt de belle, de schoele gaot an
twintig angaon (Ow), Jederiene docht dat (01-NI), Zol de schoele angaon am negen
dat oolde vasien niks weerd was, mar op at of am tien are (Pe-DbI), De karke gaot ok
boelgoed is 't nog op honderd gulden an (Ste) 8. (onoverg.) gaan branden van
angaon (Np), Daor gong at op an zo zou een Iicht, gaan werken van can apparaat Li
het verlopen, die kant ging het nit (b) 3. locht gong an, Dc radio gong zomar
(onoverg.) aanwippen, langsgaan, aan- inienend an (Nbk) 9. aanvatten, to werk
steken Zuwwe even bij N. angaon?(Nbk), gaan Hoe zawwe daor mit angaon?(Dho),
Nao een aurtien fietsen bin we mar even 1k dochte: hoe moe 'k toch wit dii geval
angaon ow can koppien koffie (Diz, Op), angaon? (0p), Hi] had 't al lange angaon,
Et is we! Iaete, mar we kun best nog even an doe zee hi] dat hi] zoo 'n piano had hij
angaon, want d'r braant nog /ocht (Wol), had er al lang last van (Pe -DbI) 10.
Op 'e weerominereize gaon we even bij (onoverg.) van start gaan van work,
kefé Dc Ooievaar' an (01-NI), Hij gong aktiviteiten ( vo) Dc hoer, de arbeider an H.
drekt bij D. an (b), Die koopman kon 't redden nog wat on an 'e dde an in at
niet laoten am bij elke kroeg an to gaon haJvak an doe kon at mar angaon (vo) 11.
(Db) 4. (onoverg.) aan het Avondmaal gaan (onoverg.) passend zijn op dergelijke wijze,
(verspr.) Bif ?Aovendmao/mag iederiene in ontkenning (verspr.), in Dat gaotnietan
angaon (Ow), an 't Aovendmao/ angaon dat gaat niet aan, dat is niet behoorlijk, dat
(Db, El), Aj'Hdmaot binnen dan meaJ'mit is onredelijk Nee, kiend, dat kaf niet doen,
angaon (Obk), Bij' ok mit angaon? (Ma), oat gaot niet an (01-NI, Nt), Om zo Jacte
Wi] hebben een orgelspealer had die gong thaas to kommen gaot year een Jong
nooit mit an, mar die van now komt aaltied maegien niet an (Op), Li gaot toch niet an
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angaonde - angel
dat twiedadde van do moonshiod honger
iidt (Np) 12. doorgaan/iaten doorgaan van
een koop, scheiding, relatie e.d. Ethuus is
wol daur, mar de koop moot toch mar
angaon (Db), Dat moe'n we even in boraod
ho/en your do koop angiet (Dfo), Now, we
gaon 't mar an op oo/de vourweerden,
donkt ml] (Nw), 't Moot om die Jesto

conten mar angaon over her verschii tussen
wat 1k bled en de gevraagde prijs stap ik
been (Pe-Dbi), Do vorkoop van die koc
giot niet an (Ld), Et is angaon mit die
beido, so bin in ondertrouw gaon (Ld), 'Us
op twintig gulden nao angaon (Ma), Die
schoiding gaot an (Np, Up), 't Is angaon,

Spa), zo ook D'r bin dingon waorkiendor
niks van angaon (Up), Ft gaot Jo zuvoran
je krijgt medelijden, je trekt het je bijna
aan alsof het jezeif betrof (Np), Et gaot
hour nao an ze trekt het zich erg aan
(Dhau), EtgaotJegion mieter an, in wo'n
?nietgeweer!(Nw), Watgaothiin datan,
Dat zaijow wat angaon, 1k zoggo inks!
(Sz), Ft gaot mi] ok an as io ziok binnon
(Ste), 't Moot Jo so/s mar angaon, om so
ziok to woddon as buurvrouw stel je maar

eens voor dat het jezeifzou betreffen (Dho,
Diz, Db), Die sit so stief your th uut to
kieken, asof him do woro/d n/ks angiet

(Bu) 16. (onoverg.) verantwoordelijk zljn,
dat so overkommon afgesproken, overeen- de baas zijn, zeggenschap hebben Die vent
gekomen (Dhau), Lb gong et an zo word praotto over eon aandor Zion besit, ? was
besioten, bet ging tech door zoals al bijna not ofaios 5n angong (UI-NI), Hi] miendo
was overeengekonien, Op die veurweerden dat ales 'm angong, on hi] had d'r niks
gong 't an (Db), Dat gaot niet an! dat over to soggen (Dfo), D'r woron twie
gebeurt in geen geval (Obk) 13. (onoverg.) breurs, mar do ienc gong et an gezegd bijv.
voortduren (Db, Nt, Up, Ow, 01-NI, Spa, m.b.t. het bezit van een boerderijtje (Ubk),
ZW, s; oust.) Hoe /ange gaot or a/ an! Ze dot not of otbeura//iendangaot, mar or
(Ste), Hoc /ange bef ot angaon, vourdat so kodogien is ok van mi] (Ste) 17. (on't ontdekten? (Pe-Dbi), Ft bet dc bio/e overg.) redelijk gaan, er geed voorstaan
naacbt angaon gezegd bijv. als het de hele (Edie, Db, Np, 01-NI) In Woivogogaon do
nacht heeft geonweerd (Ste), [met o0/do gobrukon al vot, mar in do k/oino
betrekking tot slechts enkele reizigers die ddrpon gaot otnog host an (Np), Hiorgaot
meegaanj (...) daor kan glen tram van 't nog an mit die drougto(Bdie), Hier giet
bestaon, dat moot a//c daogon al weer

angaon (s: oost., pim. 1885) 14. (onoverg.;
van mensen, vaak als enigszins ruw
ervaren) doodgaan, sterven, in d'r mit
angaon (Dhau, Ma) (niet aaneen in de verb.

't nog an, mar op aandorc p/akkon /okt et
mindergoed(Db), Hiorgaot 'tnog an, mar
dan moot 't ok wit wozen! (01-NI) 18.
(onoverg.) overkomen, meemaken Jo woten
niet watJo angaot now et weer so mooi is

(El)
angaonde z. onder angaon, bet. 15
angapen z. angaopon
gegaan, is niet weer hersteld (Dhau, Bu) angebakt z. anbakt
15. (onoverg.) betreffen, raken wat dat angeboren (verspr.) Ook aallgeboren
angaot wat dat betreft, zo ook En wat de (spor.) [ai]gobo:art, ook wel lx.....
minno wegon angaot, die kosten
- aangeboren, van nature gegeven
poerdev/eis (p), van datangaondo (OS, Np, Dat k/end hot con angeboren ofwieking
Nt, 01-NI, Up, Ste): Van dat angaonde is (Ubk, Np), eon angeboren kwao/ (Ste),
dat vo/kien niet to vertrouwen (US, Np, Nt, angeboron Jougons (Ste), eon angeboren
01-NI, Up, Ste), zo ook D'r wooden dat aord (Ste), Die Jonge kan good
angaonde wo/ nu yore verha cities vortoid tenoe/spou/on, et is him angeboren (Nw,
(Ubk), Hij ondorwist Him angaondo do 01-NI), Dat mooie zingon was hour
weg die hi] kiozen moot (.) met angeboren (Wol)
betrekking tot (b), oon advertoensio angebunnen z. anbunnen
anga on do een govraogde knecbt(j), Etgaot angedaon z. andaon
Jo niks an!, .. .gion bliksem an!, Gaotjow angel Uok hengel (bet. 1: Bdie, Ld) de; -s
dat wat an? (b), Ft gaotJo niks van an -tien [az(g)J 1. hengel (Bdie, Ld, Nbk,
(Ste), D'r gaot Jo niks van an (Nbk, Nt, Ubk, ba, j, b, b: mm) 2. glans op het haar
d'r an gaon) Hi] is d'r mit angaon, dear a/
die ellendo (Bu, Dhau, Obk), Hi] is &- mit
angaon dour a//o o//endo eraan ten gronde

angelaande - angeven
van een dier, vooral van vee (Dfo, Dhau,
Ld, Nbk, Obk, b: Ina) D'r ligt con mooie
angel op die biggen ( Nbk, Obk, Dhau), Die
koe zich t d'r min uut, d'rligtgien angel op

(Dfo), Die koe bet een mooie angel (Ld) 3.
kafnaald (bs: Obk) of uitstekend puntje
anderszins bij planten: Om de angels die in
et roggestro zitten vot to kriegen, ku/dc
körf van binnen uutbranen; eers moe'n de
bijen alles d'r uut bieten, mar dat kost een
protte energie on dan he]' minder gewin
(bs: Obk), Len pnjpneusien bet rooie
bloempies, mit een scharp angeltien d'r in
(Wol) 4. kern van een ettergezwel Dc kern
van de zwôlle was de angel (Ow), M had
vroeger een thkke stienpoeste in de nekke
mit drie dulcke angels d'r in; as de angel d'r
out was, was de zwere over (Ld), D'r zit
een angel in de zwollc (Nbk), Dan treklccn
wif de angel d'r cut (Dfo), Zolange de
angel of pitte met uut de zwôlle is, hielt
hi] n/ct (Db), Bi] een steenzwere kuj' cia
angel d'r cut drukken as hi] geed nape is
(Spa), De angel moot d'r uut, carder hoolt
etniet op mit zwollen (Nbk) 5. steekorgaan
van bijen, wespen ed. Hi] pielkte de
angels van de bijen cut zien vel (j)

angelaande (Dfo, El, Obk) Ook
aangelande (El, Ow), aangelaande (Obk)
de; -n ['aijgola:ndaià:ijg... ...] 1. aangelande, oak: bezitter van één of meet
aangrenzende percelen de angelaanden van
't waeterscbop (Dfo)
angelgarre (Bu, Dmi, Nw, hi) Oak
hangeigarre (Bdie) ['ãrj(g)lgaro/'ha... ] hengelgarde, hengelstok Die inoest mit de
angelgarre hebben gezegd bijv. ais een
kind ondeugend was (Bu)
Angelsaksisch [arj(g)J'saksis] - Angelsaksisch
angeisnoer (Nbk) [a...] - hengeisnoer
angeisport (Nbk) [ltj(g)j...] - hengeisport
angeistok (Nbk, Obk, hi, b) ['a(g)}...] hengelstok
angelus (Ste) ['ãl](g)oiAs, ...(g)JA5] - angelus: bep. gebed: angeluskiokje: Vroeger
wodde et Heine klokkien mit 8, 12 on 6
ore luded, dan klept et angelus, en dan
wodt et angelus bidded; d'r wodde 3 x 3
klept, on dan ludede de vrouw die dat
doedertieden dee, even fink deur (Ste)
angeiusklokkien (Ste) Oak Mariaklokkien
(Ste) et; ...klokkies [' àI]aiAs ... ma'rija... ] 1.

angeluskiokje
angelwedstried (Nbk) ['a...] hengelwedstrijd
angenaam z. angenaem
angenaem (Ld, Np, Ste) Ook aangenaem
(Nw, Ste), angenaam (01-Ni, Woi), aangenaam (Nbk) [agon:m/'5:gan:m/'a1)ga
nâ rn/I :flgQna:m] - aangenaam: een
aangenaam gevoel opwekkend angenaeme
meensken (Ste), 1k vun et daor met zo
angenaem (Np), A]' koezepiene bebben is
dat n/ct angenaem (Ste), Et is me
aangenaem west (Nw)
angeneumen z. anneumen
angered z. anred
angeren (Dho) zw. ww.; onoverg.; geerde
an, het angeerd ['àxi:arç] 1. meet gaar
warden (bijv. van groente:) Zet et nog mar
even op at vuur, dan kan 't een betien
angeren (Dho)
angetrouwd z. antrouwd

angeven st. ww.; over8.; bet angeven
['aflgL:brn] 1. aanreiken Za'kje dat even
angeven? (Nbk), Woj' ze dat even
angeven? ( Spa), Cccl me dat es an, je!
(Nbk) 2. uitduiden, beduiden Ia moe'n him
even angeven, hoe hi] d'r mit warken
moet, ears wodt et inks (Nbk), Wij' mi]
even angeven hoe veer a'k in dat bock
lezen moet?(Nbk), de maot angeven nI. bij
muziek (Nbk), Ft weer gel? him mooi an

begint mooi en het ziet ernaar uit dat dat
zo zal bhjven (Nbk) 3. aanrneiden, aangifte
doen 1k bob mi] as lid angeven van die
perti] (Op), Ic kun je angeven veur die
schoele (Nw), Mit 't badrieden moej'je ok
angeven (Pe-Dbl, Obk), Dooie koenen
moe'n we in Wolvege angeven ( El), Dat
zak N] depelisie angeven (Nw), zo oak
We zullen 't toch mar angeven dat ze de
boel vernield hebben (Pe-Dbi), iene
angeven (Ow), Die dief bet bimzels
angeven (Ow), lYe moe'n henne te angeven

ni. van geboorte of huweiijk, op bet
gemeentehuis, eerder ook van bet zich
aanmeiden veer militaire dienst, waarna
men inoest loten (El), AJ' trouwen gongen
gong eerst de man en een woke of zo later
gongen ze mit 'n beiden benne to angeven
(Nbk), een poppe/kiend ange van de

geboorte van een baby melden bij de afd.
bevoiking (Spa, Nbk), de geboden(s)
angeven in ondertrouw gaan (Dfo, Diz, Ld,
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angever - angriepend
Np, Nt, Obk, Op, Spa, Wol), Veur de
dienst [militaire dienst] mos ieje vroeger
ok angeven (Dfo, Dho, Nbk, Nt, 01-Ni,
Ld), vandaar: Hij bet te angeven west

heeft zich aangegeven voor de militaire
dienst (Nbk), Die jonge is an/ot, doe hij 'in
angeven mos (Dfo), 1k meet henne to

angeven al. voor do militaire dienst (Nt) 4.
opieveren (Dhau, Np, bo: Bu) Dat ge/i n/ct
vu/c an levert niet veel op (be: Bu), Ethet
van rech ten aen/ik gien waeter angeven

niet geregend (Np), Ft spattert een bet/en,
mar et ge/i gien waeter an hot regent een
beetje maar het levert nauwehjks water op
(Dhau)
angever do; -s ['arjgi:wç, ...vç] 1. degene
die aanrejkt de angever bij or boe/goed

(Ow) 2. degene die jets meidt, bij eon
instantie aangeeft Hij is de angeverheeft

het aangegeven (met name: bij do politie)
(Nw) 3. degene die het voortouw neemt:
bij een rel, moppen verteilen (Nw)
angewezen (Nbk) ['agawt:zçi] aangewezen, in de angewezen persoon de
meest geschikte persoon (Nbk)
angezicht (bet. 1: Np) Ook aangezicht
(Bu: bet. 2) et; -en [âxosxt/'ã:xastxt] 1.
mombak (Np) 2. aangezicht, gelaat (Bu)
Die bet een donker aangezicht een gezicht
met donkere ogen, wenkbrauwen, haar (Bu)
angifte (verspr.) ['ai]gift, ook wel 'xtftoJ
- aangifte: kennisgeving doangi/le van eon
geboorte (Dhau), angifte doen van do
belasting, van een kiend(Obk, 01-NI), Nao
die inbraok bij onus bewwe angifte daon
bij de pe/isie (Db)

angiftebiljet (01-Ni) ['ax...] - aangiftebiljet
angifteformelier ['a...] - aangiftefox-muher
angloepen (Db, Dfo, Dhau, El, Ma, Obk,
Op, Sz) zw. ww.; overg.; gloepte an, het
angloept ['aijgluprn] 1. gluipend aankijken
Die vent kan Jo soms mar angloepen (Ma,
Sz), Hij kan je zo vrenid angloepen

(Dhau), Die kerel zit me do hide aovend
an to gloepen (Ei), Dat maegien dee niks
cars as de hiele ao vend die jonge
angloepen (Obk), 17 moe'n nilj niet 20
angloepen, ik wor d'r reer van (Db), Hij
vertrouwde him niet en zat him mar wat an
to gloepen (Dfo)

angloolen (Ma, Obk) onbep. w. ['azjgio:3ji7]
1. glooiend iateri lopen le moe'n 't een
betien anglooien /aoten (Ma)

angniezen (Nbk) st. ww.; overg.; gnees an,
hot angnezen ['aijgni:zi] 1. grijnzend toeiachen, op onnozele wijze toeiachen zonder
geiuid voort to brengen Hij ston mij mar
wat an to gniezen (Nbk)
Angola (spot.) [aij'go:oia] - Angola
Angolees [aijgo:a'lusJ - Angolees
angraeven z. angreven
angreep (Np, Ow) do; ...grepen; . . .grepien
['al]gn:p] 1. kleine kius die snot uit to
voeren is Ft is ok mar eon angreep (Np),
een angreep he/pen, bi5g/ieks een auto
anschoeven (Ow)
angreven (Nbk, Ste) Ook angraeven (Nt,

Sz) ZW., st. WW.; onoverg.; het angreuven
['aijgr... (Nbk), 'axr.../...] 1. opschieten met
het graven (Nbk, Nt, Ste) le moe'n wel wat
angreven, want we moe'n 20 eten (Ste) 2.
de eerste handelingen van hot turfgraven
verrichten (Sz) K was degene die veurop
gong mit or angraeven (Sz)
angriepen st. ww.; overg.; het angrepen
['arjgriprp] 1. grijpend aanpakken, grijpend
vastpakken le kun ok wel es wat angriepen

(El), AJ'an 'tpanneschieten binnen, moej'
ze goedangriepen (Obk), veur 't angriepen
in overvioed, zodat men or genoeg van kan
nemen (verspr.): 't Wodt een good jamyear de vruch ten, ze kan domrniet we/ es
year 't angriepen wezen (Obk), Dat yolk
zat 20 rejaa/ in de spa/len, ze badden al/es
year 't angriepen (Pe-Dbl), D'r ston van
al/es op 'e taofe/ op de trouwdag van oons
buurmaegien, et was mar year 't angriepen
(Diz), Hij was zo rick, dat hij badde 't
geld year 't angriepen (Dho), Hij bet et
mar year 't angriepen, hij bet d'r genog

van (Nbk), ook: kiaar staand voor gebruik
(Ld): Hij had zundags do voerderi7e 20
year 't angriepen (Ld) 2. benutten, or work
van maken Die kaans moeJ' angriepen
(Dho, Nbk), Vanaovendbet hi zien kaans
angrepen (ba), Die ge/egenbeid moej' mit
beide banen angriepen (Op) 3. aanpakken,
funk aan het work gaan .Jonges, al/emaol
even angriepen! (Ow), As iederiene now
even angnjot, dan hebben we zo de bool an
do kaant (Ow) 4. stork ontroeren Jo moe'n
je niet to vu/c in oat tenielstok begeven,
dan gnjot etjow to vale an (Obk), Dat
starven van zien buurman za/ 'in we/ angriepen! (Op)

angriepend (Nbk, Sz) [ar]'gripit] -
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angriezelen - anhaelen
aangrijpend
angriezelen (Nbk) zw. ww.; onpers.;
griezelde an, het angriezeld ['aijgri:z1t] 1.
enorm tegenstaan, vooral gezegd van eten
Et griezeide xnij an, oat eten (Nbk) 2.
gezegd wanneer men jets griezelig
gevaarlijk vindt (Nbk)
angriezen (verspr.) zw./st. ww.; overg.,
onoverg.; griesde/grees an (Nbk), het (bet.
1)/is (bet. 2) angriesd/angrezen (Nbk)
['x)gri:zr)] 1. als zeer gevaarlijk/
risicovol/onaangenaam opvatten (Dhau,
Ma, Nbk, Np, Ow) Et griest mij an, the
kienderties c/c hieltied mit de fiets op c/c
wcg (Ow), 1k bin glen iiefhcbbcr van
peulties, or griest me an om die to c/en

(01-Ni) 2. grijzen, grijs worden (m.b.t.
iemands hoofdhaar) (Np) Hij is c/c leste
jaoren aorig angricsd (Np)
angruien z. angruuien
angrujjen a. angruuien
angruuien (05, Bu, Dho, El) Ook
angruien (Np en west. van Op, noord. van
de Londe), angruffen (Bdie, Bu, Dm1, Nbk,
Mun, Np, Obk) zw. ww.; onoverg.; gruuide
an, is angruuid ['aij ... / ... ] 1. opnieuw
groeien, verder groeien Dc ofgesncden
gruunte begint weer an to grunion (Ld), Dc
kapper het R. etbaor slim kotkniot, mar
zal wc/ weer angruuien (Db), Th3 lat c/c
baord toch mar weer angruuien (Dho), Die
ingekotte plaante gruit weer mooi an (Nt),
Dc boompies bin mooi angruid (Wol) 2.
sterk gaan groeien (Dfo) Dc appels an c/c
boom beginnen mooian te grauien (Dfo) 3.

langzaam maar zeker dichtgroeien, verlanden (El), in De Stobbepoeie is hie/emao/c
angruuid(E1)
angste z. aangst

angstig (Db, Spa) ['astax] - angstig: angst
verwekkend Et onweerde zo, et was mi]
angstig gerweg (Spa)
anhaankeiik (Np, v) Ook anhankelik
[an'ha:i]kok!.. 'hal...] - aanhankelijk ccii
anhankeiik maegien (Nbk), ccii anhankehice
bond (Bdie) Hi7 kan bijtieden ok zo
anhaankclik wczcn (v)

anhaankelikhied (Np), voor -heid z. -hied
Ook anhankelikhied (Nbk) [an'hà:ijklak
hit/...] - aanhankelijkheid
anhaarken z. anharken
anhael (Ste) de; -en ['anhE:l] 1. het zich op
de hals halen, z. ook anhac/en, bet. 7 Die

het cen anhae/ daon heeft een verkeerde

vrouw getrouwd (Ste)
anhaeld (be: Op) bn.; pred. ['anhs:lt] 1.
behept A.? daor mit anhaeld binncn (...)

(op)

anhaelderig z. anhacieng
anhaclen Ook anhalen (WH), anhaolen
(WH) zw. ww.; overg., onoverg.; haelde
an, het/is (bet. 1-7, 9, 10, 12-14) anhaeld
['an...] 1. (overg.) naar zich toe halen Hid
veurzichtig stak hi] ze [ni. de boekweit]
garve year garvc op c/c waegen, waor ccii
jonge ze tercchte/egde; dat 'anha c/en' was
year dejonge con hid mooi warkien, waor
icc/er bicte op was. Met zwaor on ic
konnen c/c hc/te van c/c tied nec/en (k: Ste),
even wat hoolt anhaeicn brandhout
ophalen, bij het vuur halen (Ma), Hi] ha cit
c/c boel op him an probeert alies te krijgen,
wil bet zelf uitvoeren (Np) 2. (overg.)
aanhalen: van veters, touw, knopen e.d. 'k
Meet even een ladder in mien pen tics
an/the/en (Mun), Die n/cm moot wat
anhaeld woc/den (Obk) Hi] mos c/c niem
anha c/en, aanders zakte c/c brock of
(Pe-DbI), Van aannoede mos hi] c/c
boekriem anhac/en (01-NI, Dfo) 3. (overg.)

liefkozen, vlejend naar zich toe halen,
opzettelijk aardig zijn tegen Oons kiend
woc/t dour c/e buren slim anbae/c/(Diz), Zic
ston c/aor to anhacien on to stroopslikken!
(Mun), Kleine kienc/er wo'n graeg anhaeld
(Dfo), Dat kleine kiend boolt met van
anha c/en (Ld), Dat kiend is aorig verwend,
ze hebbcn et vuas to vu/c anhaeld (El), Die
honc/kuj'fijn even anba cien (Spa), c/c katte
anbaclen (Nw), Mien man kan me nog zo
/ljn anhaeicn (Sz),jc lie/len anhao/en (Spa)

4. (overg.) zich inlaten met iemand, tot
goede kennis of vriend maken (Diz, Nbk,
Np) Ic moon hem met to vale anhaelcn,
want c/an hej'm a/tied over c/c v/ocr (Diz)

S. (overg.) eerdere woorden 1-ierhalen,
citeren, noemen nit of n.a.v. een geschrift
gien ooide c/ingen anhae/en geen oude
koeien nit de sloot halen (Dfo), Hael God
c/'r mar bif an, et vcraandert c/'r tocb niks
van (Db) 6. (overg.) gaan uitvoeren, zich
tot taak rekenen, eraan beginnen Ic moe'n
c/'r netuur/ik wc/ mit wodc/en kunnen,
aanc/ers hoej'tjc niet an to hacien (Mun)
Die hacit him voul to vu/c an, hi] beroest
c/'r in (Obk), Die hacit van a//es an (Dho),
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anhaclerig - anhangen
Mit die man kuj' mar beter nj/cs anhaelen,
want die is zomar opsternaot (Obk) 7.
(overg.) zich op de hals halen le kay dat
wel anhaclen, mar et moet ok mar wit
kannen (Dho), Ic kay wel gauw Wat
anhaoien, mar ic moe 'n et ok aliemaole
mar verrenten kunnen (Spa), Waoromme
zuj'al die drokte anhaelen2'(bo: Bu), Wat
hewwe oons wat anbaeld(Nbk, Ste), Daor
he'kme loch wat anhaeld(WoI,Nw), Wat
bader, ze loch an! (Dho) S. (onoverg.)

Mit c/it mooie weer bin de bijen goed
aithaeld hebben ze veel honing gewonnen
(El) 13. aanharken (Nw) de tuwi anbaelen

kan c/c wiend wel es anhao/en (Sz), Dc
wiend had wat anbaeld ( vo) 9. (onoverg.)
groeien, groter worden Datplaantien is wel
anhaeldgroter geworden (Nt), Dc greun ten
beginnen aorig an te haelcn (Mun), In et
vearjaor kan de rogge soms in cen weke
aorig anhacien (Pe-Dbl), 't Is aor%
anhaeld, disse weke gezegd van gewas
(Nbk), Die bigcn bin goed anhao/d de
Jeste tied (Spa), Dat kall is in veertien
daegen best anhae/d(Wol), DatJongien her
aorig anhaeid (Ma), Ze moet aided goed
eten om an te ha c/en (Dhau), Dc lonen bin
war anhae/d(Nbk), Datisbae/an en breng

(Np) Die meenskcn bin zo anhaeiderig, die
hebben mit Jan en alleman wat te doen

(Nw) 14. koeien bijeendrijven en ophalen
voor het nielken (El), in de koenen
anha cien

anhaelerig (Mun, Nbk, Np, Nt, 01-NI)
Ook anhaelderig (Np) bn., bw.; -er, -st
[an'hc:lçox, ...Iarox/ ...hE:ldç...] 1. te
aanhalig, te zeer geneigd geliefkoosd te
willen worden (Mun, Nbk, Nt, 01-NI) Ze
sterker, krachtiger worden van de wind c/oct wel slim anhae/erig! (01-NI), Qons
Wat haeit c/c wiend weer an (Bu, Nbk, oo/de peerd is zo anhae/erig! (Mun) 2.
Ma), Jkgao mar vast vot, want vanao vend sterk geneigd om met iedereen om te gaan

meergezegd bijv. wanneer men veel kieren
verslijt (Bu), 'I Is hael an en krieg meer
gezegd van een huishouding waar altijd
alles op is, van jets dat Fij is in het
gebruik, van iemand die alles steeds
opmaakt maar steeds overal meer van wiT
(El, Np, Wol, Nbk), ook gezegd van
iemand die nooit genoeg heeft maar
ondertussen ook nog zijn boel verwaarloost
(Nw) 10. (overg.) jets of iemand aflialen
van een adres waar men langs komt Kom
ie mij dao/ik even anhae/en? ( Wol), AJ'

(Np)
anhaelig Ook anhaolig (WFI), an/talig
(WI-I) tin., bw.; -er, -st [an'hE:IaxI
...ho:obx/ ...ha:laxJ 1. met de uitstraling dat
men aangehaald, geliefkoosd, vriendelijk
bejegend hoopt te worden, ook gezegd van
iemand die een ander graag aanhaalt: Dc
iene vrouw is anhaeiiger as de aander

(Nbk), een anhaelig kientien een lief en
aardig kind (Obk, Ow, Nbk), ...maegien
(El, Ma), een /iei, anhael, hontien (Nbk,
Nw), Die bond is zo anhaelig! (Wol), Die
is mi] to anhaelig hij vleit me te veel
(Nw), 't Was aanders we/ een goed
macglen, mar ze was wat té anbaelig(Ow),
Ze isJong en anhah (Sz), Ic moe'n niet zo
anhaefig doen, aanders beJ' ze bier allied

(Dho)
anhaelingsteken (I) ['an...] - aanhalingsteken: bekend leesteken
anhalen z. anhae/en
anhalig z. anhaelig
anhang de ['anha] 1. aanhang, mensen die
meekomen, familie en/of vrienden en

aanst weerommekommen, wiy' de kraan ten
dan even anhac/en? ophalen (Obk) 11.

bekenden Daor /ieJ' hem ok weer mit zien
anhang met Zn hele familie (Nt), Wat
(overg.) verschil maken, meer effekt hebben ze dam- een anhang, d'r is allied
hebben, (geen) zoden aan de dijk zetten yolk nI. vrienden en kennissen (Obk), HeJ'
(Diz, Dho, Ld, Nw, 01-NI) 'kZo/ 'tmarzo wat anhangmitneumen ?(Nbk), Die bet een
iaoten as i/cJow was, want 'tbaeitniet veal boel anhang nI. familie, vrienden en kenan (01-NI), El gel! niks, et haclt niet vale nissen (Spa), As mien dochter mit een
an(Diz), Wehebben 'taldaon, mar et het Jonge tbuuskwam, kwam ze mit hear
met va/c anhacld (Ld) 12. winnen van anhang Mutts (Sz) 2. dat wat achter een
honing door bijen (Dfo, El, Ld, Np, Nt, trekker ed. is gekoppeld (Obk) een trekker
Ow, Pe-Dbl) Wat hae/en de bijen een mit anhang (Obk)
banning an! (Np), zo ook Dc korven anhangen st. ww.; onoverg.; her anhongen
[bijekorvenj bebben goed anbaeid (Ow), ['an...] 1. aanhangen: blijven vastkleven:
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anhanger - anheuren
Natte, zwatte grond bangt vaeke an aj' in
huus koinnien (Nbk) 2. niet erg mae-

kieding een jasse anhebben, Zoe 'ii wies
petret! Th7 bet de pronk mar weer an (b),

gerekend worden, niet tot de vaste kern
van een groep behorend Ze tel/en him niet,

Een goeie streuper bar klompen an, die hif
okaacbtersteveuranhebben kon; zo now en
dan ommewisselen, dan konnen de stifle
oppassers in de snij nooit uutmaeken
we/ke kaante hif uutgaon was (Ow), Die
bet et zundagse gezicht an! is eigenwijs,

hij hang d'rmar wat bij an bij dejonges

(Dhau)
anhanger (Dho, Diz, Nbk) [an...] aanhanger
anhangwaegen (ha) ['anhaij...] aanhangwagen (lett.)
anhankelik z. anhaankehk
anhankelikhied z. anhaankelikbied
anhaoken zw. ww.; overg.; haokte an, het
anhaokt ['an...] 1. aanhaken, vasthaken,
aankoppelen Die waegen kaj' zo anhaoken

(Ste, Dho), Mit de oolde waegens vroeger
wodde d'r we/ zegd: 'Haok mar even an'

(Ste), We lain wet even ccii karre aachter
de auto anhaoken ( Ste), waegens bij
mekaer anhaoken (Op)
anhaolen z. anha c/en
anhaolig z. anhac/ig
anharken Ook an/zaarken ( ZW) zw. ww.;
overg.; harkte an, het anharkt ['an.. .1...] 1.
aanharken et pad anharken (Nbk), 'tgazon
anharken het gras, blad van het gazon
bijeenharken (Nt), As lii] flog even zo

doet verwaand (Np); m.b.t. vuur, verwarming, verlichting, apparaten: de radio
anhebben, de kachel anhebben, de laampen
anhebben di. ook: de autolichten (Nbk)

anhechten ['an...] - aanhechten: van een
draad, van garen een draodanhechten en/of
gaoren anhechten d.i. nieuw garen bij
breien: als bet eerder gebruikte op is of
stuk (verspr.): Dat gaoren is kepot, dat
moej' even anhechten (Np), Mit dat oolde
gaoren moe 'k hie/tied anhechten (Obk)

anheffen (Nt, Ow) ['an...] - aanheffen, in
een lied anheffen (Nt, Ow)
anbeisteren (Ma, Nbk) zw. ww.; onoverg.;
heisterde an, het anheisterd ['an...] 1.
voortdurend bezig zijn met opruimen,
schoonmaken of met werk anderszins
(waarbij men zich moet bewegen) Ze
beisterde de hide dag an (Ma)
deurdoet dan kun ze de v/oer nog wet mit anhemmelen (Nbk, Np, Nt) zw. ww.;
th anharken hem er ongenadig van langs overg.; hemmelde an, hat anhemmeld
geven (Sz) 2. met een hooihark harkend ['anhEmTc] 1. reinigen, schoonmaken,
bijeenbrengen opperstatten anharken (Dfo, vooral: door resten wag te nemen,
Ld, Nw), zo ook statten anharken (Np), 't opruimen door bijeen te brengen We zulten
Hiem anharken was me altied een mooi et huivak even anhemmelen (Nt), k Zal de
wark, mar statties anharken niet! ( Spa, boel wat anhemmelen (Np), We moe'n 't
Mun), Deer de hadde wiend niossen we or /aeste nog wat anbemme/en het overschot
he/c stuk/and anharken ( Spa), 'tHooimoet aan eten opmaken (Nbk), ook: hat laatste
schoon van et laand anharkt wodden (Sz)
voedsel in de voor hat voer bestemde goot
anharksel et ['anharksl] 1. dat wat men voor de koeien bijeenvegen, zodat ze de
bijeenbrengt door harken Aj' de b/aeden restart opeten (Nbk)
anharken hej' ok anbarksel (El), 1k moet anheurder z. heurder
dat anharksel nog even in de zak doen anheuren Ook anhoren (WH) zw. ww.;
(Np), vooral: restjes hooi die men overg., onoverg.; heurde an, het anheurd
bijeenharkt (of evt. stro): 1k zal et ['an...] 1. (overg.) naar iets of iemand
anharksel nog even boven op 'e upper (blijven) luisteren Dat zingen koj' best
gooien (Spa), Et anharksel kwam eat de anheuren (Ma), le moe'n dat allied mar
bujmesiene; now en dan mos ie die even
optillen onderetbujjen en dan vu/d'rzoe'n
rot/c gedrid huj cut, dat was dan et
anharksel; et weren van die ni/en die dan
weer bij et zwil barkt wodden mossen
(Nw), vandaar D'r kwam nogal wat
anharksel van 't /sand (El)

anhebben ['an...] - aanhebben: dragen van

anheuren, oat gezeur(Dhau), Hijnios et
heleprevelement anheuren (Dho), Hijkan
dat lewaai niet anheuren kan er beslist niet
tegen, wil het niet horen (b), Dat stok is
me 't anheuren niet weerd, mar ie ken d'r
ok niet best cut/open (Obk), As A. an et
vertellen was over beer tieden, doe ze nog
jong was, was dat et anheuren wet weerd
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anhiesen - anholen
U). We kun et eerst wel es even anheuren;
as 't oons dan niet zinn%t, dan zeggen we
or we! (Nbk), Now macf' me es even
anheuren! Hour Cs wat me o verkommen is!
(01-NI), Een waeterorgel is hiel mooi om
an to beuren (Db), Die meziek is niet om
an to beuren is afschuwelijk (Ld), zo oak
Die !ullebreur kuf' niet anheuren (Wol) 2.

(onoverg.) langs iemand gaan am to
informeren naar de toestand We kun d'r
wel even anheuren, hoe 'tgaot (Nbk), A]'
weerommekommen moe]' even anheuren
hoe et mit de oo!de vrouw is (Dhau), 1k za!
daor nog wel vaeker even anheuren (Op),
k Kwam es even anheuren hoe 't mit Jim

aanaarden (Op) Dc eerpe!s moo 'n op 'e tied
anboogd wooden (Op)

anholen Oak anhouwen (WI-I) st. ww.;
overg., onoverg.; het anhullen f'an ... ... J I.
(overg.) blijven onderhouden van kontakten, goede banden, vriendschap, een relatie
de omgang mit de hie!e femilie aitho!en

(El), Zie wollen de kunde wel wat anholen
(Mun), Ic moe'n de [emil/ic wel wat
anholen (Ste), Die verkering mit dat
maegien moe]' anbo!en, L., et is warkber
vo!k! (Nbk, Op), We hebben die verkering
anholen (p) 2. (overg.) zich blijvend met
iets bezighouden A]' a/!es anholen zu!/en,
dan hi]' a/tied vol en nooit tbuus (Obk) 3.

was (Wol) 3. (onoverg.) klinken en (overg.) blijven houden, met name van vee,
daardoor gemnterpreteerd warden op de huisdieren 't Was een Hein bijgien, mar
aangegeven wijze (Nbk, Ste) Dat beur Je was 't anholen we! weerd (Pe-Dbfl, De
bith niet an dat hoar je niet aan hem, dat besten moej'ze!fanbo!en (Ma), Mi] donkt,
hoorje niet aan zijn spraak (Nbk), Etbeurt we mossen mar een paer van die Heine
oons niet vremd an het klinkt ons niet poesies anholen ( 01-NI), Ic kun niet a!!es
vreemd in de oren (Ste)
anholen (Dho), We bullen aRe jaoren cen
anhiesen z. anhissen
paer fokmotties an (Nt) 4. (overg.; van
anhissen Oak anhiesen (b) zw. ww.; kleding, schoeisel) aan hauden, blijven
overg.; scheidb., onbep. w. oak niet dragen Ic ken vanze!s de k!ompen in hues
scheidb.; histe an, het anhist ['anh ... / ... hiss] niet anholen (Nbk), Hoot de jasse mar an,
1. aanhitsen: van een bond 'k Za] je de wenioe'n drekt weer vol (Nbk) 5. (overg.)
bond anhissen! (Nbk) 2. opstoken, laten branden, in werking laten Laot de
aanzetten (Diz, El, 01-NI) le moe'n die !aampen mar an (Nbk), Laot de tillevisie
jonge niet zo anhissen, hi] Ic zo al driest maran(Nbk) 6. (overg.) lopend bijhouden,
genoeg (Diz), As Jongen vechten bin d'r bijna inhalen (Bu, Db, Dhau, Np, Nt,
altied een peer hi] the staon to anhissen

(El)
anhobbelen zw. ww.; onoverg.; hobbelde
an, bet anhobbeld ['anhobJ5j 1. sukkelend,
niet vlot voortgaan, oak schertsend gezegd
van versneld doorlopen, doorrijden Eon
betien hadderanhobbelen, aanderskommen
we d'r niet (Dhau), Mit zoe'n oo!de
boerewaegen moe]' wel wat anhobbe/en,
anders koj' nooit weer thuus (Sz), Hobbel
es wat an, oo!de! gezegd tegen een paard
dat harder meet gaan (Nt, Ma) 2. blijven
ruziën (Dho) Ze hobbelen mar wat an

(Dho) 3. zonder vaste regel voortgaan
(Wol) In the huusho!ing hobbe!t et mar
raer an (Wol)

anhogen (Db, Nt, Op, Ow, Sz) zw. ww.;
overg.; hoogde an, bet anhoogd ['anho:gffl
1. hager maken door grand enz. toe to
voegen, aanvullend ophogen Die kaante
moe]' nog wet wat anhogen, want dat !op
nietgoed of(Sz), ethiem anhogen (N9 2.

Pe-DbI,Wol)Iemoe'nnietzohadde!open,
ik kan jow niet anholen (Db), Die bond
kan et wild net niet anholen (Wol) 7.
(onoverg.) duren, voortduren El meet ok
niet Janger anhoien! (Dho), El kan nag wel
een posien anholen, hour! (Nt), Dc
sni]jacht bet nogal even anbu!Jen (Np), St
boo/t nogal wat an, veurdat ze kommen
(Nbk), De vriendscbop he! mar an (Ld), As
dat mar anhoo!t, die verkering (Np), 'k
Ge/ave niet dat et mooie weer !ange
anholen za! (Op), Die regen kan nog we]
even anhouwen (Spa), Nao de anbo!ende
natte is et buj toch nog aorij bi]Jcommen
(Db) 8. (onoverg.) aanhoudend op iets

aandringen, aan jets vasthouden, volhouden
Hi] bu/ mar an (Ma), Even anholen, dan
winnen je 't we! (Wol), Kiender kun
anholen to zeuren om hour zin to kriegen

(Ow), Th31 houwt mar an om zien zmn to
kriegen (Spa), Pattie meenksen ken zo
anholen om bear zin dear to drieven (Obk)
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anholend - anhujjen
9. sturend gaan, houden op de aangegeven
wijze Bif et eiden moe!' room anholen
(Bu), ft moe'n tie bocht room anholen
(Dho), een betien naor rechts anholen
(Nbk), Niet anholen op 'e kop niet op de
kop richten (met een schietwapen) (b) 10.
(overg.) doen stoppen en aanspreken P. hal
bàn daolik an (b), (..) tie beren hadden
genoeg on hallen J. niet weer an (Nw), Zol
ie tie bakker even year mi5 anholen willen 7
(Nbk), Die mag je graeg es even anholen
veur een praotien (Obk) 11. (overg.) doen
stoppen voor kontrole of arrestatie Dc
pc/isle het oons anholen (Dhau), Bij tie
greens wodden we anholen (Diz) 12.
(overg.) over jets onderhouden, iemand op
jets aanspreken (Np, Nw) Ze hebben him
d'r over anhulien dat hij year die nag
beta c/en trios, aers kwam tie tiearwaerder
gewaarschuwd (Np), Daorza'k in es even
over anholen over onderhouden (Nw) 13.
(onoverg.) onderweg bij een kafé ed.
aansteken (Bu, Dhau, Mun, 01-Ni, Op, Sz,
Wol) Wij gaon bij 'Dc rustentie jaeger'
mar even anholen (Op) 14. (overg.) nog
niet besluiten, nog niet toekennen ed. De
gunning is anballen nog niet uitgevoerd
(Np), Et haus is te lege inzet, hij het et
eerst mar anholen (Db) 15. (overg.) bhjven
vasthouden aan, het blijven houden op We
moon dat bedrag mar anholen (Dho), Ze
ha I/en tie biebe/se naemen nog an (b)
anholend (Dfo, Db, Op) [an'ho:ht] aanhoudend, voortdurend Mit zoere bri
moej'anho/endruren, temeensen as etmaei
is, aanders wodt et klonterig (Dfo),
anbo/end kochelen (Db), De anho/ende
regen van disse zoemer is veur veal boeren
een waore pJaoge (Op), tie anho/ende
tire ugte (Obk)
anholer z. anhoolder
anholing (1) ['an...] - aanhouding, arrestatie
anhoolen z. anhujjen
anhoold Ook anhoud (WH) et ['anho:it/
...hoMt] 1. aanspraak, geiegenheid om met
ieinand in gesprek to komen, vriendschap
Hier in et dôrp hebben tie meensken nog
we! watanhoold(Dfo), .. an mekeer(Obk),
Wij hebben nog vale anhoold mit tie oolde
baren (Db), AJ' op een vremd plak
kommen to won en moej' wat anhoold
zuken (Pe-Dbi), An mien nije buurvroaw
he'k een boel anhoold (Spa, 01-Ni), Jim

hebben áinders nog zoe'n protte anhoold!
afgezien van het bedoelde gemis hebben
juflie niet to kiagen over gezeiligheid,
aanloop (Nbk), Wat hebben die meensken
daor ccii anboold, et is d'r een kommen en
gaon (Obk), Mien grootmoeder hadde
vroeger een husien van anhoold hetz. als
een husien van hool-an, z. aidaar (Nt, Sz),
Ikkreeg vanaovend nog zoe'n anhoud, dat
ik was haost te laat (Sz) 2. aanjoop, visite
Die meensken hebben een protte anhoold
(Ow, Obk), De buren hebben nogal wat
anhoold omgang of visite (El), 1k kreeg
vanmorgen nogal wat anhoold (Op)
anhoolder (verspr.) Ook anholer (Obk),
anhouwer (Spa) ['anho:idrl ...ho:ir/ ... howç]
- aanhouder, doorzetter Dat is een anholer,
die lat 'in zomarniet ofscbepen (Obk), een
taoie anhoolder (Db) * Dc anhoolder wint
(El, 01-NI, Ow)
anhoren z. anheuren
anhotten zw. ww.; overg., onoverg.; hotte
an, het anhot ['an...] 1. rukkend trekken
Hijhotte nog een keergoedan, on Ins was
bij (Nbk), Hot dat touw mar good an,
aanders zit et niet stevig vaaste (Diz), AJ'
nog even anhotten kan et dichte (Dho),
Even good anhotten, dan hej' tie stobbe d'r
ant (Np), Stevig deurtrekken en niet
anhotten! (Ow), Qons peerti hotte tiaor
altied an, daor wol hij drinken, bij die
poele (Nbk), Eon tirok peerti kan sons
rempend anhotten (Obk), Om dat stokkien
bouw omme to kriegen, meug ie et peerd
wel even anbotten (Db)
anhoud z. anhoold
anhouwen z. an/to/en
anhouwer z. anhoolder
anhuien z. anhujjen
anhujjen (OS, Dho) Ook anhuien (Np, Nt,
Up), anhooien (WH) zw. ww.; overg;
hujde an, het anhujd ['anhAj(d):/ ... ] 1.
harkend hooi bijeenbrengen We moe'n 't
nog een betien anhajjen om tie bait henne
(Nbk), Nao et tiemen [het bijeentrekken
van regels hooi in oppers, met behulp van
een tiempao/] mos ie tie statten anhajjen
(Obk), Statten anhujjen kun tie kiender we]
doen (Dho), Wi/len jow tie statties
anhuien? (Nt), We moe'n tie kaanten nog
even anhujjen ni. bij de regel hooi (etzwi/)
doen (Dhau) 2. opschieten met het hooien
(Dho) We moo 57 anbajjen, want d'r zit een
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anhujsel - ankankeren
thkke bujje (Dho)
anhujsel (Dhau, Op, Pe-Dbi) et ['anhAjsl]
1. hooi dat is blijven liggen bij het tienwn:
Nao et tiemen b/eefd'r vat/ce nogal wat
anhujse/Iiggen (Op)

anien Oak aniene (Wol), anienen (Ow, b:
Im) [ani ni.. no/ ...n:] - aaneen: zonder
tussenruimte aJ/emaoie aniene aachter
menaer an (Nt, Wol); achtereen, zonder
tussenpozen Wehebben op vekaansie west,
veertien daegen anion (Spa), Daegen anion
bet or regend (Wol)
aniene z. anion
anienen z. anion
aniensluten (vo) [an..j - aaneensluiten:
zich met elkaar verbinden Jim moe'n Jim,
krek as oons, anions/u ten, want waor komt
et van dat Jim zo aachterb/ieven7(vo)
aniensluting (v) de; -s, -en [ani:s...] 1. bet

aaneensluiten, een aaneengesloten reeks
anies [a'nis] - anijs: de plant; de zaadjes:
Anies, zo numen we do zaoties van do
aniesplaante (Nw); oak: anijsdrank
aniesblokkien (verspr.) [a'niz... ] - anijs-

blokje
aniesdrup (Np) [a'nizdrAp] - anijsdrop
aniesmelk [anis... ] - anijsmeik
aniesplaante [anispi...] - anijspiant Anies,
zo numen we do zaoties van de
aniesp/aante (Nw), Vroeger deden ze
sterregies van do aniespiaante op
branewien (Nw)

aniessmaek (1) [an...] - anijssmaak
aniesthee (Ma, Op) [an...] - anijsthee
anieszaod (verspr.) [a'niso:at] - anijszaad
Anieszaod wodt bruukt bij et bakken van
koekies (Obk)

animo ['ã:nimo.....moM] - animo: lust van
personen am jets nit to voeren, om aan jets
deel to nemen, am to kopen D'r was niet
vu/c animo (your) (Nbk)
anisette (Diz, Op, Pe-Dbl) [aniseta] anisette
anjaegen Oak anjagen (WH) zw., st. ww.
look onregelmatig); overg., onoverg.;
jaegde/jachtte an (verspr.), het anjaeht
['âje:gp/...] 1. (overg.) opdrijven, voort
drijven, tot spoed manen Wif' mij do
koenen even anjaegen? (Dho, 01-Ni), vee
anjaegen (Ste), Ic moe'n me niet zo
anjaegen (Np) 2. (onoverg.) bard rijden
(oak op de scbaats) Even anjaegen, aanders
kommen we niet op 'e tied (Ste, Wol),

Daor kwam hij inienend anjaegen! (Nbk)
3. (overg.) in vaur anjaegen sneller doen
branden (Wol)
aujaeger de; -s; -tien [ãjE:gr] 1. iemand
die het vee opdrijft (Ste) 1k moot mit eon
paerkoenen daorhenne, ikmoet aen/ik eon
anjaeger hebben (Ste) 2. hetz. als
grdsbeuge/, zaodbeuge/ ( Dhau) 3. toestel

dat de luchtcirku!atie op gang brengt en
houdt, zoais een ventilator (Nbk, O!-Ni),
ter verwarming of ventiiatie van een auto
enz. Vroeger hadden do bakkers your do
oven eon anJaeger staon om et vuur an to
wakkeren (01-Ni), Zet do anJaegerniar an,
dan wodt et hior wat waanner (Nw) 4.

soart biaasbalg (Op, Ste) 5. ouderwetse
bandbrandspuit (met als hoofdbestanddeel
een roodkoperen bak met dubbele pomp,
die door vier man aan weerskanten werd
bediend; het water werd met emmers in de
bak gegooid, van waaruit het werd gepompt en aldus gespoten) (Bdie, Dfo, Ow,
Spa)
anjagen z. anjaegen
anjammeren (Spa) zw. ww.; onoverg.;
jammerde an, het anjammerd ['ãjamp] 1.
voortdurend jammeren, kiagen, zeuren Die
vrouwJammert ok a/tied an (Spa)
anjanken zw. ww.; onoverg.; jankte an,
het anjankt [a ...] 1. voortdurend janken of
evt. zeuren Hijjankt do hic/tied an (Nbk)
anjenge!en zw. ww.; onoverg; jengelde
an, het anjengeid ['âjq(g)1ii] 1. voortdurend zeuren (van kinderen), huilerig
klagen 2. voortdurend storend in werking
zijn van radio, televisie e.d.
anjer [Ajç] - anjer
anjerdalia (Sun-0t) de; -s [ajrda:lija] 1.
bep. soort dalia
Anjerfoons [ajç...] - Anjerfonds
anjeuze!en zw. ww.; onoverg.; jeuzelde an,
bet anjeuzeld ['aj...] 1. voortdurend klagend
zeuren Hi]Jeuzeid a/tied mar an (Ste), Die
koe Jeuze/t do hie/tied an maakt een
kiagend, zeurderig geluid, meestai: om
voer to krijgen (Nbk)
anjutten (Ste) zw. ww.; onoverg.; jutte an,
bet anjut [5jAt1] 1. licht aantikken Jut an
tik eens aan (Ste)
ankankeren zw. ww.; onoverg.; kankerde
an, het ankankerd [a ...] 1. voortdurend
kankerend zeuren Hij kankert a/dod an
(Spa)
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ankaorten - ankieken
ankaorten (spor.) ['a1...] - aankaarten
ankarren zw. ww.; onoverg.; karde an, het
ankard ['ãxjkarv] 1. sneiler gaan rijden, met
name sneller gaan fietsen We moe'n een
betien ankarren, eers kommen we met op 'e
tied (Nbk)

ankauwen zw. ww.; onoverg.; kauwde an,
het ankauwd ['aij ... ] 1. sneiler gaan
kauwen, vooral: opsehieten met het eten
We moe'n een betien ankauwen, cers
hae/en we aanst de bus met meer (Nbk)

ankeffen zw. ww.; onoverg.; kefte an, het
ankeft ['arj...] 1. voortdurend keffen
ankel (Nbk, Obk, v) Ook aankel (Bdie,
Np), enkel (Dfo, Nbk, Sz) de, et (Dfo,
Nbk, Obk, s: Op, Wol); -s; -tien
['ãxjkl/'ã:1k1/ 'ijk1] 1. enkel Ft is me al een
keer o verkommen dat ze me bi] de anke/s
grepen (v), Aj' stroffe/en mit kiompen an,
kuj' 't enke/ reer verzwikken (Dfo), 't
Anke/ dot inij zeer (Nbk), cen verstoekte
aankel (Bdie), Hij is dcvi- ? ankel gaon

(Obk)
ankelbaand (1) ['ãijkl...] - enkelband
ankelgewricht (Mun) Vãnk!...] - enkelgewricht
ankem (OS, verspr. WS) Ook aankem
(verspr.), b: In, ho: Bu), anken (Nbk, Np,
Op), aanken (Ma, Nbk, Np), tankem (Nbk)
bn.; attr. ['59k 5m, ...kip/'â:i3.../
lx)kfl/'ã:l)kp/'taflkqi, ...k m] 1. komend,
volgend (gezegd van een week, dag, jaar of
jaargetijde)
Ankem jaor bin we
vuventwintig jaor trovwd (Mun), ankeme
woke (v, Nbk), ankem maendag (Nbk),
aankem(e) zvndag(Wol), Zo /ievelao komt
et dan al/egeer k/a or, mar ankeme woke
wodtkrek lieke zwaor(bI), aankem meitied
(Bu), Ankem jaor dan kommen we weer

(bi)
anken z. ankem
anker Jet; -s; -tien ['aijk1] 1. scheepsanker
et anker uutgooien het anker uitwerpen
(spor.), fig.: Hij bet daor et anker even
uutgooid blijft daar een poosje, bijv.
tijdens een reis (Bu), Hi7 bet zien anker
wel legd gezegd van iemand wiens winkel
goed loopt (Pe-DbI), et anker va/en /aoten
(spor.), ...optrekken (spor.), ...ophae/en
(spor.), veur anker gaon (spor.) 2.
mum-anker een anker in de mw-e (El); ook
in de volgende toepassing: aangebracht
beneden aan de zijkant van een bintstijl in

een boerderij, verbonden met het
fundament van de stijl, om verschuivingen
tegen te gaan (Nw) 3. oude wijnmaat:
anker (Sz) 4. uurwerkanker (Ld) 5. anker
van een motor (Dho)
ankeren (01-Ni, Pe-Dbl) zw. ww.; overg.,
onoverg.; keerde an, het (bet. 1)/is ankeerd
['aI)kuorv] 1. (overg.) aanvegen Zaoterdag
zullen we de boe/ nog even ankeren om

huus (Pe-Dbl) 2. (onoverg.) terugkeren,
met name van vakantie (01-NI): Die bin ok
weer ankeerd (01-NI)
ankergelosie ['ai.. 1 - ankerhorloge
ankerkabel (I) ['aq ...] - ankerkabel
ankerketten (spor.) ['an...] - ankerketting
(waarmee een schip aan het anker zit)
ankerpaol (Nw) de; -en ['ai)...] 1. elk der
palen waaraan muurankers zijn bevestigd:
Dc ,nuurankers zitten binnen weer vaaste
an con ankerpao/, om de mure recht to
ho/en; zonder die ankers zol de mure rond
staon gaon kunnen (Nw)
ankerpunt (spor.) {'axj...] - ankerpunt
ankerstien (1) ['an. .1 - ankersteen: steen

die dwars geplaatst is tot versterking van
het verband
ankertouw ['al..] - ankertouw
ankerturf (Ow) de; . ..turven; -ien ['...] 1.
net als een ankersteen geplaatste turf: ter
versteving van het verband van de hoek
van twee turuloegen om een hoop turf
Zoe 'ii tur/Joege moss en ankerturven in /egd
wodden; dat konnen aiienig va/anaensken
(Ow)
ankerverbaand (Ow) et ['a] ...] 1. verband
zoals bij ankerstenen: In een mure zitten
stiencn ok in ankerverbaand (Ow)

ankiek de ['ãi]kik] 1. het kijken naar,
bekijks Ze hadden nogal wat ankiek op 'e
camping er werd nogal naar hen gekeken,
ze stonden zodanig met hun tent e.d. dat
veel mensen hen steeds zagen (El), Die bet
een boe/ ankiek or wordt nogal naar hem
gekeken (omdat hij zich goed kleedt,
uitzonderlijk gedraagt enz.) (Ld, Np, Obk),
Aj'je slim uutdossen dan hej' we/ ankiek

(Nw), Zo zuj' we/ ankiek hebben zo zullen
ze wel naar je kijken (Nt), Dat wief is me
gien ankiek weerd vind ik niks, gun ik
geen blik (Sz), Hij is nog we/ war in
ankiek is aanzienlijk (Wol)
ankieken st. ww.; overg., onoverg.; het
ankeken {'aI)kikfi] I. (overg.) kijken naar
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ankielen - anklaweren
(jets of iemand) Af' can nije brIBe hebben
willen moej' naor de oogarts, en dan moej'
him goed ankieken (Dfo), Ic moe'n ml]
nicE go ankieken, dan wor Bc verlegen (Db),
Aj' hear ankieken dan kicurt ze il (Diz),
Ai' mit lane praoten moej' him ankieken!
(Dhau), lene stiefankieken is nicE nettles
(Mun), Aj'graeg wathebben willen, moej'
him Eel ankieken ( Pe-Dbl, Spa, Ld), iene
smerig ankieken op boze, nijdige wijze
(Ow), As N. oolde kieren an het, wodtzIen
vrouw d'r op ankeken als de verant-

woordelijke, schuldige beschouwd (Nw),
HI] Is niet meer in tel, ze kieken th mit de

rogge an zien hem niet staan (Op) 2.
(onoverg) uitzien op, uitzicht hebben op
We kieken van butts uut op 'e bos an
(Nbk), Zienkaemerkiktrechtop 'e viever
an (Np), Zien twiede vrouw wolniet tegen
etpetret ankieken van zien eerste vrouw(j)

3. (overg.) aanschouwen, bekijken (Nbk,
Nt, Obk, 01-NI, Op, Pe-DbI, b) Hi] bar de
meneuvels van F al effenties ankeken U)'

Die voetbalwedstried was me et ankieken
niet weerd (Mun, 01-NI), Die jUDge meld
was 't ankieken wel weerd! (Op, Pe-Dbl,
Nt), D'r is een tied west oat pattie Lu de
Stellingwarvers nicE hielendal veur vol
ankeken (b), Wat kick ie ml] de bieltied an
(Nbk), . ..stao/zit ie ml] de hieltied an te

kieken (Nbk) 4. (overg.) interpreteren, aanzien As do bonen beginnen te kiemen bin
ze geveerlik year de voegels, die ze dan
year roepen ankieken (Obk) 5. (overg.)

over jets blijveri nadenken om het evt. alsnog te doen, in de gaten houden (verspr.)
Zuwwe 'tnog even ankieken veurdawwe de
dokter haelen? (Dhau, Obk), 1k wil at tech
nog wel even ankieken veer Bc op jim
veurstel ingao (Op), Asje die sEef te duur
is, dan moej' et nog even ankieken (Dfo),
We gaon nicE deur die buie, we zullen at

nog even ankieken (01-NI) 6. (onoverg.)
een kort bezoek brengen (Dhau, Nbk, Np)
We gaon even bij N en M ankieken; dan
drinken we can koppien koflie en dan gaon
we weer ophuusan(Nbk), We willen even
bi]de buren ankieken hoe etgaot(Dhau)
ankielen (Nw) zw. ww.; overg.; kielde an,

het ankield ['aijkiIi] 1. door een wig in iets
te drijven verstevigen Kiel et even an!
(Nw)
anklaaid z. anklauwd

anklaampen U) [rjk15:mpqi] - aankiampen (van personen) Dc boeren
klaampten heur an

anlclacht (Nbk, b: lm) ['ai]klaxt] - aanklacht, beschuldiging
anklaegen Ook aniclagen (Spa) zw. ww.;
overg., onoverg.; klaegde an, het anklaegd
['atj ... ! ... ] 1. (overg.) aanklagen (bij het
gerecht) Ic go/len die kerel anklaegen mit
zien lelke bonnen (Obk), Hi] lat zienpeerd
win terdag half ommekommen, ie zollen 'm
NY do pelisie anklaegen (Db), Ze hebben
him anklaegd (Nbk) 2. (onoverg.) voortdurend klagen Sommigemeensken klaegen
altied an (Ste)

anklaeger (Db) de; -s ['thjkls:gç] 1.
aanklager Do anklaeger lapte d'r nog bid
war dingen hi] an (Db)
anklagen z. anklaegen
anklauwd Ook anklaaid (Ste) bn.
['ã ... / ...kla:jt] 1. in d'r mit anklauwd

wezen niet weten wat te doen, ennee
zitten, zich er geen raad mee weten: Now,
daor bi]' ok mooi mit anklauwd daar zit je
ook mooi mee (Ste), Mit oat kerwei bin 'k
aoriganklauwd(OI-NI), Zoe'n volkien daor
hi]' mit anklauwd ( Sz), Daor zatten we
raer mit anklaaid, we konnen 'm mar niet
kwietraeken ( Ste), Daor biwwe ok aorij
mit anklaaid (Ste), d'r glad mit anklauwd
wezen (Nbk, Np, b), Hi7 is d'r finaaJ mit
anklauwd hij weet niet meer hoe hij nog

een oplossing voor dat probleem kan
vinden, hij kan de situatie, de omstandigheden niet meet nan (Nbk, Ow), We
moe 'n wel naor die bruioft, mar we bin d'r
mit anklaaidhebben in her geheel geen zin

(Ste)
anklauwen zw. ww.; overg., onoverg.;
klauwde an, bet anklauwd ['a1...] 1.
(overg.) door aan te harken netter maken,
reinigen etpattien anklauwen (Dmi, Obk)
2. (overg.) bijeen harken huj anklauwen
(El), Ic moe'n de statten even anklauwen
(Np) 3. (onoverg.) hard werken om iets
klaar te krijgen (Diz, Pe-DbI, Spa, Sz) We
waren mit de kamer an 't schoonmaken; we
hebben nog aorig moeton anklauwen em
klaor te kriegen (Diz, Spa, Sz), Dat waark
waren we de hele dag mooi mit, we
mossen d'r wel drok mit anklauwen
(Pe -Dbl)

anklaweren (s: Obk) onbep. w.
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ankleden - anknusselen
['1]kIawL:arr?J 1. zich redden (met), het steiger moe]' c/c pao/en of juffers
volhouden En mitzoe'n vrouwmoej'danjc ankneupen (Obk) 2. stevig vastknopen
hick leven mar ank/aweren (s: Obk)
(Pe-DbI) Ic moe'n de /iendc mar good
ankneupen, dat hi] nict weer /os gaot
ankleden z. ank/ieden
ankleppen (Dfo) zw. ww.; overg.; klepte (Pe-Dbl) 3. met iemand een gesprek
an, hat anklept ['ãi]klcpqi] 1. licht doen beginnen, een relatie aangaan Daor zo'k
slaan van de klepel tegen de binnenkant mar gien een re/a tie mit ankneupen (Db,
van een Iuidklok, vaak: ais begin van het Dhau), verkering ankneupen (El), Die man
is zo stifle c/a]' d'r gien gesprek mit
luiden
anklepperen (Dfo) zw ww.; onoverg.; ankneupen kunnen (Np, Op), een praoticn
klepperde an, het anklepperd ['ãijkIspp] 1. mit iene ankneupen (Ld, Wol)
voortdurend druk kietsen Die k/cppert ankneupingspunt (spot.) ['A q...
a/tied an is aitijd druk aan het praten (Dfo) aanknopingspunt: gebeurtenis, jets dat
ankleuren (Ste) zw. ww.; onoverg.; wordt genoemd waarbij men aan kan
kleurde an, is ankleurd ['ai3...] 1. sluiten
anknichelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
schaamrood worden Dan k/curie an (Ste)
anklieden (OS, Bu, Op) Ook ankleden knichelde an, hat anknicheld ['ijk...] 1.
(verspr.) zw. ww.; overg.; kledede/kleedde voortdurend licht, kort hoesten 1k knichc/
an, hat ankieded ['ãijkIi:d/...kh:di] 1. c/c hie/tied an (Nbk)
kieding aantrekken 1k k/ied mi] an (Obk), ankniepen st. ww.; overg.; hat anknepen
K/eed je toch es cen betien netter an, ie ['kniprp] 1. verder vastknijpen Dc
/open d'r a/tied bi] as een s/onterbokse sersjant[Iijmschroef] moot de scbroten van
(01-Ni), Doe wi] c/c p/echtige hei/ige een c/cure ankniepen (Obk), Dc ring van
kommunie c/eden, kregen we van groot- dat varken moe]' we/goedankniepen, want
moedergoo/den spu//egies (..);zie k/edede aanders gaot hi] weer /os (Db), 'k Za/ 't
de macgies an, datheurde vo/gens beurzo, nog even st/ever ankniepen (Ma), eon
een soofl boerebedoenige c/us opsieren eupen ogien even ankniepen (Ow), even
m.b.v. sieraden ed. (Ste) 2. (m.b.t. een een noodscha/m ankniepen (Spa)
kamer, huis, gebouw) stofferen, van ankniezen (Np) st. ww.; onoverg.; knees
maubels voorzien en verder opsieren We an, hat anknazen ['ijkni:zii] 1. (onoverg.)
zullen dat vertrek even inooi ank/ieden een raar gezicht trekken (tegen iemand)
(Dfo), We gaon or ni]e buns ankleden anknipogen (Obk, b) zw. ww.; overg.;
(Diz), lene k/eedt or buns mooicr an as c/c knipoogde an, het anknipoogd ['anknw
o:gp] 1. knipogen (tegen iemand) Ri] een
ere (Ow)
anklinken zw. ww.; overg.; hat anklonken verkoping kun c/c bieders mekeer soms
['â1)... J 1. vaster maken door steviger to anknijoogen (Obk), Hi]knipoogtmi]an (b)
klinken, door aan to doen sluiten Et /em anknippen ['ãknipip] - aanknippen: met
van et mes zit wat room, or moot even een knippende baweging of met een
ank/onken wodden (Dfo), Dat mes is room knippend geluid in werking stellen: We
in c/c niete, et moot even ank/onken zu//en et /ocbt even anknijipen (Op, Wol)
anknoeien (Dfo, Nbk, Obk) zw. ww.;
wooden (01-NI)
ankloppen ['ãijkiopqi] - aankloppen: vaster onoverg.; knoeide an, het anknoejd
doen zijn, vaster doen aansluiten We zeden Uknuiv] 1. voortdurend knoeien 2.
meersta/ 'deks/ag' tegen dat ding, daor opschieten met het werk, de aktiviteiten
k/opte ie et net mit an (Ste); kioppen om Jim moe'n wat anknoeien, eers koj'm to
binnengelaten to worden Iemoe'n we/ecrst /aete (Obk)
even ank/oppen veurdaj' d'r binnen stappen anknopen z. ankneupen
anknusselen (El, Op. Pe-Dbl, Spa) Ook
(Nbk), hi] iene ank/oppen (spor.)
ankneupen (OS, ZW, Np, Op, Wol) Ook anknutselen (Wol) zw. ww.; onoverg.;
anknopen (Bdie, 01-Ni, Sz) zw. ww.; knusselde an, het anknusseid {'âqknAsIv/
overg., onoverg.; kneupte an, hat ankneupt ...knkts!v] 1. voortdurend met jets bezig
[ärj... ! ... ] 1. (overg.) door to knopen aan zijn, met het werk blijven kiooien Hij c/oct
jets bevestigen Ri] 't ophouwen van een a//es op zien e/venc/attigst, daoromme /aot
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ik 'in mar wat anknusseien, want komt hi]
d'r vandaege niet, dan komt hij d'rmorgen
wel(Op), Hi] knusseit mar wat an on komt
d'r we] (Pe-Dbl, El) 2. opschieten met het
werk, de aktiviteiten (Spa) Nowmocj'toch
as wat anknusscien, anders koeJ' ft iaat,

hoor (Spa)
anknutselen z. anknusselcn
ankochelen (Nbk) Ook ankuchelen (Spa)
zw. ww.; onoverg.; kochelde an, her
ankocheld ['âi] ... I ... ] 1. voortdurend blijven
kuchen Hi] kocheide de hie/tied an (Nbk)
ankocht bn.; attr. [lijkoxt] 1. aangekocht

['akorp:/ ... kurn:] 1. (onoverg.) komen waar
men moet zijn, arriveren Hoe iaete bij5n
ankommen 7, Zo tegen de aovend kwam ze
hi] D. an J an, waor ze a/tied in buus
kwam (j), Ze bin mit at viiegtuug
ankommen (Obk), Is oonzc kaorte al
ankommen? al bezorgd (Nbk), Et kwam
mit at scbip an arriveerde per schip (Spa),
Hoe kuj' now mit zoc'n ding ankommen,
dit is toch prutswark (Up), Daor moef hi]
him niet mit ankommen van zulke zaken is

hij niet gediend (b, Nbk) 2. (overg.)
naderen, dicht komen bij (verspr.) Dc
P. brochtc dan at zelsverbouwde zaod as Jaeger kon de haeze niet ankommen (Np),
ma a] wear hi] de boeren thuus, mar deN
Dc bond kan de haeze ankommen (Np),
hadden ok ankocht veevoer an koeken to
koop (Ow)
ankoemen z. ankommen II
ankommanderen z. anriklcemedercn
ankommederen z. anrikicemederen

Dat kaif is zo wild, ie kun th haost nict
ankommen (Spa), Dc petriezen moej'
bekroepen, aandcrs ko]' ze niet an (El),
lene die zo badde rieden kan [ d.i. kan
schaatsen] daor kuf niet tegen ankommen

ankommeling de; -en; ankommelinkien
['âzjkomufl 1. iemand die leerjongen is/kan
zijn, met name bij een timmerman De

die kun je niet bijhouden, van zo iemand

timmerman bet can ni]e ankommeiing

(Spa), Bi] de timmerman was vaekc een
ankomm cling om as jonge op/aided to
wodden as timmerman (Obk), (gezegd van
een leerjongen:) Dat is can ankommciing,
die moet nog leren, the moet nog
ankommen (Nw) 2. jongen of meisje dat

groot begint to wordenlje al wat kan helpen
(Ld, Nt, 01-NI) Die kanje wei wat be/pen,
oat is can mooie ankommeiing (01-NI)

ankommen I at ['ãijkoxv:] 1. eerste indruk,
eerste kennismaking Hi] is niet zo viot in
't ankommen bij een eerste kennismaking
(ho: Bu), Wat is die yrouw koo/d in 't
ankommen, daor moef niet kommen year
wat berio (Db), Dat kiend is wat bleu in
? ankommen on kleurt mar zo aj' d'r mit
beginnen tepraoten (Obk, Dfo), Hi] is wat
boks in 't ankommen bokkig, lomp bij een

win je niet (Op), 1k mos him aorig
naobienen om 'm weer an to kommen (Db),
Ic lain de bujjc heuren ankommen goezen
(Ste), Doe kwam de onderbaos mit can
grate tree op 'e keet an (vo), 1k bin toch
wat op him in/open, kotter ankommen
(Nbk), AJ' aovens de iaampc op hebben
dan kommen ze op 't iocht an; dot bin
oe/en, thkkc ce/en (Nbk), Et komt we/ can
betien nao an het geld is bijna op, het kan

nog nauwelijks worden betaald (Nbk),
... watkotan id. (Nbk),Demuren kun opjc
ankommen een gevoel van beklemming

geven, zodat je hoe dan ook naar buiten
wilt (Nbk, Nw), Iemoe'n eenjongmaegicn
as vrouw nemen, die komt opje an wordt

geleidelijk ook wel ouder (en komt dos
a.h.w. in de buurt van je leeftijd) (ho: Np)
3. (overg.) bijhouden, aankunnen (Op)

Boer N. bet now een k/einerspullegicn, an
daoroni kan hi] at wark now we/
eerste kennismaking, oppervlakkig gezien ankommen (Up) 4. (onoverg.) in aantocht
(Op), In ? eerste ankommen is hi] nogai zijn, naderen 'k Zai gauw koffiewacter
eigenwies(Np, Db) 2. situatie waarbij men opzetten, 'k zie oonze praoters a/
nog maar aan het begin staat an waarbij ankommen (Obk), Moej'heur daor as zien
men nog veel moet leren, nog veel ervaring ankommen stappen (Ste), Doe hi] K.
moet opdoen (Nbk): Die is nog in 't ankommen zag (..) (b), 'k Had Jow niet
ankommen, the moet nog wat loran (Nbk) ankommen heard (Db), 't Veur]aor zit d'r
3. begin van een bevalling (Ow) Et is in ? weer an to kommen (Nt), Die bet can stroef
gezicht, mar a]'mit 'mpraotcn komt hij op
ankommen (Ow)
ankommen II Ook ankoemen (Bdie, Sz) Jow an wordt hij toeschietelijker, stelt hij

st. ww.; overg., onoverg.; is ankommen

zich open (Obk) 5. (onoverg.) gaan
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gebeuren, gaan aanbreken, ervan komen De (onoverg.) doel treffen, jets flunk raken Die
vekaansie komt an (Nbk), Dc proemetied slag kwam an, zo ook Die stomp is nogal
komt an (Ow), Dan kwam de ininne tied even ankommen (Nt), 't Is aorig
weer an on mennig arbeider hadde dan gien ankommen, doe ik mit de auto tegen de
wark (Np), Op 7 september die ankwam pao] reed (01-NI), 't Vu] noga] mit mit dat
(..) (s: oost.), Mar now kwam 'tan begon ongelok, et was hi] gieniene van allen slim
bet (b), 'k Zie ankommen dat N gauw et ankommen (Op), 't Is ma] ankommen
bokkien is (d), l'Jkun ? mit de klompen an gezegd bijv. bij een onfortuinlijke valpartij
wel an vu/en kommen (Ow), 1k hob et wel (Nbk), Ben Hap van een peerdepote komt
ankommen zien, ze bin nut mekeergaon 1k good an (Obk), Dat kwam aon an die
zag bet wet aankomen, ze zijn gescheiden opmerking kwam hard aan, vandaar (hijv.
(Nbk), Heit had we] zien ankommen dat et bij het geven van een uitbrander): ? Is to
niet good beteren zo] (v), De minne tied slim ankommen to hard aangekomen (Nbk)
kwam an (j), Dan komt etpas good an dan 8. (onoverg.) in argens mit ankommen to
begint het pas geed (j), Et /aandwark is berde brengen van een optossing, een
oek weer ankommen aangebroken (Nt), As atternatief, met praatjes, berichten komen:
et weer opknapt, zal de drokte mit de tuun Waor komt hi] now mit an! (Nbk), Kom
ok wel weer ankommen (Obk), tt Wark hi] mi] now niet mit zokkepraoties an! (Nbk),
de hoer begint bij de ineitied weer an to Ic moe me niet mit waark ankommen
kommen (Dfo, Db), Mit et veurjaorza/ et (Pe-Dbl), H)] zicht je a] ankommen! hij
work ok we] weer ankommen (Ma, Sz), zal je zien aankomen ( fig.) (Nbk) 9.
(zelfst.) .. is et wark in 't ankommen id. (onoverg.) aangaan voor een kort bezoek,
(Ow), 1k tie ankommen dat et niet good een kteine visite Is 't good da'k even bi]je
gaot (Spa), zo ook Dat hek we] zien ankomme?(Spa), lekun we/es ankommen
ankommen (Nbk), 'Ic Zie 't flog niet om een koppien koffie (Obk), Ic kommen
ankoemen dat 't veraandert 'k zie bet nog mar es an (Nbk), Kom vanmiddag mar an,
niet gebeuren (Ma, Ow, Sz, Bdie), ...dat 't mar niet to vroeg (Ste), even ankoemen to
debe]e dagdreuge blif(Pe-Dbl), .dat die eten (Bdie) 10. (onoverg.) athangen van, in
man weer an 't wark komt (Obk), Dat zie aanzienlijke mate relevant zijn Et komt
ik nog niet ankommen 1k denk niet dat dat now op degoeie orgenisaosie an (Nbk), De
zal gebeuren (Nt), zo ook Ze wi/len we], eier kosten baost niks moor, at komt now
mar tAr zie dat niet ankommen (Dho), Dat op de mennite an (b), d'r op ankommen
tie 'Ic flog niet ankommen, of dat good erom gaan spannen, veel energie en
gaon zal (Bu), Hi]hadde 'in to dikke eten koncentratie vergen: Mit koekalveriJe kan
dat 't bra oken kwam 'in an hij moest (bijna) 'to"rgoedop ankommen (Ow), Et is d'rop
overgeven (Ste. Sz, Op), 1k hebbe wark ankommen, mar et kerwei is klaor
veurjo w, dan kuj' hi] mij we] ankommen (Pe-Dbl), Hi] bet now we] een groot
beginnen te werken, in betaald verband woord, mar as et d'r mar es op ankommen
gaan werken (Wol, Sz), zo ook Doe ik die to], dan is hi] ok nargens (Op), As 't op 'a
hoer vreug om wark zee-d-ie da 'k drekt jacht ankom t, ho/en jaegers over
we] ankommen kon (Op), Et komt je an as a]gemien d'r een appat soorte van waorhied
pissen het overvalt je (Spa, Wol, Np), We op nao als bet over de jacht gaat, als bet
moss en to lachen, et pissen to] je relevant is m.b.t. de jacht (b), Et glieden
ankommen we moesten zo hard lachen dat kwam vroeger aori op 'e klompen an
we er bijna van moesten plassen (Obk, Bu) vergde heel wat van je klompen (Obk, Np),
6. (overg.) door de wijze waarop men et d'r op ankommen laotcn zonder zich er
benadert, bejegent, bij de ander een bep. verder voor in to spannen, zonder verder to
gevoel opwekken Hi] is good sikkeneurig sturen de dingen laten gebeuren: We helen
aj'hem verkeerd ankoemen (Sz), Oonze N niet meer mit ze, we zien we] as ze
bet gien good tin vandaege, hi] is to kommen, we ]aoten et d'r mar op
prikkelbaor as wat, kom him mar niet ankommen (Nbk), Ze hadden d'r meeT
verkeerd an (Op), Die is war nukkig, et ommedaenken an geven moeten, ze hebben
moot mar krek good ankommen (Ow) 7. et d'r mar op ankommen ]aoten (Nbk), We
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Iaoten et d'r mar op ankommen we doen or
in beginsel niets meer aan en zien wel hoe
het afloopt, we wagen bet verder maar op
deze manier (Dhau, Dho), zo ook Et kwam
die man niet zo krek, hif lent et d'r mar
wat on ankommen (Dfo), Die Jonge is we!
zo ges/epen dat hif a//cs op een aander
ankommen /at een ander alles Iaat
uitzoeken, beslissen, laat doen (Sz) 11.
(overg) aanraken, ergens aankomen Die
deure moeJ' niet ankommen, die is nat
(Db), Kom niet an die draod, d'r staot
stroom op (Nbk), Nict ankoemen!
Otb!ieven! (Bdie), An e/ektrische stroom
moeJ'niet ankommen (Wol), Die geute kan
'k net ankommen ik kan er nog net bij met
mn hand (Spa), argens tegen ankommen,
(gezegd bijv. van seep die niet te beet is:)
Dat kuJ' we! ankommen (Spa), zo ook Dc
bri7 is niet zo hiete meer, die kuJ' we]
ankommen (Dhau), Ft komt wat an, et
schoert wat het loopt aan (bij draaiende
bewegingen, bijv. m.b.t. een fietswiel)
(Dho), (onpers.) Wifsneden d'r vroegerop
'e kaant wel een stokkien uut [ni. nit
kiomp], dan kwam 't met an schuurde niet
tegen (Of-NI), Kom es an me! raak me
eens aan als je durft (Spa), 1k bin niet
bange veur jow, je moon mij es
ankommen (Up), Ze moe'n niif niet
ankommen ze moeten me niet aanraken
(Dhau) 12. in zn bezit of tot zn
beschikking krijgen Dc cerste postzege/s
van Nedcr!aand kuJ' miii ankommen (Np),
d'r is gien ankommen an het is niet to
krijgen, ook: her is zo door dat je er
eigenlijk niet aan kunt komen, waarnaast
Ft vu] noga/ mit mit de pries, if konnen d'r
nog we! ankommen (Ow) en D'r is nog
(we!) an to kommen (verspr. US, Di; Np),
D'r is haost niet an to kommen het is
schaars (Bdie, Spa), Daor is wel an to
koemen (Bdie), Hoe koJ' d'r an om zokke
dingen nut to ha e]en hoe kom je ertoe, hoe
bedenk je het (Wol), Hoc bin de meensken
d'r an kommen om dat praotien rond to
strijen hoe zijn ze ertoe gekomen (Obk)
13. (onoverg.) overkomen, zich openbaren
van ziekte, door besmetting ziek raken
Vanmorgen was hif nog good on Jaeter on
'e dag is 't him zo mar ankommen (Obk),
1k nile mij be/emaole niet !ekker, dat is
mij gisterao vend zomar ankommen (Up),

Dc verkoo/dhied is me op 'e iesbaene
ankommen (Np), 't Is me zomar ankommen
zonder dat ik zou kunnen zeggen dat ik
ergens besmet ben (Dhau, Nbk), Die griep
is me ankommen bif feinilie die ziek
waeren (El, Pe-Dbl), In '79 is 't mij
ankommen is die ziekte, dat lichamelijke
ongemak bij mij begonnen (Nbk), Die is et
in et heufd ankommen hij heeft een tumor
in het hoofd (Obk), Ft is him van gien
vremde ankommen die karaktertrek zit nu
eenmaal in z'n familie (Dfo) 14. (onoverg.;
veelal van personen) groeien, groter,
zwaarder, dikker worden Oeh heden, wat
bin die kiender van Jim al ankommen
groter geworden (Diz, Np, Up), 1k bin
aorig ankommen (verspr., Wol), ankoemen
ingewicht(Bdie), vandaar We bin ccii peer
pond ankommen (flu), Hij is wel twint%
pond ankommen (Wol), (..) ccii he/der
ding dat wat nicer k/cur op 'e wangen
kreeg en een betien ankwam (Np), 't Ka!f
is aorig ankommen flunk gegroeid (Ld), De
(uun is aorig ankommen nao de regen
(Pe-Dbl) 15. (onoverg.) blijven leven en
gaan groeien na verplanten of poten Dc
b!oemen bin ankoemen (Bdie), Dc bonen
bin good ankoemen (Sz), Van al die
p]aanties is d'r gieniene ankommen (be:
Bu), Wi/ge!oten wi/len zomar ankommen
(Spa), 1k weet niet as die jonge bEe we!
ankomp (Sz) 16. (onoverg.) zich verder
ontwikkelen, door ervaring beter worden
(gezegd van een leerjongen:) Dat is een
ankomme!ing, die moet nog !eren, die moot
nog ankommen (Nw), (zelfst.) De
onderknecht was nog in et ankommen
(Ow), Kan hif een bietien ankoemen op 'e
scho c/c? flunk meekomen (Bdie) 17.
(onoverg.; vaak onpers.) de indruk wekken
van een bep. karakter, hoedanigheid to zijn,
op een bep. manier overkomen Die nije
buurvrouw kwam me niks niet aorig an, ze
was net zo birre bits, druk en driftig (Sz),
Dat za! Je wel reer ankommen, as de
kiender d'r nut gaon (El), Now bet ze een
beel aander veurkomen, dat komp mijraer
an (Sz), 'tZo! oons raerankommen as wif
nut oons buus weg moss en (Up), Dat komt
me reer an gezegd wanneer jets heel anders
is geworden (Bu), zo ook: Ge/cuT dat, dat
't 'm reer ankomt! (flu), 't Komt me
raer/vremd an dat bij dat daon bet (Wol),
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't Komt kael an oat de bomen d'r of
kommen binnen (Dfo), Doe de femi/ic vot
was, kwam et oons eerst kae/ an (Spa,
01-Ni), We hadden dr een hiele
verwaachting van, mar et vul of et kwam
oons kae! an (Ow), Doe we eerst in de
vrenjte woonden, is oat oons on wennig
ankommen (Up), Dc koenen mossen d'r
nog wel an wennen en van in/ce/den kregen
ze baost hie/endal glen me/k, zo nuver
kwam et die biesten an oat now aBe vier
utters toege//eke mu/ken wodden (vo) 18.
(all. onbep. w.) in ankommen kunnen

voortdurend maar weer opnieuw werk
moeten doen, steeds weer voor iemand
klaar moeten staan, zich steeds opnieuw
ergens voor moeten inspannen 't Is
al/emaol war/c, ie kun mar ankommen

(Dho), Dan kuj' wel ankommen, dan kuj'
a/tied wel k/aor staon (Bu), Aj' daor mit
beginnen, kuj' wel ankommen is het einde
zoek, kun je averal wel mee insteminen, op
in gaan (aig., Nbk), Je kun overa! glen /id
van wodden, dan kuj' we! ankommen (Op),
verder in Ic kun bij hem a/tied anko em en
te rakken je kunt bij hem eigenlijk steeds

maar weer beginnen op te ruimen, schoon
te maken (Sz), D'ris glen ankommen an er
is geen beginnen nan (Np) 19. (anoverg.)
ontstaan van een verkering Ft is ankommen
op een daansaovend (Obk), Zol die
verkering ooit weer ankommen? (Db) 20.
(onoverg.) als eigendoni krijgen, verwerven
(Dhau) Ic kommen an et kotste pat jij
krijgt het minst (Dhau) 21. (anpers.) in
ankommen op gelden, betreffen, zich
taespitsen op, als echt relevant resteren:
Now moej' d'r niet uutnaaien, as 't op
betae/en ankomt (Op), Ft komt niet op een
sekonde an zo precies in tijd hoefje 't nu
ook weer niet te zien (Dho), d'r op an
kommen veel maeite, precisie vergen, zeer

hard en veelal nauwgezet moeten werken
Ft kostte inspanning, et kwam d'r op an

(Bu), Daor mos ik hadde tegen !open, oat
kwam d'r op an (Bu), Ft was d'rgr/fnoga/
op ankommen (b) 22. (anoverg.) in
aansporingen als Korn an, we gaon een
aentien deur de bos lopen vaoruit, kam
(Np) * (raadsel:) Gruun kom 1k an out vere
lanen/Vervoerd van ofge/egen stranen/Om
niij bier deur meenskehanen/Wente!en te
!aoten en zwat te branen oplossing: de

koffiebanen (Obk), As een meenske gek
wodt, komt or him in de p!asse an (b), zo
ook Aj' gek wodden, komt et je in de
p!asse an (Nbk)
ankommend Oak ankommen ( Dfo, Nbk),

ankoemend (Bdie, Sz) ['akoip:t/
akorn/'âtjkürn:t] - aankomend: opgroeiend, halfvolwasssen Die her een
an/comm ende jonge om 'm aanst te he/pen
Hi7 is niet zo oo!d, bij is
ankomm end (Dho), een ankomm end
baosien nag niet volgraeide manspersoon

(Bu),

(Dfo); nag maar net begonnen
arbeidskracht, arbeidskracht die nag in zn
werk meet graeien, maet klimmen in
vaardigheid/positie: een ankommende
knecht knecht die nag maar pas begint en
nag veel ervaring meet opdaen (verspr.,
01-NI), zo ook Dc ankommende knecht is
de onderknecbt(Dhau); kamend, aanstannd
ankommende we/ce (Diz, Np, 01-NI),
ankommende decnsdag (Nw), ...zundag,
ankommende meie (Dho)

ankomst ['aijkamst] - aankainst; het
aankamen
ankondigen Oak ankundigen (El, Op) zw.
ww.; overg.; kandigde an, het ankandigd
['ãkondogfl/...kAn ...] 1. aankandigen, het
gaan piaatsvinden formeel/afficieel
bekendmaken Ft wodt nog ankondigd zal
nader warden aangekondigd (Bu), een feest
ankondigen (Bdie), Ze staon ondertrouwd,
't is ankondzd in de karke (Dho)
ankondigcr (1) ['aijkondogç] - aankandiger
ankondiging ['ãkandaguj] - aankandiging
ankonissen (Np) my. [azj'kO:nsi] 1.
(my.) bep. saort kleine kip
ankoop ['ijko:p] - aankoap: het aankapen
Bijde ankoop he'kdaorniks van zien (El),
Hi het een goeie ankoop daon (Spa); her
aangekachte Daor het hijeen goeie ankoop
an had (El)
ankoopbedrag (I) Un...] - aankoapbedrag

ankoopkoperaosie (va) de; -s
['aijko:pko:pço:si] 1. aankaapvereniging Ze
hebben botterfebrieken sticht, an/coopkopera os/es, een stamboek, m elk/con tro/e
en ok boerc/ienbaanken (ye)
ankoopverieninge (1) ['ãi)... J - aankoap-

vereniging
ankopen st. ww.; averg., anoverg.; het
ankacht [âka:pip] 1. (averg.) aanschaffen,
aankapen 1k moet nij vee ankopen (Diz),
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Th3/ bet nogal wat vee ankocht, en now
kommen de mankementen (Ow), Ze hebben
oat boekien (grond) ankocht (Nbk), eon
perceel /aand ankopen (Dfo), En met te
vergeten: een go eie veurraod brane wien mit
boerejonges wodde ankocht (s: oost.) 2.
(onoverg.) steeds maar weer kopen Die
,neensken kopen hieltied mar an (Wol)

ankriegen, et kost niks meer pak een stoel
en ga zitten (El, Nbk, Sz) 2. toetasten Now
meensken, kom mar bij de taofe/ en krieg
mar an (01-NI), Now yolk, Jim moe n mar
ankriegen, laot Jim met nugcn tast maar

toe, neem maar flunk wat (Obk), zo ook
Now yolk, Jim moe mar ankriegen

beginnen te eten (Obk), Meensken, Jim

ankoppelen zw. ww.; overg., onoverg.; moe'n Jim nietnugen /aoten, krieg mar an
koppelde an, het (bet. fl/is ankoppeld (Ow, Obk) 3. aantrekken (van kleding,
['k3pi7J 1. (overg.; m.b.t. wagens e.d.) schoeisel e.d.) 1k kan de leerzens met zo
koppelen aan, vastmaken aan ccii waegen goed ankriegen (Nbk), Kun Jim zels Jim
ankoppelen (Bdie) 2. (onoverg.; vaak Jassies ankriegen? (v) 4. aan het Iichaam
onpers.; m.b.t. een aantal mensen, dieren) krijgen Ft k/eine kiend kreeg een nij
snel in aantal toenemen 'tKoppeltaorigan Jassien an (Nbk) 5. aan het branden
er komen steeds meet mensen (naar een krijgen, in werking stellen: 1k kon c/k
bep. gelegenheid, bijv. een feest, een /aampe met ankriegen (Nbk), Kan bij ze/s
verkoping) (Nbk, Ow), Ft leek dr op dat de tillevisie we! ankriegen? (Nbk)
de zaal lange met vol kommen zol, mar in ankrimmeneren zw. ww.; onoverg.;
't leste begon 't toch nog mooi an te krimmeneerde an, her ankrimmeneerd
koppelen (Ow, Op), Dc motte blEt, en or ['âijkr ... ] 1. voortdurend klagen, zeuren Hi
koppelt al mar an (Nbk), De zwanen krimmeneert altied an (Ma)
koppelen aon an (Spa), Oonze schaopen ankroepen Ook ankrupen (Wil) st. ww.;
koppelen ok weer mooi an (Nt)
overg.; het (bet. 1, 2)/is ankreupen [aijkru
ankrabben (El, Obk en verspr. west.) zw. pip!. ..kryprp] 1. aankruipen (tegen iemand)
ww.; overg.; krabbede an, her ankrabbed Kom es bier, dan zak Je even ankroepen
['51 ] 1. door te harken ontdoen van (01-NI), Veur een rittien in de ma//em en]e,
bladeren, hooi enz. Ft /aand is nog met waor ie mi altied zo lekker ankroepen
helemao/ schone, oat moe'n Jim nog wel konnen (b), k Kroepe aovens op bedde
even ankrabben di. het resten hooi of gras lekker tegen de vrouw an (Diz), Dat
bijeenbrengen en weghalen, met name verlielde ste/legien kan menaander zo
m.b.v. een hooihark (Op), Krab ie de boe/ /ekkerankroepen ( Diz), mekeerankroepen
nog even an? (Nw), Vroeger mossen we (Ow) 2. besluipen (Ma) et wild ankroepen
zaoterdags de reed bij huus ankrabben (Ma) 3. naderen van een bep. Ieeftijd (Nbk)
(El), Z.aoterdags mos ie 't om huus henne Die kropt de n cgen tig ok a/ an (Nbk)
even ankrabben (Obk) 2. bijeenbrengen ankroeper (Nw) de; -5; -tien ['arjkrupç] 1.
door te harken de statten ankrabben in et iemand die een ander aankruipt
buJlaand (Dho, Nw), huistatties ankrabben ankroeperig (Nbk) bn., bw.; -er, -st
de laatste restjes, slierten hooi (die bij het ['ãijkrupçax] 1. geneigd om aan te kruipen
bijeenbrengen waren blijven liggen) (Nt), Sommigen bin altied wel wat anicroeperig
c/c statten ankrabben in et buJ/aand (Nw)
(Nbk)
ankral,ber (Dho) de; -s ['a1krabr] 1. ankrojen zw. ww.; overg.; krooide an, bet
degene die het ankrabben deed, z. aldaar ankrooid ['5ijkro:ojçi] 1. met een kruiwagen
(Dho)
brengen (bij!naar iemand/een bep. punt)
ankri'jen zw. ww.; onoverg.; krijde an, Bij et straoten hebben ze een haand/anger,
het ankri'jd ['ãijkr ... ] i. voortdurend kraaien die krooit stienen an (Np)
De krie/haene krit altied an (Spa)
ankrummelen zw. ww.; onoverg.;
ankriegen st. ww.; overg.; het ankregen krurnmelde an, her ankrummeld ['âz
[âkrigp] 1. nemen door vast te pakken krAmlri] 1. voortdurend moeizaam of
Krieg de fiets even van mij an (Bdie, stuntelig rijdend of lopend gaan AJ'
01-NI), Wil ie die tasse even veur mi5 langzem fietsen dan koJ'ankrumme/en (Np,
ankriegen? (Spa), Wij' even die schaole Op, Ste), (onpers.) Ft krummelt mar war an
ankriegen? (Bu, Db), le kim we! een stoel mit him langzaam, moeizaam rijden of
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anlcrupen - anlannen
anderszins gaan (Np) 2. opschieten met het
lopend of fietsend gaan (Dfo) Die Jonge

opdrijven door met een takje te dreigen of

moct wat ankrumnic!en, zo komt hi] te

te slaan Ben garregien bruuk ie we! om de
varkens wat an te kwictsen (Nbk)

iaete in schocic (Dfo) 3. langzaam bezig

anlachen ['51...] - aanlachen: lachend

zijn met dingen Hi] krummc/t a/tied wat
an (Spa), Hi] krunnne/t mar watan (Dho),
We krumme/en zo mar wat an (Wol) 4.

aankijken Dat k/cinc ding kan Jc soiris 70
lie!' an/a chen (Obk), ook: aanlokkelijk zijn
(Wol): Die app c/s die ]igen daor zo
]ckker, die /achen mi] an (Wol) * Ze kun
Jc beteran/achen as uut!achcn (Ow), Lach

met kleine dingen bezig zijn (Bdie, Db, El)
I vcrvcc/t him nooit, hi] is a/tied mar wat
an ft ankrwnmc/cn (Db), Laot m mar wat
ankrummeien een beetle bezig zijn (Bdie,

El)
ankrupen z. ankroepen
ankrusen z. ankruzcn
ankruzen (Diz, Nbk, Np, Nt) Ook
ankrusen (Nbk) ['ijkryznI... ] - aankruisen
Dc zieke bomeri wofti ankruust ( Diz), 1k
hebbe ci even ankruust (Nt)
ankuchelen z. ankoche/en
ankundigen z. ankondigen
ankunnen st. ww.; overg.; kon an, het
ankund ['aij... J I. tegen jets of iemand
opgewassen zijn, de ander de baas kunnen
Die vent zoic we! ankunnen (Nt), 1k kan
him wel an heur! (Nbk) 2. in een gevecht

ic me uut? met als mogelijk antwoord:
Nee, Bc /acheje an (Np)
anladen z. an!acden
anlaeden Ook anladen ( Spa) zw. ww.;
overg., onoverg.; laedde/laedede an, bet
anlaeden ['5...1...]1. (onoverg.) sneller gaan
met het laden cen bietien anlaeden (Nt,
Bdie), We mossen anlaeden om op 'e tied
vot te kunnen (Dfo) 2. (overg.) geheel vol
laden (Db, Np) Dc waegen is anlaeden, d'r
kan ni/cs mcer bi] vol geladen (Np, Db)
anlanen Ook anlannen (Spa) zw. ww.;

onoverg.; laande an, is anlaand
...lai:] 1. voor de wal komen varen, gaan
aanleggen (Db) 2. belanden, terechtkomen

We wussen nog met waor we die aovcnd
anlanen zo//en (Up), Doe hi] op 't /aest
weer op 'c Bu/t an/aande, weren zien
oo!den a/ lange on ? hof(b), ft Is mar te
aktiviteiten) kunnen uitvoeren, kunnen hopen dat ze goed anlanen (Bdie, Dho), ft
volbrengen ft Is we] te hopcn dat die Schi)i komt anlanen (Db), Op ci laestc is
mecnsken ci in die ni]e zacke ankunnen hi] da or toch nog an/aand(Nbk), Die komp
(Obk), le moe'n ok a//es mar ankunnen zomar anlanen wipt zomaar eens aan, komt
(Dho), Hi] kan ci makkc/ik an (Nbk), Hi] zomar eens weer even thuis (Pe-Dbl), Bin
kan ci wark makke]ik an (Nbk), Ze kun ci Jim ok weer anland? thuisgekomen,
wark krek an (Dho), Die kon ci zwaore teruggekeerd (Spa), 1k bin weer an/aand
wark met meer an (v), hid wat ankunnen (Nt), Waor zo] die an/aand wezen?
kunnen overwinnen 1k dacnk nict dat hi]
die vent an kan (Nbk), Kom mar op, ik kan
jc we! an (Ow) 3. (m.b.t. werk, taken,

veel werk, aktiviteiten kunnen verrichten
(Nbk), Hi] wil mcer as hi] an kan neemt te

veel hooi op zn york (Diz) 4. in staat of
gewend zijn om te verbruiken U) Hi] kon
zowat een pond tebak in de wcke an (j)

ankwaanselen (Ma, Nbk) zw. ww.;
onoverg.; kwaanselde an, het ankwaanseld
['atjkwa :sifl 1. (vaak negatief) voortdurend
kopen en weer verkopen, zonder dat het
iemands beroep betreft Hi] kwaansclt
a/tied an (Nbk)
ankwattelen (Spa) zw. ww.; onoverg.;
kwattelde an, het ankwatteid ['ai ... ] 1.
steeds kwa tie/en, z. aldaar Hi] kwattc!t
a/tied an (Spa)
ankwietsen (Nbk) zw. ww.; overg.;
kwietste an, het ankwietst ['Sl)kwitsli] 1.

terechtgekomen zijn (Wol) 3. een
maatschappelijke positie krijgen Hi] is
(aorig)goedan/aandheeft een goeie baan,
een goeie betrekking gekregen, het gaat
hem voor de wind (aig., Obk), Hi] is daor
aorigan/aandid. (01-NI), AJ'mar watgocd
anlanen, dan kuJ' in een vremd /aand nog
wet wat beginnen (Obk), Hi] is vremd
an/aand niet goed terechtgekomen, in een

merkwaardige positie gekomen (Ow)
anlangen (Dho, Mun, Obk) zw. ww.;
overg.; langde an, het anlangd ['Sla:] 1.
aanreiken, overhandigen Wacht mar, ikza/
ft Joe we] an/angen ( Mun), Wi]' me de
pupe even an/angen? (Obk), le moe'n ci
mi] even an/angen ( Dho)
anlannen z. an/anen
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anlappen - anleggen
anlappen (Db, Dfo) ['a...] - aanlappen,
aanflansen (aan can verhaal, een betoog)
Do ank/aegar /aptc d'r nog hiel wat dingan
bij an(Db)

anlassen ['a...] - aanlassen: door lassen
aaneenhechten; ook: door lassen annbrengen van een nieuw ijzerlaagje (Bu)
anleg de ['ãlsx] 1. bet aanleggen (van
wegen, tuinen ed.) Do an/ag year de twin
/aot ik an can vakman over (54, do an/ag
van eon iietspad ( Nbk) 2. aangelegd werk,
dat wat (nieuw) is aangelegd (Up) Aj'in do
ni]e an/ag komman in Wo/vage, kriej' zo
con rits anton ow ja henna (Op) 3.
aanlegplaats, aaniegsteiger (Sz) Daoris c/a
an/ag vaur do boot (Sz) 4. in in aarsta
an/ag in eerste instantie (Spa), in /aaste
an/ag in Iaatste instantie (1) 5. begaafdheid,
talent argans an/ag vaur hebban, Dat kuj' of
iekun 'Inlet, daormoaj'an/eg your habban

(Nbk)
anleggen zw. ww.; overg., onoverg.; het
anlegd ['a...] 1. (overg.) aanleggen, in Zn
geheel maken en inrichten; vaak van een
stuk grond, terrain: tot de gewenste
bestemming In Wo/vega bin ze mit die
ni]e draavarsbaenean 'tan/eggen ( Np), can
tuun anleggen, eon nija weg anleggen, 't
aiektrisch an/aggan de aansluiting op het

elektriciteitsnet (in een huis enz.) 2.
(overg.) handelen, doen met het te noemen
oogmerk, een deal op een hap. manier
proberen to verwezenlijken Hi] hat at d'r
op anlegd dat at zo gebewrn zol het was
zijn toeleg (Nw), Hoe moej' at anleggen
om wat maar kontakt to kriagan mit do
buurt? (Obk), Hi] za/ at mit c/ia kwastie
we/ goad an/aggan, dat is him wet
toevertrouwd (Db), We moe'n dat can
batien vaurzichtig an/aggan (Ma), Ia icon
wa/ argans op an/eggen aj' lana wat
uutheuren wi//en naar iets toe praten (Ste),
Hi] gaot at nogal hoge anleggen, hi] doet
net of de he/a wara/d van hum is doet hat

voorkomen alsof hij heel belangrijk is
(Bdie, Pe-Dbl), Die meansken leggen at ok
zo boge an, at za/ mi] al bani]an of ze at
vaur rnakaar ho/an mikken op een flinke

vergroting van hun middelen an aanzien
(Up, El), Die man is zeker can hia/a piat,
want hi] wi/ at nogal hoga anleggen is
nogal pretentieus (Dhau), Ic hebben at zo
groot anlegd, mar ia konnan at niat veur

mekear kriegan! (Dfo), Za hat gian nagals
ow at gat to krabban, mar ze btiaft at hoga
anleggen doet het voorkomen alsof ze heel

wat voorstelt (Sz) 3. (overg.) handelen
zodat men het ernaar maakt Die /agt at d'r
naor an dat hi] nog as can keer goad lap
om leer kr%t (Obk), Een kiend strafia ok
wet as an dan zej Marie habben at d'r ok
on an/ego" (Nw) 4. (overg.) gaan verza-

melen on maken, opzetten waarbij men een
konkrete zaak tot stand brengt 5. (overg.)
bij/tegen lets leggen, door neer te leggen
tot een geheel doen zijn, gereedleggen Mit
aan kotta dc/a koj' soms twintig bossan
anleggen, mar mit can lange de/e we]
vaartignl. om to dorsen (Pe-Dbi), can ni]e
/agga anleggen ( El, Np), de uis anleggen
van can riaten dak (01-NI), de onderste
/aoga anleggen van can riatdak (Dhau) 6.

(overg.) tegen jets aan leggen, aan iets
vastmaken ía leggen at gawaar an de
schoo/dar (Dhau), Soms mossen do boeren
do bijgies wet as anleggen bij de motte

tegen hat moederdier leggen voor het
zogen (verspr., Obk), opni] an/eggen
nieuw garen eraan zetten, bijv. bij breiwerk
(Nbk) 7. (onoverg.; m.b.t. een geweer)
richten Aj' eon doe babban waoj' op
schiatan wi//an, moaj' aerst we/ goad
an/aggan (Obk), Hi/egde an an schaut...!
Daor stauf at haesien vat (b), (als
instruktie, kommando:) An/aggen... yuan
(Spa) 8. (onoverg.) afmeren D'rkommen in
Barkoop now an dan p/azierboten anleggen
(Obk) 9. (onoverg.) pleisteren Gistarmitde
fiatstoaht habben we nog even in Barkoop
an/ago' (Diz, Dho, Db), Hier moe'n we mar
even anleggen (Wol), As de boaran van de
mark waerommekwamman, /agdan ze oven
bij do harbarge an (Ld), anleggen in do
harbaarge (Pe -Dbl), Bi] toartochtan op at
ies kuj' anleggen bij eon suke/aotentian
(Wol), In do winter gingen we mit
schaatsariadan even an/eggen bij 't kale,

dichta hi] 'tias(Pe-Dbl) 10. (onoverg.) tot
vriendsehap of verkering, tot een goede
relatie (proberen te) komen Dat is glen
kammeraod vaurjow, daor moej't mar niat
wit anleggen (01-Ni), Jo lain 't op 't haste
mit a//em an niat an/aggen ( Nbk), Aj' at mit
zok yolk anleggen dan moej' at seins mar
weten, daorkomtniet vale goods van (Up),
Hi] parbeart at a/ can hick tied mit dat
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anlegkosten - anliggen
macgien an te leggen (Wol), Th3 wus niet
hoc hi] at anleggen zol mit dat macglen
(Ld), Hi] Mgt at mit beur an (Ma), 1k /ach
me naar, die ouwe kerel wo/ at mit ml]
anleggen (Sz), Dat macgien /egt 't mit
iederiene an probeert met elke man aan te

pappen (Ld) 11. (overg.) aanmaken, tot
branden brengen As de vrouw/uden vroeger
van bedde kwammen, mossen ze aldereerst
at vuur anleggen (El, Ld, Ow, Obk), can
vaurtien anleggen (Db, Dho, Np), can
eupen heard anleggen ( Wol), de kachel
anleggen (Bdie, 01-NI, Op. Pe-DbI) * Leg
d'r as an, leg d'r as an, hiete me/k an
waarmc Jan vroeger bij schaatswedstrij den,

toertochten op de schaats e.d. gezegd
(01-NI)
anlegkosten ['a...] - aailegkosten
anlegplak et; -ken; -kien ['al...] 1.
aanlegplaats (voor boten)
anlegsteiger (v) ['a...] - aanlegsteiger (voor
schepen)
anleidige z. an/aiding
anleiding Ook anleidige (Ste) de; -s, -en;
anleidinkien ['ãlsjdu1/ ... dayo] 1. dat wat
een bep. gevolg heeft Ic snappen niet waor
die ruzie out votkomt, d'r was gien
an/eiding veur (Db), 1k zie gien an/aiding
om mien vcurste/ to veraanderen (Ma),
an/eidinggeven teweegbrengen: Ft is zien
eien schu/d, dan had hi] mar gien
anleidige geven moeten (Ste), Ze hadden
ruzie, mar ze hadden d'r ok an/eiding toe
geven (Spa, Wol), Hi] gal zels anleiding
tot die vechtpertij (Ld); i.hb.: de ander
verlokken tot seks, tot een relatie: Hi] was
gien beste, mar zi7 gal ok wel (wat)
an/ciding (Nt, Np), Die meidgafanleiding,
ze /ongerde naor de man/uden (Obk), Ic
moe'n gien an/eiding geven (El, Ma, Sz),
naor an/aiding van naar aanleiding van (een

schrijven, een advertentie enz.), zo ook
Naor an/ciding van de win dere
weerberich ten bewwe oonze plannen
veraanderd (Obk)

anlengen zw. ww.; overg.; lengde an, het
anlengd ['ãlqj:] 1. (inzake vloeistoffen)
verdunnen Disse soap is wel wat dikke, die
za/ i/c even mit wat kokend waeter
an/engen (Nbk), We mossen de vaarve
an/engen, want ze was veal te dikke (Wol,
Pe-Dbl), de greunte mit ccii sausien
an/engen (Nt)

anleren zw. ww.; overg., ook wederk.,
onoverg.; leerde an, her anleerd [1...] 1.
aanleren (van bep. kennis, kundigheden,
gewoontes) Goeie menieren kuj' anleren
il aorij an to leren U)
Die in va/ide het him anleerd om zo veu/
moge/i/c ze/s te dccii (Db), Hi] het in can
sehofuien tied a/ aorig anleerd (Nbk), Ic
kim gauw wat anleren bijv. can gewoonte

(Ld), 1k begon ok

als stotteren, het steeds gebruik maken van
een bep. uitdrukking (Diz, Nbk), Eenkiend
/eert him soms an om in de neuze te
porken (Obk), Die gewoonte moeten je niet
anleren! ( Wol), (wederk.) Die gewoonte
moej7e met anleren (Np), (gezegd van rare
gewoontes:) Waj'je anleren, kuj' ok weer
ofleren (Nbk), zo ook Dat moej'je mar niet
anleren (01-NI)

anleven (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.;
leefde an, is anleefd ['ãli:brn] 1. toeleven
(naar jets), in d'r on an/even: Hi] is d'r
helemao/e on an/eefd naar toe geleefd
(Np), Hi] /eeft d'r op an as God in
Frankriek heeft niet veel te doen, hoeft

zich nauwelijks in te spannen (Nbk)
anleveren zw. ww.; overg., onoverg.;
leverde an, bet anleverd ['a...] i. (overg.)
aanleveren, bezorgen voor verdere handel,
gebruik, verkoop hth moon even gedu/d
hebben, ik kan niet a//es in ien keer
an/everen ( Db), D'r is vale vraog naor dat
artike/, we kun at haost niet an/c veren

(Wol) 2. (overg.) thuis, op het adres waar
besteld is bezorgen (Bu) Dat moej'm even
an/everen (Bu) 3. (onoverg.) steeds blijven
opleveren (El) Ft /evert toch nog we/ wat
an (El)
anliemen ['a...] - aanlijmen, met lijm
vastmaken Dat oortien kuj' we/ anliemen

(Dho), can p/akkaot an/iemen (Bdie)
anlieven (Ste) zw. ww.; onoverg.; liefde
an, is anliefd ['âli:brn] 1. wennen aan de
persoon met wie men trouwt, vooral
vergoelijkend gezegd van iemand die een
antler trouwt voornamelijk om geld of
goed, ook van can stel dat kennelijk nog
niet zo best met elkaar overweg kan: Now
ja, at za/ wel wat an/ieven! ( Ste)
anliggen (Bdie, Nbk, Wol) st. ww.;
onoverg.; het anlegen ['ltg] 1. grenzen
aan (Nbk) We /iggen tegen N an onze
percelen grenzen aan die van N. (Nbk) 2.
(van biggetjes) bij de zeug liggen om te
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anlochten - anlopen
zogen (Bdie, Wol) Van tied tot tied gaon
de b;ggen anlijgon (Wol)
anlochten zw. ww.; onoverg.; lochte an,
het anlocht ['ãloxtn] 1. voortdurend weerlichten Ft locbt de bioltied an (Nbk)
anloeken (Nw) zw. ww.; onoverg.; Ioekte
an, het anloekt ['lukn] 1. Iieht aan jets
trekken
anloeren zw. ww.; overg.; loerde an, het
anloerd ['à ...] 1. voortdurend aankijken
Somnnien kun je an ion stok anloeren

(Ow)
anlokkelik ['l3kok] - aanlokkelijk 1k
niaekto mien vourstol zo anlokkelik
mogelik, mar hij wol niet bieten (Op)

anlonken (Db) zw. ww.; overg.; Ionkte an,
het anlonkt ['ãloi]kp] 1. aanlokkeiijk zijn
Die dikke eieipro em en Jonken mij an (Db)
anloop de; ...lopen; ...Iopien ['àlo:p] 1.
aanloop: bij hot springen ed. een anloop
year et hoogspringen ( Db),
eon
anloop/anlopien nemen a,!' over een sloot
springen (Op, Nw), eon flinke anloop
(Bdie, Nbk, Spa), con beste... ( Sz), een
goeie... (01-NI), een hiele... (Nbk), een
lange..., een grote.. (El, Ma), een kotte...
2. inleidende woorden Wa'k now zegd
hebbe is gien anlopien meer mar eon
autlopien (ko), Hi7 doot et mit eon

anlopien hij overdrijft nogal (Ste) 3.
motiverend, aanzettend begin van een
ontwikkeling Ft is eon anloop naor (..)
(Ow), Dat moot eon anloop hebben (Nw),
Daor moot een anlopien veur wezon (Nw)
4. bezoek dat zich met regelmaat over een
dag of dagdeel aandient, vaak onaangekondigd 1k had vandaege nogal wat
anloop (El), N zal nog wel moer anloop
kriegen (b), We hebben altied een boo]
anloop (Obk, Ste, Diz), . . eon protte anloop
(Ld, Nbk, Obk, Ow), ...een hoop anloop
(Nbk, Nw, Ste, Ma), ...con baIt anloop (b,
Nbk), hid watanloop(Nbk, Ma), ...nogal
wat anloop (p), We hebben met vale
anloop had vandaege (Dhau), De hiele
morgen bebben wij anloop had (Dfo), Die
moon sken willen graeg es wat anloop
hebben (hi), Ft is een busien van anloop

waar men vaak even binnenloopt (Ld) 5.
kort, vaak onaangekondigd bezoek dat men
aflegt (Dfo, Nw, vo) Wi5 bin d'r al es an
west, mar dat was mar zoe'n anlopien (vo),
Wij zullen even eon anlopien doen bij do

nije baron (Dfo), 't Is mar con anlopien,

heurvergoelijkend gezegd door iemand die
op bezoek komt en merkt dat men bet
druk met iets heeft (Nw)
anlopen st. ww.; onoverg.; leup an, is (bet.
2, 4, 5, 8, 9-14)/hot (bet. 1, 3, 6-7, 15-18)
anlopen 1. sneiler gaan lopen Jo meugon
wel wat anlopen, sanders kommen we nog
to laete! (Bu, Diz, El), Toe, loop now es
wat an (Ste), 1k moot mar even anlopen,
sanders hael i/c de bus met (Obk) 2.
binnenwippen, terloops bezoeken Jo moc'n
even bij moeder anlopen! (Spa), We
hadden helemaole gien bezuak verwaacht,
ze kwammen zo mar even anlopen (Ld),
Hijkwam nog even anlopen (Bu), Ochje,
Jo kunnen we] oven anlopen binnengaan,
terloops bezoeken (01-NI), HJ7 lopt we]
gauw es even an (Ma), Kom es oven
anlopen, dan kun we es praoten (Obk),
(m.b.t. bijen:) Soms wo'n do bijen op 'o
dock daon om de moere d'r uut to zuken
soms lopen zenaordokaaste, oat iset
anlopen; dat laeste kan inkeld mar as de
kaaste op 'e grond staot (bs: Dfo) 3. (van

huisdieren) bij anderen onderdak zoeken on
vinden Etbontien is oons anlopen (Bu), D'r
wacren hear twie katten anlopen (Np) 4.

(onpers.) voortdurend binnenkomen,
toelopen Die meensken bin vandaege 25
Jaor trouwd, et lopt do biele dag wat an do
hole dag lopen er mensen binnen (Obk), Do
zaal is haost vo] on et lopt nog de hie]tied
an (Db), 't Leap nogal an th die winke]
(Diz, Nbk), Etloptaltiedan mitmoenskon
die daor winkelen gaon (Obk), Dat kan nog
we] even anlopen or kunnen nogal wat

moor mensen komen (Nbk) 5. opdoen,
toevallig krijgen Die man was a]tied
alliend, mar now is 'm eon kreers
vrommesion anlopon, dat kan nog we] es
wat wooden (Dfo), eon vorkolenbeid
anlopen (Ow), tegen iene anlopen, tegen
wat anlopen: In de uutverkoop kuj' soms
your eon prikkion tegen wat anlopen (Db)

6. inhalen, vlak bij iemand/een dier komen
bij bet harde lopen, bijbenen De bond die
leap de baezo an (Np, Wol), Zo vlogge bin
'Ic wel, die kan 'Ic nog we] anlopen (Dho),
1k kon 'm lange nict anlopen (Bu, Nt,
Dho), do kiepe anlopen: net zo lange d'r
aaebteran tot hij met moor kan, dan bej'm
(Ste), Die lopt gien baezo (moor) an Iett.:

-164-

anloper - anmaek
haalt geen bans meer in, d.i.: hij loopt niet
zo hard (meer) (Bu, Np, Nbk) 7. tegen jets
aaniopen bij het draaien (vooral van een
fietswiel e.d.) (verspr.) Ft /Jetsviel lopt an,
Etrad van de waegen lop an (Bdie) 8. zich
ontwikkelen (tot), uitlopen op, gaan eindi-

hit/tied an on or gironummer (Db) 16.

gen in, op Ft kan wel es op verkolenheid

omhaog lopen (met name van een akker,
pad) (Np, Nbk, Nt, Op) Dc tuun hebben we
mooi an/open /aoten (Op. Np), Ft pad /opt
schuin an heit enigszins naar beneden
(Nbk), Do kroen,dissel wodde bruukt om

an/open (Dfo), Dat lope an gaat wet door,

antwikkelt zich wel verder (01-NI), zo
an/open (..) zo hevig/erg warden (..) Q),
Dc grote wiezer lopt an in de richting van
het hele uur (Pe-Dbl), Ft peerd wil haost
vo/en, ct/copE an (Spa) 9. ten einde lopen,
aflopén (van een uurwerk, ni. doordat het
opgewonden moot warden) (verspr.) Dc
klokke is ow acbte arc anlopen, He hat/dc
'in nicE opwunnen (Ow, Obk), Dc grote

wiezer lopt an blijft staan (Ow, Db) 10.
verkeerd aflapen (Nt, 01-NI) Ic zn//en zien,
dat lop an! (Nt), Ft /oopt ten keer an mit
n het komt niet goed met hem (01-Ni) 11.
een bep. kleur krijgen, vooral: in het
gezicht, in verb. als rood anlopen een rode
kleur krijgen in het gezicht, vgl. my leap
rood an van lelkens (Np, Diz), oak in Die
man kreeg 20 op/ens ten hatanval, i/c zag
zien gezicbte blauw an/open (Op), Hi] lop
paors an van kwaodheid (Bdie) 12. snel
boos, driftig warden (Db) Op de
vergadering van Doipsbe/ang lopt I altied
gauw biete an, en vaeke om ni/cs (Db) 13.

schuin lopen naar links, rechts (verspr.)
Dat pattien /opt wat an (El), Deurdat dat
/aand kit/s an/cup, was 't mujlik te
bewaarken (Pe-Dbl, Dat /aand lop schuin
an (01-NI, Pe-Dbl, Bdie) 17. geleidelijk

de waegcn tegen to ho/en, mit de haand on
evt. et lichem as de weg soms wat an/cup

nI. heide, naar beneden hop (Op) 18. een
geleidelijk verlaap hebben, in een
geleidelijk lapende lijn gaan Op 'e kaanten
en de aenden a//es mooi an/open /aoten,
dus gien verzetten en verzetties meer!
(Ow), Die tuun hebben ze mooi an/open
/aotcn mooi laten aansiuiten op het terrein

eromheen (01-Nt)
anloper (Nbk, Sz) de; -s; -tien ['àla:pç] 1.
huisdier dat is komen aanlapen
anlotten (OS, verspr. WS) zw. ww.;
onoverg.; lotte an, is anlat [513ti] 1. door
lotten, bet. 2, in militaire dienst moeten
Hi] is an/ot (Ow), Dc kaans om an to
/otten was groter as om vri7 to /otten (Op),
lent die an/ot was kon, as hi] ten protte
centen hadde, ten aander geld beta c/en dat
die year him in dienst mos (Np)

krachtiger warden van de wind (Bdie, Sz)

anluminelen (Nbk, Spa) zw. ww.;
onoverg; lummelde an, het anlummeld
['aL&miv] 1. vaortdurend lumme/en,
(Sz) 14. grater warden van een bedrag, vaartdurend zn tijd verdaen, or
aantikken (verspr.) Dat geld op 'e baank vaortdurend niet echt work van maken It
dot rente op rent; on dat lopt mooi an lummelen ok mar wat an (Spa)
(Np), Aj' zien wat ze in or jaor an anmaak z. anmaek
kontribusies betaelen, dan lopt dat aori an anmaakbout z. anmaekboolt
(Db), Je moo 'n drekt mar betaelen, wantaj' anmaakhoutien z. anmaekhoo/tien
opschrieven lao ten gaot or gauw an/open anmaakturf z. anmaekturf
(Op), 't Lopt nogal (wat) an aj' anmaarken z. anmarken I
bosscboppen ha c/en het gaat al snel am een anmaarking z. anmarking
flunk bedrag (Ld, Ma, Sz, El), 't Lop gauw anmaek Oak anmaak (WH) de; -en
an mit 'n grote huusholing ( Bdie), As rams:kI...ma:kI 1. antginning (Bdie, Db,
Vanmorgen was d'r haost gien wiend,
teugen de aovend was hi] aorig an/open

iederiene wat hebben zal, lop et nogal wat
an (Dho), It zul/en zien, dat lopt an gaat

veel geld kosten (Ow) 15. nadruppelen As
de kraene naodruppelt, dan lopt et waeter

Diz, El, Ow, Spa) Zok land wodt later
soms nogjaoren de anmaak noemd (Spa),
Wi] hebben een stok laand in de ni3ie

nogal wat an dan ioopt er meer water nit
dan je in de gaten hebt (Bu). Et her best

anmaek (El) 2. het aanmaken, produceren
van goederen etc. Ze mossen mit de
anmaek van waopens mar opho/en ( Dhau),

blood, 't knapt al wat op mar et lop nog
ten bet/en an (Sz), (fig.:) Ft lope nog de

Nao die nije uutviening bin ze now mit de
anmack an de gang (Obk)
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anmaeken - anmaotigen
anmaeken Oak anmaken (WH) zw. ww.;
overg., onoverg.; maekte an, het anmaekt
âms:kp/...ma: ... ] 1. (overg.) doen branden:
van eon vuur, een kachel Dc kachc/ is
vannaacht uutgaon, dat die moot ik weer
anmaeken (Dhau), As de vroaw/uden
vrocger van bcdde kwammen, mossen ze
aldcreerst et vuur anmaeken (Obk) 2.

(overg.) ontginnen (van woeste grond),
oak: van grand die braak ligt geed land

genoemd, nI. voor het doen ontbranden, z.
oak anmackturf
anmaekeri'je (Bu, Ow, vo) de; -n
['ãmE:kr'tjo, oak ...sp, z. -ije] 1.
ontginning, hot ontginnen En hiy baddo
dour de anmae/cc,-j7e bouw zat (va)
anmaekhooft Ook anmaak/iout (WH)
[ame:kho:It/...] - aanmaakhout Et anmaekboo/t is nog met good dreugc (Dho)
anmaekhooltien (Nbk, 01-Ni, Pe-DbI)
Oak anmaa/choutien (Spa) et; ..hoalties
['ãmE:kho:ltin/ ...] 1. stukje aanmaakhout

maken Vcur autbrcidung van k/eine
spul/egies mossen ze vroeger vaeke heide
anmaeken (alg., Obk), heidcve/d... (Ow, Vroegcr moest ik your mocdcr
Pe-DbI, Ste), do rictkraggc anmaken ( Spa) anmackhoo/tics maeken (01-NI)
Die kaampe daor zul/cn ze anmaeken anmaekturf Oak anmaakturf (WH)
(Obk), laand anniaekcn: Ze hebben ccii ['âms:ktAr(a)f/'âma:k ... J - aanmaakturf
mooic hock iaand anmacken Jaoten (Wol), Sponturf is goeie anmaakturf (Spa)
(zelfst.) Veur 't anmacken mossen ze oct-st anmaenen z. anmaonen
do heide olbranen (Ma), Dat laand is out anmaenige z anmaoning
de heide anmaekt(EI), 'We hebben et/aand anmaening z. anmaoning
an/ zeden to we/ as ze et laand anmaekt anmaken z. anmaeken
hadden (Nbk), Et veen mos anmaekt anmanen z. anmaenen
wooden ( Wol) 3. (overg.) aanleggen (van anmaning z. anmaoning
wegen, paden enz.) Et pad naor de weg anmaonen (verspr.) Oak anmaenen (Bdie,
moot mit verloop anmaekt wooden (Np) 4. 1Db, El, Ld, Nw, Obk, Ow, Ste, s: aost.),
(overg.) produceren van voorwerpen or anmanen (WH, Ma, 01-NI) ['5m5: i:I
anmaeken van waopens (Dhau) 5. (overg.)
- aanmanen, sommeren
bereiden, klaarmaken van vloeibare We moe'n w anmaenen om to betac/en
substantie, eten Zij mossen do soep (Ste), Jo moc'n et met op anmaoncn
anmaeken (Dfo), Ikhcbbe die gru unto even ankommen /aoten bij or betae/en van do
anmaekt wit con sausien (Nw), beslag bciasting(Op), I'Jmoc'n F. a/tied anmaoanmaeken (Nbk),
? Perenat moej' non om zien huuswark to macken (1Db),
anmaeken binden (Wol), Qcbtendvoer Dour do pe/isie wooden ze anma and am
maakten we vroegcr a/tied an mit warm dear to Jopen (Np)
water (Spa), 1k moot nag even een anmaoning (Bdie, Nbk, Obk, Op) Oak
schaoitien anmaeken, want do kiop en anmaening (Dfo, Ld, Ma, Nw, Ow),
hebben do panne /ceg(Db), D'rkwam van anmaenige (Ste), anmaning (1Db, Dhau,
a//es dour de haksei, haever, wacter, Wol), aanmaning (spar.) ['5m3:nuj/
misscbien ok nog we] wat maci, on dat 'âm:nuj/ãm:nayo/'àmã:nitjIa: ... ] maekten we dan an, daormaekten we con aanmaning We kregen eon anmaoning
reurommegien van (Nw) 6. (onoverg.) (Obk), Daor ha wwe al eon anmacnige(Ste)
voortmaken, opschieten Dekiendcrmosscn anmaotigen zw. ww.; overg., wederk.;
anmaeken, aanders kwammcn ze to ía etc op maotigde an, het anmaotigd ['mo:atgp] 1.
schoele (Pe-DbI), We moe'n anmaeken am (wederk.) eon air aannemen, aanmatigend
de trein nog to hae/en (Obk), Toe fang, aptreden Pattie mccnsken kun hour hie/ wat
mack es wat an! (Ma), zo oak Een betien anmaotigcn, mar as 't d'r op ankomt,
anmaeken! (Ow), Mack mar wat an! (b), 1k presteron ze niks (Obk), Hij bet him eon
moot wat anmaeken (Dho) 7. (overg.) holing anmaotigd a/ zo/ do hick were/d
opnieuw beginnen van een verkering (Nbk) van hem wezen (Db), Die kere/maotigt 'm
Et is wol con half jaw- not west tussen noga/ wat an (Np), Th31 maotigt him van
oons, mar doe hot J 't weer anmaekt (Nbk) al/es an meent dat hij averal bij moot

anmaeker (Ma, Np) do; -s; -tien ['âme:kç] horen, alles moot hebben wat een ander
1. lange, Iichte turf, ook grauwe turf oak heeft (Ow) 2. (wederk.) zich aanpassen
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anmaotigend - anmesten
(Diz, Nbk, Nw, Obk, Well Ic moe'nje mar
anmaotigen zich aanpassen (Diz, Nw, Obk,
Wol), Ic moe'n Jo wel anmaotigcn in die
ploeg yolk, aanders hi]' d'r over (Obk) 3.
(wederk.) als gewoonte aannemen (Ow) 1k

opmerkingen (Obk, Dfo) 2. in in
anmarking kommen in aanmerking komen,
in anmarking nemen van belang achten
anmeerderen zw. ww.; onoverg., ook
onpers.; meerderde an, is anmeerderd
bob me anmaotigd am a/Ic morgons een ['am...] 1. groter worden in aantal,
barrel veur at area to nomen, mar niot moor hoeveelheid Do barg olval in Do Weper
as iene (Ow) 4. (overg.) stimuleren, blift mar anmeerdoron, zo zitten haost vol
aanmoedigen (om te doen) (Dfo, Ld, Nbk, (Db), (onpers.) Et meerdort wat an (El),
Obk) Jo moo'n wat anmaotion, ears dot zachiesan anmoordoron de omvang van het
hi] niks (Nbk), le moe'n 5v wat breiwerk doen toenemen (Obk) 2. steeds
anmaotjgen, dan door hi] at wof prijzen meer geld krijgen (Ste) Hij meerdert a/Jo
(Obk), 1k heb th anmaotigd am datpoord Jaoren nog an (Ste)
met to kopen (Dfo), Et is eon sloe/it anmekkeren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
etertien, Jo moe'n him altied anmaotigon mekkerde an, het anmekkerd ['ãmEkrn] 1.
(Ld)
voortdurend zeuren Zo mokkertsoms a/tied
anmaotigend (Op) [â'mo:atogtJ an (Diz)
tigend, arrogant Do man nam do biding anmelden (verspr.) Ook anmellen (verspr.)
van do vergadenng an anmaot%ende wiezo ['àmeldv/ ... mUi] - aanmelden: opgeven
over (Op)
(opgeven is gebruike!ijker) Vour do
anmarken I Ook anmaarken (Dho, Nw, militaire dienst moeJ' Jo annie/den (PePe-Dbl), anmerken (Spa) onbep. w. Dbl), WaorkuJ'Jo anmoldon?(Ma), Oo/de
['am. .1.. .1...] 1. aanmerken: kritiseren If N. wet best dat ik hour hego ok wel
kun overal wel wat an anmarken! (Ow), Ic knijvpen wil, mar i/c gao mi] met hi] hour
hebben ok a/tied wat an to marken (Ste, aiim c/den (Op), 1k hob me anmeld your die
Nw), Do timmerman hot good wark /overd, betrokking (Diz)
door kuJ' niks op anmarken (Op), Daor is anmelding (spot.) ['ãmEldiAj] - aanmelding
ni/cs op an to merken (Spa), Wat her hi] anmeldingsformelier (spor.) ['am...] daor on an to marken? (01-NI), Jim wi/len aanme 1dm gs formulier
mi] d'r your anmarken, mar at gaot baton anmeldingsplicht (1) ['àmsldujs...] - aanml] omme (Obk)
meldingsplicht

anmarken II (Obk) zw. ww.; overg.;
markte an, het anmarkt ['a...] t. van een
merkteken voorzien, kenmerken Door can
strepien mit knot on 'e flesse kuJ' percios
anmarken hoevule as d'r out bruukt is
(Obk), i.h.b.: aanblessen (Obk): Now zezo
mit die bos wallen an do gang bmnnon,
moo'n zo do bomen eorst anmarken (Obk)

anmarking Ook anmaarking (Dho, Nw,
Pe-DbI), anmerking (WH), anmerken (Nt)
de; -s, -en; anmarkinkien [amar(a)ki11/
... ma:r ... / ... msr ... ] 1. aanmerking, bedenking, kritiek Hobbon Jim bier anmarkings
op?(Wol), DaorkuJ'gien anmaarkings op
macken daar kun je moeilijk kritiek op
leveren, bet is niet terecht dat to kritiseren
(Dho), Anmarkings howwe we!! (Ste), We
hadden d'r nooit gien anmarkings an

leverden er nooit kritiek op, uitten nooit
bedenkingen (Nt, Spa, Nw), 1k bob dat
zekor a/tied wel good daon, want i/char d'r
nooit gien anmarkings on kreeg geen

anmeldingstermien (I) ['a...] - aanmeldingstermijn
anmellen z. anme/den
anmengen z. anmingen
anmennen (ZW, Diz, El, Ma, Nt, Nw,
WH) zw. ww.; overg.; mende an, het
anmend ['ãmn:] 1. aansturen m.b.t. een
paard, mention, door to mennen aansporen,
bijsturen van een paard (Bdie, Diz, Nt,
Pe-Dbl) can (lui)peerdanmennen (Pe-Dbl,
Nt) 2. binnenhalen met paard en wagen
(van de oogst) (Ma) Wi] moo'n at zaod
anmennen (Ma) 3. aansporea, achter de
broek zitten (ZW, El, Nw, WH) Jo moo'n
him wat anmennon! (Nw, Sz, Ste), Die
moo]' a/tied anmennen! (Spa)
anmerken z. anmarken I, anmarking
anmerking z. anmarkung
anmesten (verspr.) overg.; mestte an, het
anmest ['àmEstl)] 1. verder gaan met
mesten van een dier, vooral i.v.m. de
voorgenomen slacht Et varkon is krap-an
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anmeten - anmopperen
kiaor, we zn/len et nog 'ii paer Jaor
anmesten (Diz), Eon ofgezeugen motte ilk
macget wodden was, mos weer wat anmest
wooden om d'r weer spek op to kriegen
(Obk), Die koe is flog ni/cs to good k/a or,
die moot flog ccii betien anmest wooden
(Wol), AJ' dat besien flog wat anmesten,
kan hiJ vent de Kastdaegcn nag wel vent
de dood vot(Db)

anmeten st. ww.; overg.; bet anmeten
[ãmi:ti] 1. aanmeten (van kieding): W is

vanao vend miss chien nag k/a orkommen

(Dho, Op)
anmierken (Nbk, Np, Nw, Ste) zw. ww.;
onoverg.; mierkte an, het anmierkt
['ãniir(o)kijj 1. voortdurend zeuren Die
kere/ mierkt de hic/c dag an zaniken,
zeuren (Nw)
anmiezeren (Dhau) zw. ww.; onoverg.;
miezerde an, het anmiezerd ['anii(:)zrn] 1.
voortdurend zacht regenen, z. ook

miezeren: 't Kan de hide dag wel
zo lang, oat hi5 mt him a/tied een pak anmiezeren (Dhau)
anmeten, aanders bin de mouwen en de anmiggelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
piepen to kot (Db), Konfektiepakken bin miggelde an, het anmiggeld [âmt..j 1.
vent mij muJ/ik to kriegen, i/c moot mij voortdurend licht regenen (z. ook
haost a/tied een nij pak anmeten /aoten mige/en) Ft miggelt mar wat an (Bu, Db,
(Op), Eon anmeten pak zit vaeke hater as Dho, Np), Et miggelt staor% wat an (El),
konfektie (Pe-Dbl), bij de k/eenniae/cerJe Ft miggelt de hie/e dag an (Obk)
een pak anmeten /aoten (Dfo, Obk, Ow) 2. anmingen (OS, Bu, Np, Op) Ook
in Je wat anmeten laoten zich laten anmengen (WS, El, Ma) ['anti...] aanpraten (b): En as ik mij ooit nag es een aanmengen Ft is zoc'n dikke massa, we
Jonge bond anmeten /aot, dan gao i/c zn/len et mar even mit waeter anmingen
Agatha vernumen (b) 3. zich eigen maken, (Dfo), Dat varkenvoer moe'n we even
ais gewoonte aannemen (Db, b) In de anmingen dikker maken door to mengen
psalms bin gien meensken an et woord die met meer meel (Np), Een maelstok was am
hear cen zekere onbeweugenhied anmeten maci an to mingen (Ma), Dc peerden
bebben (b), Hijhet him een gang anmeten, kregen wat hakse/, anmongen mit wat maci
hiJ is met bij to ho/en (Db) 4. (m.b.t. (Ma), 1k zal die brij nag even anmingen
kiappen, een pak slaag) toedienen, geven, (Np), Peresap moej'even anmengen (Wol),
in verb. als iene een pak klappen anmeten een betien mit me/k anmengen (Ma), As de
(Ow), Za 'k Je even ccii pakkien anmeten! brij to dunne is, kuj' ze anmingen mit wat
id. (Bu), I/c zal Je de broek anmeten id. maci of zo (Dfo), I/c zal de rebarber even
(Wol), I/c za/ Joe ccii pak slaeg anmeten anmengen mit sago (Dhau)

(Bdie) 5. flunk doorstappen, met grote
passen lopen (Ow, Wol) Toe, meet es wat
an, we moe'n veerder (Wol), Wij moon
wat avvenseren, wat anmeten (Ow) 6.
gewoon worden to doen (Db)
anmi'jen zw. ww.; overg., onoverg.; mijde
an, het anmijd ['gm...] 1. (overg.) een
begin maken met het maaien van grasland,
een akker rogge enz. Ft cerste zwad
anniijen is 'veurmien '(Dfo), Bij anmi5en
wodde et grus eerst in de vier hoeken van
et /aand mijd am ccii begin to kriegen

(Wol) 2. (overg.) iemand die ook maait
(met een zeis) inhalen of bijhouden Ic
konnen him nooit anmijen hij kon altijd
sneller maaien dan de anderen (Np) 3.
(onoverg.) druk maaien, opschieten met bet
maaien Anmijen jong, want we kriegen
rcgcn (Diz), HiJ bet de hide dag drok
anmid (Np), Aj' good anmicn, kuj'

anmodderen zw. ww.; onoverg.; modderde
an, bet anmodderd ['amodçi3] 1.
aanmodderen, voortdurend klungelen Laot
ze mar wat anmodderen (Bu), Laot 'm d'r
mar mit anmodderen ( Nbk) 2. een beetje
opschieten (Dfo, Dhau) We zn/len waS
anmodderen, aanders kommen we
vanao vend nict k/a or (Dfo, Dhau)

anmoedigen ['amudagJ - aanmoedigen,
opwekken Ze moe'n wat anmoediEd
wooden (Nbk)
anmoediging ['amudaguj] - aanmoediging:
het aanmoedigen, ook: stimulans
anmoedigingspries (spor.) ['L.J aanmoedigingsprijs
anmoedigingssubsidie ['ãmudogujsApsidi]
- aanmoedigingssubsidie
anmopperen (Dhau, Np, Wol) zw. ww.;
onoverg.; mopperde an, het anmopperd
['am...] 1. voortdurend mopperen Qons

anmoren - annemen
mem moppert de biele dag an (Np, Dhau)
anmoren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
moorde an, het anmoord ['am...] 1.
voortdurend moordend bezig zijn Zemoren
altied an in Libanon (Np)
anmotten zw. ww.; onoverg.; motte an, het
anmot ['àmotn] 1. voortdurend zacht

geworden
annemen st. ww.; overg.; her anneumen
['ani:rn:] 1. aannemen (nit handen van een
ander), aanpakken Wi7dat even annemen,
dan hebikdehanen vn7(Nbk), Wiliedit
even annemen? (Ste), een bosschop
annemen nI. om aan de bedoelde persoon

regenen Ft mot (de hiele dag) mar wat an

door to geven, de tillefoon annemen

(Dfo, El, Np), Et begint aorig an to motten

(verspr.) 2. aanvaarden, aksepteren (hetgeen men aangeboden krijgt) Ze moch et
niet annemen (Nbk), Ic moe'n van eon
vremde gien zuurties annemen (Nbk), 1k

mit de regen, we meugen wet anmaeken
om 't huj in do butt to knegon (Obk)

anmotteren (Dhau) zw. ww.; onoverg.;
motterde an, het anmotterd ['ãmotp7] 1.
hetz. als anmotten, z. aldaar: Ft mottert do
hiele dag mar an (Dhau)
annaoderen (El) zw. ww.; overg., wederk.;
naoderde an, het annaoderd [ano:odm] 1.
zich toeëigenen
Anne de; -s, -n (in geval van een
mansnaarn); -gien (vrijwel alleen in geval
van een vrouwennaam) ['an, als
vrouwennaam met heldere a uitgesproken]
1. mansnaam: Anne 2. vrouwennaam:
Anna, Anne
anneemsom (I) ['an...] - aanneemsom
anneks (v) bn. [a'nsks] 1. in d'r mit anneks
wezen ermee te maken hebben, er de hand
in hebben: Now, daormoetM. okanneks
mit west hebben (v)

annelist (I) [anQlLstJ - analist (op medisch,
natuur- of scheikundig of op biologisch
terrein)
annelkere z. annenneer
annelyse (I) [ana'li:za] - analyse:
verklarende ontleding
annelyseren (I) [anali'st:orv] - analyseren
annemelik bn., bw.; -er, -st [a'ni:mak] 1.
innemend, plezierig, gemakkelijk in de
omgang Dat maegien komt slim annemelik
over (Db), nj is met zo annemelik in de
winkel (bo: Nw), Ft is een annemelik
meenske (Np, Ste), Hij hot eon annemelik
gezichte (Nbk), eon annemelike koe 2.
geloofwaardig As hij dat zegd het, dan is
dat wet annemelik ( Ste) 3. geschikt, zodat
men her gemakkelijk neemt eon annemelilce
koevoor een geschikte prijs to krijgen (El,
01-NI, Spa), een annemelike pries (Np,
Nbk, Op, Ste, Wol), your elk annemelik

bod(Ld, Np, Spa, Ste, Nbk)
annemeling (Obk) ['5ni:mJi]J - aannemeling, degene die belijdenis doet, die Iidmaat
van een kerkgenootschap wordt/net is

neem van him gien geld an, ik wit mijzels
redden kunnen (Nbk), 1k wil him wat
geven veur dc drokte, mar hij wet niks
ann em en (Op), .Tongepeerden willen soms
eers de bek nicE losdoen, dan holen ze do
tanen stief op mekeer; ze willen dan et bit
nognietgoedannemen (Pe-Dbl, Wol, Ow),
vandaar: Hoe gong et, wol hij et bit good
annemen?(Ow) 3. aksepteren van eon jong
dier door een moederdier Ft schaop wit do
laomer met annemen (Dhau, Diz, Ma, Ow),
Dat laompien zuwwe opfokken, want de
oolde nemt et met an (Ste), Do geite hadde
(wee lammen van een schaop anneumen
(Sz), De motte wil de b%gen met annemen
(Dfo, Nbk, Spa) 4. adopteren Ze hebben
eon kiend anneumen (Nbk), (verb. vorm
van her volt. deelw.:) een anneumen kiend
(Nbk) S. overnemen, zich houden aan een
wet annemen, statuten annemen, eon regel
annemen, een veurstel annemen, een motie
annemen (spor.) 6. geloven, aanvaarden dat
iets zo is 1k mag annemen dat et de
waorhied is (Nw), 1k wil et wel annemen,
hour (Nbk), Neem van mij mar an dat et
iene grote leugon is (Op), Die N. daor
moej' met altos van annemen, dat is een
raozerd (Op), Noem dit now van jow

buurman an: (..) (b) 7. ter harte nemen,
willen leren (van een ander) Hij wil met
annemen (Ma), Hij wil wet (wat) annemen
(El, Nbk, Np, Spa), 't Is wet een goeie
vent, mar hij wil niks annemen (S z), Die
kiender willen met yule moor van de

oolden annemen (Db) 8. veronderstellen,
als uitgangspunt nemen Lao'we now es
annemen dat hij et wel daon het! (Nbk) 9.
zich voordoen in een bep. hoedanigheid Ze
weten van gokdoen gien holing an to

nemen (Dfo) 10. zich verbinden om to
doen In 1975 nam ik et op mjj om mit to
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annemer - anpakken
doen an 'twoordebock, cn flow zcgikda'k year Jew anneerc/ (Obk)
b/icc/c bin c/a 'k oat desticds anneumen anneumen Ook angeneumen (El, Nbk,
hebbe (01-NI), As ikjc was zo 'k or mar Nw, 01-NI, Ste) ['anX:rn:Pai]ga...] annemen (Pe -Dbl), Hij wol wark van mi
aangenomen, in can anneumen kiend
ann civ en (01-NI), Hij bet c/a baenc anni'jen zw. ww.; overg., onoverg.; ni'jde
anneumen (Np), Die jongc wil at wark we] an, bet anni'jd ['an...] 1. (overg.) aannaaien
anncmcn wil wel hard werken (Dfo), (verb. eennijckraegeannijea (Bu), ccv knope...
vorm van her volt. deelw.:) Ok a! was et (Nbk, Spa, Sz), Twie zakkcn annijen is
anneumen wark, c/c mcerstcn wcrcn 'koec/ekkenijen'aan elkaar (Ste),Je een nor
morgens om vuuf arc tech al bij c/a bak annijen /aoten z. onder nor, bet. 1, zo ook
(Np) 11. als lidmaat opnemen, belijdenis ian can ocr annijen 2. (onoverg.) opschiedoen, eerste communie doen Aj' dear c/c ten met het naaien
karke anneumen wooden, c/an woj' /idmaot anno (1) ['anom, ...no:] - anno c/c Biezcn(Nbk), Kiender die be/ijdenis docn bin butte in Oostcrwoolc/e, anno 1778 (1)
anneumen (Pe-Dbl), Bij c/c aanders- annugen (Ow) zw. ww.; overg., onoverg.;
daenkendcn is or zo: &e an 't aovendmaol nuugde an, her annuugd [1ny:g] 1. blijven
mitdoen, moc'n anneumen wooden (Ste), uitnodigen, aandringend uitnodigen Op
Hiy is anneumen (as Jidmaot) (Nbk, Spa, annugen be'k nog con koppien neumen
Ow), Dc kienc/er won anneumen in c/c (Ow)
karke, c/an doen ze c/c cerste kommunic annuren (OS, Bu, Dho, Nw) zw, ww.;
(Ste)
onoverg.; nuurde an, is annuurd ['an...] 1.
aunemer ['ãni:mr] - aannemer: die hetz. als nuren, opnurcn: Hij nuart (a/)
aanneemt bouwwerken e.d. nit to voeren mcci an (Bu, Dfo, Dho, El, Ma, Nw)
Dat is can grotc annemer (Spa)
anoniem (spor.) [ano(: 5)'nim, ...nom ...I annemersbedrief (spor.) ['an...] - anoniem: naamloos
aannemersbedrijf
anpaampen z. anpappen
anneming (Np, Obk) de; -s, -en ['an...] 1. anpaanderen (Nt, Obk) zw. ww.;
belijdenis Zundag was c/c anneming in c/c onoverg.; paanderde an, is anpaanderd
karke (Np), Do onge/ovigen bin mit ['am...] 1. stevig aan komen stappen Wij
anneming now karks wooden door wi//en wel evenpics bij oat stee kicken,
belijdenis te doen (Obk)
c/aorpaanc/crcn wij effen op an (Obk)
annemone z. annemoon
anpak (1) de ['ampak] 1. aanpak
annemoon Ook annemone (01-NI, Spa, fp) anpakken zw. ww.; overg., onoverg. pakte
[ano'mô: n/.. mo: 5no] - anemoon
an, het anpakt ['ampak] 1. (overg.)
annenas ['ananas] - ananas: bekende plant, aanvatten, to work gaan Hoc zuwwe ct
vrucht
anpakkcn?, 1k beb 't vcrkecrc/ anpakt
annenaspudding (1) ['an...] - ananas- (Nbk), Dat moc'n we even praktiscb
pudding
anpakken (Dhau), Et is een nester, wat ze
annenassap ['an...] - ananassap
anpakt kan ze ok (Sz), Veurdat c/c
annenassjem ['an...] - ananasjam
Maatschappij van Wc/c/adigheic/' bier c/c
annenassmaek ['ana...] - ananassmaak
bee! anpaktc (..) (ko) 2. (onoverg.) flunk,
annenkaander z. announcer
hard werken Et wear is c/'r now, we moo 'n
annenneer (Nbk) Ook annelkere (Bdie), now anpakken (Ste), Hij bet ok nooit
annenkaander (p) bw. ['aç:uor/'anikt:ara/ anpakken /ccrd (Ste), Lao'we mar mit
'ân:ka:ndr] 1. aaneen, aan elkaar, zonder mekeer even anpakken (Nbk), D'r meet
tussenruimte, zonder tussenpozen Mien anpakt wooden (Nbk), Pak es even an, Je
niocke die IestAekcn en Rica/en announcer (Nbk) 3. (overg.) bewerken, ook in
(Nbk) 2. naar elkaar We rcupcn announcer negatieve zin: aantasten Die wa/hebbcn zo
we riepen naar elkaar (Nbk), We sabre van aor% anpakt opgeknapt etc. (Bu), Dat bet
annczjkaancfer (p)
'in aoriganpaktbijv. inzake een ziekte, een
anneren (Obk) zw. ww.; overg.; anneerde, ernstige gebeurtenis (Bu) 4. (overg.)
het anneerd [a'nt:ar17] 1. bestemmen, aannemen (van wat aangereikt wordt) Wij'
bedoelen (voor iets of iemand) Dat hej' oat bottien even anpakken? (Np), 't Is mar
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anpakker - anpassing
veer 't anpakken er is genoeg van, men kan
er in ruime mate van nemen (Bu), Hij is
zo kliederig, niet om an te pakken (Sz),
Pak ok es wat an, ik kan al/es niet in ien
keer ho/en (Db), Et is we! een /iefmeisie,
mar et ziet d'r zo vies en k!iederig eut, je
moeten ze haost mit een tange anpakken
(Ow, Sz), Jonge peerden wi/len soms eerst
de bek niet losdoen, dan ho/en ze de tanen
stief op mekeer; ze willen dan et bit nog
niet goed anpakken (Ow), Hipakte et mit
beide hanen an aksepteerde het gretig
(Nbk, Np), Et was een kring, ze mos mit
de haanske anpakt wodden 't was geen

katje om zonder handschoenen aan te
pakken ( Dfo) 5. (overg.) onder handen
nemen, de waarheid zeggen, op zn plaats
zetten Hi durfde die kerel wel an te
pakken, hi'j ston hirn wel cen raom (Obk),
Jim moe'n dat kiend s te v& anpakken (Dfo,
01-NI), Dat kiend moe'n ze een keerstevir
anpakken, et is zoe'n jankkont (Obk), Die
jonge moet anpakt wodden (Nbk) 6.
(overg.) aanranden Ze hebben heur anpakt
(Nbk), Ze hebben daor gisterao vend ok
weer iene anpakt (Nbk), 1k was benauwd
dat die man mi'/ anpakken zol (Op) 7.

(overg.; m.b.t. personen) benaderen om te
bereiken 1k weet we! hoe 'k him anpakken
moet (Nbk) 8. (onoverg.) toetasten,
beginnen te eten of te drinken (OS, Diz)
De boef is klaor, Pak mar an, heur kom

maar aan tafel, het eten is klaar en ga maar
beginnen (Diz), Jim moe'n mar anpakken!
(Obk), Hi'j nuugtje haost om an te pakken
(Ow), Wezullen mar anpakken beginnen te
eten (Nbk), Pak mar an, laot je niet nugen
tast toch toe (Dfo), Jim moe'n mar es
anpakken, de koffie wodt koold (Dhau) 9.

(overg.) aanspreken van, beginnen gebruik
te maken van een bep. voorraad, een bep.
hoeveelheid eten, drinken, voeder 1k Pak
een poede bonen an (Ma), Die flesse mit
bonen pakken we mar an (Nw, Ow, Bu), 'k
Heb een flesse bonen anpakt(Dfo, El, Nbk,
Sz), 1k heb mar een nije flesse anpakt
(Ow), 1k heb de zuurkool in de kruke mar
es anpakt (Diz), We hebben die pot mit
sjem mar anpakt, die moet nodmg opeten
wodden zijn ermee begonnen (Obk), We
hebben die kui/bulte anpakt zijn ermee

begonnen (Bdie)
anpakker de; -s; -tien ['ãmpakç] 1. iemand

die van aanpakken, hard werken weet Wat
is et een anpakker (Nbk)
anpangelen (Wol) zw. ww.; onoverg.;
pangeide an, het anpangeid ['am...] 1.
voortdurend sjacheren (z. ook anpingelen)
Hij pangeft a/tied an (Wol)

anpaolen zw. ww.; overg.; paolde an, het
anpaold ['ãmpo:olii] 1. aan een paal zetten
Et vee wodt op 'e mark allemao/ anpaold

(Db), een kalf anpaolen (Op), een jong
boompien anpaolen (Spa), We mossen et
stieke/draod nog anpao/en, mit krammen of
draodnaegels (Obk)
anpappen Ook anpaampen (bet. 3: Db,

Wol) zw. ww.; overg., onoverg.; papte an,
het anpapt ['ampaprp/'ãpã :mprp] 1.
(onoverg.) aanpappen mit iene anpappen:
le moe'n mar even mit him anpappen, aj'
wat van him gedaon hebben wi/len (Db),
Die vrouw papt mit al/enian an (El), IV
moe'n niet teveule mit die meid anpappen,
aanst bliefie d'r een keer an hangen (Ow)
2. ongestoord met iets voortgaan (Ow) Hij
fat him d'r stifle mit anpappen laat hem er

stiekem z'n gang mee gaan (Ow) 3. extra
zuigen aan een pijp (Db, Diz, Wol) De
piepe trekt niet zo best, je moe'n even goed
anpappen (Diz), As een piepe uutgaon is,
moej'm even weer anpaampen (Db, Wol)

anpassen zw. ww.; overg.; paste an, het
anpast ['ampasii] 1. aanpassen: passen van
een kIedingstuk, schoeisel kieren anpassen
(Nbk), Pattie vrouwluden moe'n hiel wat
jurken anpassen veer ze een keuze doen
(Obk), le moe'n even die mouwe/jurk
[enz.] anpassen (Nbk), schoenen anpassen,
klompen anpassen 2. passend maken,

overeen doen stemmen met zoals het het
beste past, uitkomt Dat hebben ze
vandaege anpast, d'r is now den
wegom/egging (Ow) 3. (wederk.) zich

aanpassen, zich voegen naar de omstandigheden le moe'n je wat anpassen
(Nbk), Pas je mar een betien an an die
buurt (El), Daor moej'je mar bij anpassen

(01-Ni), N. past him makkelik an (Nbk) 4.
(overg.) wagen om te doen, bet ief hebben
(Ste) (dreigend, vaak tegen kinderen:) Hij
moet et es anpassen om die tegels d'r uut te
vrotten laat hij niet het ief hebben, het

durven wagen (Ste)
anpassing de; -s, -en; anpassinkien
['ãmpasiij] 1. aanpassing
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anpassingsmuuilikheden - anpikken
anpassingsmuuilikheden (1) ['am...] aanp ass ingsmoei lij kheden
anpassingsperbleem [ant..] - aanpassingsprobleem
anpassingsverschiensel (1) ['am...] - aanpas singsvers chij ns e1
anpennen ['ãmpeç:] - aanpennen: doorpennen
anpeuteren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
peuterde an, het anpeuterd ['âmpA:tp] 1.
doorwerken, opschieten met het work, meer
work verzetten Ic moe'n

Cs

wat anpeuteren

(Pe-DbI), As c/c brand nut de piepe is,
moej' 'in opni]ens anpiepen (Sz), 1k moot
even anpiepen, want de piepe is mi]

uutgaon (Obk) 3. vaak, langdurig een pup
roken (01-NI) Hi] piepte nogal wat an

(01-NI)
anpieren (01-NI) zw. ww.; onoverg.;
pierde an, het anpierd ['ampi:arv] 1.
opschieten met het werk
anpietsen (verspr.) zw. ww.; overg.,
onoverg.; pietste an, het anpietst ['ãmpitsv]
1. (overg.) door voort to drijven verder
doen gaan, sneller doen iopen enz. (veelal:
met een takje of zweep) op 'e mark een

(Bu, Nw), Ic znoc'n CCII beticn anpeuteren,
jong (Spa), We mossen wel wat anpeuteren
om op 'e tied to kommen (Obk), even 1/ink peerd anpietsen em c/c gang d'r in te ho/en
anpeuteren (Dfo, Ow), Zic 'III CS (Ow), Hier bej' wel con zwiepe, dan ku]' et
anpcatcrcn hard werken (01-NI)
peerdes wat anpietsen (Ma, Op), Datpeerd
anpezen Ook anpiezen (Ste) zw. ww.; moej'watanpietsen(Diz, El, Sz, Wol, Ow)
onoverg.; peesde an, het anpeesd 2. (overg.) aanzetten sneller to werken,
['amp:zçI ... pi:zii] 1. hard fietsen Die peest meer to doen Die vent moe]' wat anpietsen,
aor; an (Nbk), 't Is gauw donker, /ao'we aanders dot hi] to mm (Np), Hi] was met
mar 1/ink anpezen ( Diz) 2. onvermoeid, iens zoe n slechte baos, mar hi] kon zien
viot, aan Mn stuk doorwerken 1k mos vo/kien wel anpietsen (Op), Ic moe'n ze
anpezen om k/a or to kommen on now ha 'k wat anpietsen (Ma), Die za 'it es even wat
ok flog wat malbear mit de melkeri7e (Sz, anpietsen tot spoed aanzetten (Nt, Wol), Ic
Pe-Dbl), 4j'datk/aorhebben wi/len, mocj'
wel anpezen (Op, Ow), Ic moe'n wat
anpezen! wat harder werken (flu), Ic moe'n
aoriganpezen, aj'die bijholcn wi/len (Ste),
We moe'n een bietien anpezen (Bdie)

anpielen (Nbk, 01-Ni, Ow, Ste) Ook
anpielken (01-NI) zw. ww.; onoverg.;

pielde an, het anpield ['ãmpi:1/'5mpilk]
1. voortgaan met het work (vaak: niet zo
snel) 1k heb anpielen moeten moeten
doorwerken (01-NI), Hi7 moot wat
anpielken (01-Ni), zachiesan d'r op
anpielen Iangzaam maar zeker naar het
doel toe werken (Ste)
anpielicen z. anpielen
anpiepen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
piepte an, het anpiept ['ampi:prp, ook wel
...piprp (in bet. 2)] 1. voortdurend blijven
zeuren Dat piept de Mole dag al an zeurt
maar door (Np), Dat mecnske piept a/tied
an, as ze wat vault (Dfo) 2. een pijp
opsteken (om to roken) (verspr.) Dan ston
de tebakspot op 'e taofel on dan gongen de
manluden mit mekecr con piepe roken, dan
zeden de man laden tegen mekeer: 'Zullen
we even anpiepen?' (Nw), 1k za/ mar even
anpiepen, zee de buurman doe hi] ccii
praotien maekte een pup opsteken

moc'n me met zo anpietsen, daor kan 'k

met tegen opjagen (El) 3. (onoverg.)
voortmaken, harder werken, zich meer
inspannen (ZW) Th7 moot wat hadder
anpietsenvoortmaken, harder werken (Ste),
Ze moss en wat anpietsen, sanders
kwammen ze to /aete bi] de bus

voortmaken, opschieten (Bdie, Pe-DbI) 4.
(overg.) steviger in elkaar zetten, beter
vastbinden enz. (Nw, Sz) Dat moot even
anpietst wodden het moet stevig in elkaar
gezet worden (door to timmeren) (Nw), Dat
moej'goed anpietsen vooral gezegd als iets
stevig moest worden vastgebonden (Sz)
anpiezen z. anpezen
anpikken zw. ww.; overg.; pikte an, het
anpikt [ampik] 1. (overg.) door pikken
beschadigen Dc appels bin anpikt dear c/c
voegels (verspr., Ste), Dc hoolteksters
hebben oons de atepoelen anpikt (Db),
Eerbeien kun cit anpikt wooden (Ste), De
prottershebben dekassen anpikt(WoI), De
pro em en bin an de boom al helemaol
anpikt (01-NI), Tegen de tied oat c/c eier
haost uutkommen, dan won ze anpikt dear
depieken ( Ste), Dc eierkommen gauw tint,
sommigen bin al anpikt d.i. van binnenuit,

met de zogeheten eitand (Diz, Ma, Np,
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anpingelerL - anpoesten
Obk, 01-NI, Ow, Spa, Ld), zo ook De cier

['ãmp1agbi1jt] 1. aanplakbiljet Anpiak-

bin anpikt, dan komt et piekien d'r haost
wit (Wo, Bu) 2. (overg.) vastmaken door
aan te haken (verspr.) de rekening an et
ofschrift van de baank anpikken (Ow), Dc
jongen mossen de zakken even anpikken
die mit de tackel naor boven gingen (Db),

bi/jetten zatten vroeger vaeke op tillefoon pao!en (Nbk, Ste)

vooral: aan een trekhaak e.d. bevestigen,
eerder vooral van de ene wagen aan de
andere: een waegen anpikken (Nw, Ow),
Aj' een trekhaoke an de auto hebben, kuj'
van al/es anpikken (Obk), Je kun de leste
waegen ok we! anpikken (Wol), Pik ic c/c
waegen even an? (Nt), Pik et mar even
achter de waegen an (Diz) 3. (overg.)

meenemen door langs te gaan, oppikken
(Spa) 1k komme we! bije Janges, ik zaije
we! anpikken (Spa) 4. (onoverg.)
aanstippen, kort aanraken (Dhau) mit
solderen eerst anpikken en dan solderen

(Dhau)
anpingelen (spor.) zw. ww.; onoverg.;
pingelde an, het anpingeld ['am...] 1.
voortdurend pingelen (bet. 1; z. ook
anpangelen)

anplakbod ['amplagb ...] - aanplakbord
Overal staon weer anpiakbodden veur dc
verkiezings (Np)

anplakboom (Obk) de; .. .bomen; -pien
['am...] i. boom waarop aankondigingen
worden geplakt of geprikt
anplakken zw. ww.; overg.; plakte an, het
anplakt ['ãmp1ak] 1. (overg.) aanplakken:
van aanplakbiljetten e.d. een p!akkaot
anplakken (Op, Ste, Ow) 2. (overg.) door
middel van een aanplakbiljet e.d. bekend
doen maken Belangricke dingen wodden
wel ommereupen ofanp!akt(Np, Dfo), Wat
staot daor anplakt? (Bu), c/c uutvoering
anplakken laoten (Spa), Et staot anplakt
(Spa) 3. (overg.) aansmeren (Obk, Op) 1k
!aot me n/ks anplakken (Op), Dr bin
meensken die hcur hiel makkelik wat
anplakken !aoten (Obk), Pas op mit die
koopman, hij wil jow wat anplakken (Obk)
4. (onoverg.) aanpappen (Bu)
anplakplaets(e) z. anp!akp!ak

anplakplak (Nbk) Ook anplakplek (Bdie),
anplakplaetse (Dho), anplakplaets (Wol)
et; -ken; -kien ['ãmplakplak/ ... ] 1. plek,
plaats waar aankondigingen e.d. worden
aangeplakt
leeg Jiebben dan kun de honnen je we! anplakplek z. anp!akpiak
anpissen (Nbk), Aj'nog een paarstuvers in anplanten z. anp!aantcn
c/c pottemenee hadden, konnen de honnen anploegen (1) ['am...] - aanploegen:
je niet anpissen (Sz)
voortdurend ploegen
anplaant (Wol, v) de ['amplã:nt] - anploeteren ['am...] - voortdurend
aanplant: het nieuw geplante, het nieuw p!oeteren in alle bet., z. aldaar; in bet. 3:
beplante stuk niie anplaant (Wol); dat wat Laot c/c kiendcr mar wat anp!oetcrcn (Nbk,
men als aanplant laat groeien (v): (..) en Ste)
anpiuzen zw. ww.; onoverg.; pluusde an,
d'r mos niie anplaant in zet wodden (v)
anplaanten Ook anpianten (WH) het anpluusd['ãm ... ] 1.voortdurendp!uzen,
['âmp1a:ntii/ ... p1anti] - aanplanten: doen bet. 1 Dc schaopen pluzen zoc'n hide c/ag
ontstaan, voorzien van aanplant, van meer an nemen gras enz. tot zich door eraan te
gewas voorzien Daor bin ze ok an et trekken (p)
anpiaanten(Ste), een tuunanpiaantcn(Ste), anpochelen (Db, Obk, Sz, Wol) zw. ww.;
een hoekien bos anpianten (Spa), Bi'j dat onoverg.; scheidb.; pochelde an, bet
nije huus moet c/c boel nog even anplaant anpocheld ['ampox] 1. voortdurend
wodden (Ow), 1k wil die tuun veurhuus poe/ic/en, z. aldaar Hij pochc!t a/tied an
nog wat anp!anten, want hij is me vuusten (Obk), Hi'jmos aorig anpochelcn om veur
't eten kiaor te kommen (Db, Sz)
te kaal(Sz)
anplaanting (Obk) de; -s, -en anpoesten zw. ww.; overg.; poestte an, bet
['ãmp15:ntii] 1. het aanplanten bij anpoest ['ãmpusti] 1. aanblazen: door
blazen doen viammen et vuur anpoesten:
anpiaanting van jonge bomen (Obk)
anplakbiljet (Nbk, Ste) et; -ten; -tien (verspr.): B?j c/c smic/ hac/c/cn ze een
anpissen (Nbk, Ow, Sz) zw. ww.; overg.;
piste an, het anpist ['ãmptsi] 1. tegen
iemand op urineren, in verb.: Dc honnen
pissen je an gezegd als men weggaat en
geen cent op zak heeft (Ow), A/' de beurs
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anpoetsen - anpreken
b/aosba/g om et vuur an to poesten (Diz,
Pe-Dbl) 2. (sterk) naar iemand blazen,
aanademen Ic inoe'n mij de rook aid
anpoesten (El), Ic moe'n mij met zo
anpoesten, want dan wok verkoien (Obk)
3. besmetten door aanademen, aanblazen
Bilef daor mar weg, aanders poesten ze
low de griep ok nog an (Db, Op, Nbk), Ic
hebben mi] de griep anpoest (Np, Nbk),
Hi7 bet ml] de verkolenbied anpoest (Ma)

4. zich flunk inspannen (bij het werk)
(Nbk) Je nioe'n nogal aong anpocsten oni
oat kiaor to kriegcn (Nbk)

anpoetsen zw. ww.; onoverg.; poetste an,
het anpoetst ['amp...] 1. voortdurend bezig
zijn met poetsen D'r bin goenend, die
poetsen a/tied an (Np)
anpongen (Dhau, Ow) zw. ww.; overg.;
pongde an, her anpongd ['amp...] 1. slordig
diehtnaaien
anporken z. anporren
anporren Ook anporken (bet. 1, 2: Spa,
Ste, bet. 2: Nbk) zw. ww.; overg.; porde
an, het anpord ['ãmpoçi2... (verspr.),
... por...(Bdie, Ld, Ma, Nw, Sz)/ ...por... ] 1.
aanporren, aanzetten, aansporen Ic moe'n
'in nog we/ es anporren, aanders komp hi]
d'rnict(Ste), Ie moo 'n 'm even anporren,
want aanders komt hi] nooit k/aor (El,
Nbk), Die moej' a/tied anporren, anders
kriej'gien einde ( Spa), Ic moe'n 'm even
anporken dathi]deurgaotmit warken(Ste)
2. een por geven Ze zat me mar an to
porren (Dho) 3. opschieten, voortmaken
met her werk (Obk, Ste, Sz) As iene met
zo had opschiet, zeggen ze we!: 'Toe, now
moe]' ok es wat anporren' (Sz), zo ook
Even wat anporren, dan kommen we d'r
niissehien deur(Ste), Wemeugen we! wat
anporren, aanders kommen we to /aete op
et wark (Obk)
anpoten Ook anpoteren (bet. 2: Sz) zw.

ww.; overg., onoverg.; pootte an, het
anpoot ['ampo:at1?/ ... po:otp] 1. (onoverg.)
aanbenen, snel, krachtig voortstappen Foot
mar es wat an (Ste), I'.T moo 'n anpoten om
op 'e tied bij de bus to kommen (Db) 2.
(onoverg.) opschieten, voortmaken met het
werk Toe jonge, poor wat an (Ma), Ic
moe'n anpoten, eers bij' met k/aor om
tweifure (Diz, Obk), le moe'n een betien
anpoten opschieten (Nbk), Die man kan
good anpoteren mit zien werk funk

opschieten (Sz), Ft is anpoten bij de boor
het is hard werken geblazen bij een boor
(Ow) 3. (overg.) met een ziekte besmetteri
(verspr.) to hebben et mij anpoot jij hebt
me ermee besmet (Bu, Nbk, Spa), iene de
verkoo/dbied/griep anpoten ( Bdie, Obk,
Ow, Ste), Die kiender hebben mekeer c/c
meuze/s anpoot (Ste, El), Foot oons de
griep mar met an (Ste) 4. (overg.)
aanplanten (vooral m.b.t. bomen; verspr.)
de bos anpoten (Bdie, Np), ...do bos
opni/.. (Np)
anpoteren zw. ww.; overg.; poterde an, het
anpoterd ['ãmpo:otpi] I. sterk stimuleren te
doen, aanzetten Die moot good anpoterd
wooden (Dfo) 2. z. anpoten

anpotten (Bdie, Bu, Db, Diz, Obk, Op)
zw. ww.; overg., onoverg.; potte an, het
anpot ['ãmpoti] 1. (overg.) oppotten, her
geld dat men heeft, opsparen et geld
anpotten, We maggen we/ wat anpotten om
oat kopen to kunnen (Diz), Aj'maondeiiks
een vaast bedragnaorde baank brengen on
je /aoten oat een jaor of wat staon mit
rente on rente, dan gaot oat aorig anpotten
(Op), Staorjgan hebben ze al aorig anpot
(Db), Mit dubbeities en stayers koj' de
speerpot watanpotten om him zo zaehiesan
vol to kriegen (Obk) 2. (onoverg.)

toenemen, vermeerderen: van een bedrag
aan geld (Bu) Ft pot mooi an (Bu)
anpraoten zw. ww.; overg.; praotte an, bet
anpraot ['am...] 1. (overg.) aanpraten: met
mooie woorden doen geloven of doen
kopen Hi]praotteheurduurgoedan on et
zol meraokeis he/pen (Dfo), Th] bet nii]
oat anpraot, mar ik bin d'r met slim b/iede
mit (Bu), Mit dit ding koj' ai/es doen en
alle kaanten out, zo her hi] et mij anpraot
(Op), Hi] bet him oat anpraoten /aoten
laten aansmeren (Nbk), Ic kun him wel van
a//es anpraoten (Np), Ze wi//enje we! van
a//es anpraoten (01-NI, Dhau), Ze/s hadde
ik met vu/c zin an con bestuursbaenticn,
mar de veurzitter bet et me anpraot (Op) 2.
(onoverg.) voortdurend praten Hi] praot
mar an, hi] wil zien zin hebben ( El, Db),
Ft is een raidai, die praot a/tied an (Nw)

anpreken (Bdie, El, Op, Ow, Ste) ['am...]
- aanpraten, aansmeren Die kan je mooi
wat anpreken ansmeren (Bdie, El, Up,
Ow), Ze hebben 'm oat anpreekt (Bu), Ze
hebben 'in oat anpreekt doen geloven door
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anprevelen - anraekinge
hun zienswijze op te dringen (Ste)
anprevelen (Nbk, Spa) zw. ww.; onoverg.;
prevelde an, het anpreveld ['am...] 1.
voortdurend in zichzel f praten Hij pre velt
a/tied an is altijd in zichzelf aan het praten
(Spa)
anpriegelen (Bu, Nbk, Nw) zw. ww.;
onoverg.; priegelde an, het anpriegeld
['am...] 1. voortdurend priege/en, opschieten met het priege/en, z. aldaar: le
moe'n wat anpriege/en (Nbk), 1k moet
anpriege/en mit breien, want ik moet et
nog of hebben (Bu), Ze priegelt a/tied mar
an is altijd bezig met priegeiwerk (Nw)
anpriezen I ['ãmpri:zi] - aanprijzen iene
anpriezen (Nbk), Hi9 zat de boel aorig an
te priezen (Ma), een goed ding anpriezen
(Nbk), Hi'! priest et goed an (Nbk), Die
kan 'k je we! anpriezen aanraden om te

kopen, bijv. gezegd wanneer men het zeif
ook gekocht heeft en heel tevreden is (Ste)
anpriezen II (Bu, Ow) zw. ww.; overg.;
priesde an, het anpriesd ['am...] 1. de prijs
van jets zichtbaar maken met een
prijskaartje e.d. De priezen moe'n d'r nog
even anpriesd wodden de prijzen aan de te
verkopen waren bevestigen (Bu), Tegenwoordig is alles anpriesd (Ow)

anpriezing (1) de; -s, -en ['am...] 1. aanprijzing
anprikken ['am...] - bevestigen door aan te
prikken een brief anprikken (Nw)

anprissenteren ['am...] - aanpresenteren 1k
moet him wat anprissenteren (Np), 17
meugen oons best thee anprissenteren
(Ow), Aj' daor op bezuuk kwammen,
zollen zeje nooit wat anprissenteren (Op),
Gao me niet meer anprissenteren, want ik
hoeve niks meer (Obk)
anprotsen (Nbk) Ook anprutsen (Sz)
['am...] - voortdurend protsen (in alle bet.),
z. aldaar Hi9prutst a/tied an (Sz)
anprutsen z. anprotsen
anpruttelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
pruttelde an, het anprutteld ['amprAt!lI] 1.
voortdurend pruttelen 't Meenske prutteit
a/tied an (Diz, Ste, Ma)
anpunten ['ãmpAntli] - aanpunten (lett.)
pao/en anpunten veurdaj' ze in de grond
s!aon (Bu, Ow, Ste, Pe-Dbl), een pot/ood
anpunten (Nt, Sz)

anraander (Nbk) Ook anraner (Nbk)
['ãrã:nd/...n] - aanrander, iemand die

anraant, z. anranen, bet. 1
anrabbelen (Dfo, El, Ma, Nbk, Ste) zw.
ww.; onoverg.; rabbelde an, het anrabbeld
['ãrab!ii] 1. veel en druk praten Die rabbelt
allied an (El, Ste), Die rabbelt al mar an
(Nbk)
anrachelen (Nbk, Nw, Op, Ste) zw. ww.;
onoverg.; rachelde an, het anracheld
1. voortdurend rache/en, z. aldaar, bet. 1 Et
is een ooide rache/pot, die racheit a/tied an

(Ste)
anraegen (Dho) zw. ww.; overg.; raegde
an, het anraegd ['ar€:g] 1. schoonmaken,
ragen door raegen, bet. 3, z. aldaar Die het
de hoel daor wat anraegd (Dho)
anraeken Ook anraken (WH) zw. ww.;
overg., onoverg.; raekte an, het (bet. 1), is
anraekt ['àr:k! ... ra: ... ] 1. (overg.)
aanraken: net raken, beroeren
Et
schrikdraod maj' niet anraeken, want dan
kriej' stroom deur de haand (Dhau), Dat
kiend hoej' mar krek an te raeken of 12l'!
pi ept a! (Ld), Hij het !aeter nooit weer een
borre/ anraekt dronk nooit meer een
druppel drank (j), Tieden had et duurd
veurdat hij zien vioe/e weer anraekte (..)

voor hij zn viool weer ter hand nam (j),
(gezegd als reaktie op een dreiging, om aan
te geven dat men z'n mannetje staat:) Rack
mij es an, aj' durven (01-NI), zo ook Je
moe ½ mij es anraeken! Dan stao ik niet
veur de gevo!gen in! (Op) 2. (onoverg.)
ontstaan van een verkering Die verkering
kan nog wel es weer anraeken (Nbk, Obk,

Ste, Bdie)
anraeking Ook anraekinge (Ste), anraking
(WH) de; -s, -en ['are:kuj/.
1. het aanraken of aangeraakt worden 1k
bin mit die hiete panne in anraekinge west

(Ste), ...mit de braandnette/s... (Ste), Hi
kwam mit de strooin in anraeking (Wol),
..mit de schrikdraod... (01-NI) 2. kontakt
(met één of meer anderen) We bin mit die
meensken in anraekinge west (Ste), in
anraeking kommen (Nbk, Np, b, j): En zo
kwam W. mit him in anraeking, en veur
een hie/ stok ge/d/eut bij him ver!eiden en
wodde so/daot veur een aander (j), Hij bet
nogal es mit de pe/isie in anraeking west

heeft met de politie te doen gehad (Obk,
Pe-Dbl), zo ook Hij kwam mit de rechter
in anraeking (Ma)
anraekinge z. anracking
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anraetelen - anredderen
anraetelen (Ste) zw. ww.; onpers.; raeteide
an, het anraeteid ['a...] i. voortdurend
rammelen, ratelend gaan Etracteldemaran
mit waegens ( Ste)
anraffelen (Diz, Spa) zw. ww.; onoverg.;
raffelt an, het anraffeld ['arafj] 1. aan één
stuk door praten Hij raffelt a/tied an (Diz,
Spa)
anraken z. anracken
anraking z. anraeking
anrakken (Bu, Dho, 01-NI, Ste) zw. ww.;
overg.; rakte an, het anrakt ['ârakj] 1.
opruimen en/of schoonmaken, vaak rn.b.L
woon- of bedrijfsgedeelte van een huis
(Bu, Dho, 01-Ni, Ste) Ze hebben daoralles
anrakt ( Dho), Ze hebben de hoel aorig
anrakt opgeruimd (van smerig spul) (Bu),
Dc bocJ is song anrakt (Ste) 2.
bijeenbrengen van hooi dat is bhjven
liggen (Bu) statten anrakkcn (Bu) 3.
opmaken van restjes eten (Bu) We hebben
de hocl aonig anrakt (Bu)
anrammelen (Nbk) zw. ww.; onpers.;
rammelde an, het anrammeid ['a...] 1.
voortdurend rammelen Et rainni c/dc de
bic/tied an mit die hadde wiend, d'r zatten
zeker cen stok of wat pannen los (Nbk)
anranden z. anranen
anranen Oak anranden (Spa) zw. ww.;

van de /aandbouwmeesterlupinen (vo), Dat
stok laand zo'k jow niet anraoden, et is
minne grand (01-NI), Dat zo'k je nooit
anraoden dat moet ik je afraden (Spa, Ma),
zo oak Hij radt ¶in dat nietan (Bu), Ikzal
etje niet anraoden (Nbk), 1k kan 'tje beter
ofraodcn as anraoden (Diz)

anraomen (Ste, Sz) zw. ww.; onoverg.;
raomde an, bet anraomd [ar...] 1. flunk
aantrekken, rukken (Ste) Etpeerd raomdc
nog even an (Sf e) 2. voortdurend raomcn in
bet. 4, z. aldaar Die gunt hour self gien
rust, die raomt de he/c dag an (Sz)
anraozen ['a...] - aanrazen: voortgaan met
razen, tieren
anrattelen (verspr.) ['arati] - voortdurend
kietsea Zij rattelt a/tied an (Dho, Ma,
01-NI)
anrechtplaete (Dho) de; -n; ...plaetien
[ar...] 1. aanrechtblad Die anrechtplaete is
van roestvrij staol (Dho)
anred (Dfo, p) Oak angered (Ste) bn.
['ãrst/'äxorEt] 1. zelfgemaakt, gezegd van
stoffen voor kleding enz. Vroegcr weefdcn
ze de stoffen zcls, dan hiette dat anred,
meerstal was dat gestrcept (Dfo), anredde
wollen scbu/kcn (Dfo), cigen anred (p, b:
im), cicn angered id. (Ste)
anredden Oak anredderen (Bu, Ld, Np,

overg.; raande an, bet anraand 01-NI, Ste, Sz) zw. ww.; overg.; redde(de)
['ãrã:n:/...randn] 1. aanranden (in seksueie an, bet anredded ['arsdi/ ...dp2] 1. opruimen
zin) Die vrouw wodde anraand (Bu), Ze dc hoel wat anredden (Ste), dc stal
hebben hour anraand (Nbk), Et gebeurt anredden (Bu, Ma, bo: Bu, Nw), 1k beb dc
tegenwoord% regelmaotjg dat ze vrouwen hoel gauw een betien anred opgeruimd
of macgies anranen (Obk) 2. te lijf gaan (soms met een bijgedachte dat dit to
met siechte bedoelingen (anders dan in bet. haastig is gebeurd (Dhau, Dho), We
1) (Bu) Ze kunje ok om geld anranen (Bu) hebben vanmorgen de schure knap anred
3. aanmanen to betalen (Bu) As iene geld (Sz), de dole anredderen (Np, Ld), Moeder
van con aander Jiende on or duurde wat bet et wasgoed anred (Spa), de kaantcn
lange veurda t hij weerommebetacld wodde, anredden (Ste), de dc/c anredden (Nt, Ow),
dan wodde bij dear degenc die him Bend
had anraand aangemaand (Bu)
anraner z. anraander
anraoden [ar...] - aanraden Wat zollen
jow mi] anraoden in zoe'n geva/zeg eens,
wat adviseer je me (Wo1), Dat kan 'kje
anraoden dat zou 1k je willen aanraden
(Bu), zo oak 1k kan je anraoden om daor
henne to gaon (Nw), Dat wark moej' wel
annemen, dat kan ikje we] anraoden (Db)
on Dat is we/ an tc raodcn het zou

verstandig zijn dat to doen, zo to handelen
(NW), In de ere he/te zijde hij op anraoden

1k sal de hoel mar es goed anredderen,
want d'r is de leste tied niet vu/c an daon

(Sz) 2. opknappen (rand het huis, in de
tuin etc.) (Db, Nbk, 01-NI, Ow, Ste) Hij
bet de tuun knap anredded (Db, Nbk), 1k
hcb de tuun even anred geschoffeid en
geharkt (01-NI), de baarms anredden (Ste),
de kaanten van ctlaandanredderen ( Ste) 3.
gebruik maken van land (Ste), in Dc
haegcn wodden anredded vcur hujwerden

gebruikt om hooi to winnen (Ste)
anredderen (Dfo, Dho, Diz, Np) zw. ww.;
onoverg.; redderde an, bet anredderd

-176-

anreiken - anrieden
['ãrEdp,l] 1. voortdurend bezig zijn met
opruimen, schoonmaken enz. Ze reddert de
hele dag wat an (Diz), Ic kun a/tied we!
anredderen (Dho) 2. z. anredden
anreiken z. anrekken
anrekelemeren z. anrikkemedcren
anrekenen zw. ww.; overg., onoverg.;
rekende an, het anrekend ['âr ... ] 1. (overg.)
aanrekenen: toerekenen, verantwoordelijk
stellen voor Dat koj'mnietanrekencn, want
hij ston d'r buten (Bu), Dat reken ik jow
an! (bi), Ic kun him niet al/es anrekenen, 't
lopt him wel es deur hij is niet helemaal
toerekeningsvatbaar (Ma, Db), Ic kun et
him niet zo zwaor anrekenen, want h1'j is
niet wiezcr (Obk), Dat rckcn ikjc niet an

ik neem je dat niet kwalijk, zie dat niet als
jouw schuld (Bu), waartegenover: Dat
reken ik jow an! (bi), Et wodt 'm zwaor
anrekend (Bu), El wodt je mar veur ien

anrepelen (Bu, Diz) zw. ww.; onoverg.;
repelde an, bet anrepeld ['ãri:pi] 1.
voortdurend repelen in bet. 2 en 4, z.
aldaar Dc jonge geities repelen a/tied an

springen steeds op eikaar, stoeien (Diz),
(gezegd als een kind voortdurend
beweeglijk is terwiji bet bij iemand op
schoot zit:) Zit toch sti//e, ic repelen de
hie/tied an (Bu)

anreppen (Dho, Sun-0t) zw. ww.; overg.,
onoverg.; repte an, het anrept ['arprp] 1.
opschieten, voortmaken (Dho) lemoe'n wat
anrcppcn, aanders koj' Ic lade (Dho) 2.
opknappcn, schoonmaken (Sun-0t) Be boe/
is aorig anrept (Sun-0t)
anreuren (Bu, Nbk en west.) Ook anruren
(OS, Bu.) zw. ww.; overg.; reurde an, het
anreurd ['ã.../...] 1. licht aanraken Pas op
mitjc smermge hanen, daj' me niet anruren

(Obk), Etkiendslaopt nog, jc mnoe'n et mar

keer anrekend, neem et d'r mar goed van

niet anreuren, aanders wodt et wakker

(Dhau) 2. (onoverg.) goed berekenen, goed
nagaan (verspr.) Reken now es an, waor

(Op), (dreigend:) Reur mij niet an, jonge,

doen ze dat straks al/cmao/e van! (El), Dit
komt d'r bij en dat, reken mar es an, dan
koj'hicl aanders uut (B u), R eken es an, dat
kun jow van jow inkommen toch niet
opbrengen! (01-NI, Op), Reken es an, now
het hi'/ me gister etzelde ok al verte/dmoet
je nagaan (Sz), Reken es an as morgen an
de dag de stroom es uutvul, wat mossen we
dan (Np, Ow, Obk) 3. in op je anrekenen:

want ik mnag/o w niet 1/eden en ik wil gicn
gedonder mit je hebben! (Obk), zo ook
Reur me n/ct an, dan kricg ie weer een tik
wecrommne (Pe-Dbl) en Pas op, aj' die
anreuren bi' nog niet klaor (Dho) 2.

terloops noemen, opperviakkig behandelen
1k mos dl oo/de verhael anreuren (Obk),
Dat moej' mar niet weer anreuren (Np),
Dat moej' niet iederkeer weer anruren

noemen, opnieuw in de herinnering

zodanig te werk gaan dat men zeif
vooideel heeft, op eigen voordeel uit zijn

ophalen (Ma), Doe begon N nog weer mit
die oo/de kwestic an te reuren (Op) 3.
(Bu), Ic moe'n a/tied op je anrekenen roerend (aan)mengen dl voer veur dl Vdd
(Spa), Hij rekent a/tied op him an (Nbk), anreuren (Bdie), Lienmeel wodde anreurd
Ic zu//en zien dat ze a/tied op heur zels mit water en ok an de koenen voerd (Sz),
anrekenen (Nbk), zo ook Hij rekent al/es Dc gist moej' wat anreuren mit suker, dan
op him an (Ma), Bat zal hi'! op 'm is ci' zo zaachte (Dho), Et beslag veur de
anrekenen tot eigen voordeel maken (Nbk) eu/iebollen mos mien vrou w goed anreuren
* Et kwaoie wodtje gauwer anrekend as dl om dl goed k/aor Ic kriegen veur et bakken
(Nt, 01-Ni, Obk), Ai' dat a//es mit mekaer
goeie (Pe-Dbl)
anrekken Ook anrieken (Nbk), anreiken mongenhebbcn in iene panne, mocj'etnog
(spor.) ['ãrEkfll .. . rik.. .1.. .rejk...] - aanreiken, es goed anreuren (Op)
aangeven Rck me de zoo/tpot even an anri'jen ['a...] - aanrijgen: van kralen 1k
(Wol, Ste), Wij'mij dat even anrekken? gao die kralen anri'jen (El), Aj' kralen
(Dho, Nbk), We rekken 'I mckaander an anrijen kricg /e den rijgse/ (P e -Db 1)
(Nt), broggies anrekken veur dcgcne die in anrichten (spor., 1) ['ãr. ..] - aanrichten:
de hoek bi'j et glas zit (Ow); langsbrengen veroorzaken, stichten schae anrichtcn (1)
(Obk, Ste) De mc/kboer hadde gien me/k anrieden ['ãridl?] - aanrijden: sneller
mneer, mar h1j zol et oons laeter we! rijden, opschieten met het rijden: Rie es
anrekken (Obk), 1k gao naor Steggerde, ik een bet/en an (Bdie, Nbk), Kuj' n/ct een
beticn anrieden, aanders missen we de Ire/n
za/je dat even anrekken (Ste)
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anrieding - anrokken
nog(Pe-Dbl), Wemossennogann'eden 0Th
OP 'e tied to kommen (Nbk, Obk); tegen
een persoon of dier rijden in bet verkeer:
We bebben can katte anreden (Bu), Ze kun
je nog wel anrieden aj' zo slingeren mit de

Bets (Pe-Dbl); naar een bep. plaats
vervoeren door te rijden: grand anrieden

anrikkemederen 'k zal je we! aanbevelen
Dat kan 'k je we!
anrikkemederen (Np, Nbk), Die hu!p is me
nogal ankommedeerd, this or zal wel good
wezen (Spa), 11,7 rikkemedeerde him nogal
wat an (Ma), (wederk.) ía moe'n je dam
goed rikkemmederen, aj' daor soiiciteren

(Np), zo ook

veur et op hoogte is (Sz), Tegenwoordig
wo 'ii d'r cen hale protte kuilbulten on
maiibulten anreden (verspr., Bdie); rijdend
langskomen: Thy kwam even bij mij
anrieden (Nt)
anrieding ['ariduj] - aanrijding Ze hebben
een anrieth½g had mit de auto (Sz), Die
anriethng is nog mit een sisser of/open

jezeif geed aanbevelen, jezeif geed
verkopen (Ste)
anrikkemeren z anrikkemederen
anrikiammaderen z. anrikkemederen
anrikiemeren z. anrikkemederen
anrimpe!en (Nbk) ['ar...] - aanrimpelen
een mouwe an de bloeze anrimpe!en (Nbk)
anrisselveren (Ow) zw. ww; onoverg.;
(Obk)
risselveerde an, her anrisselveerd ['a...] i.
anriegelen zw. ww., onoverg.; riegelde an, opsehieten, vooral niet dralen Iemoe'n wat
is/bet anriegeld ['ârig, ook .. ri:... (Ste)] anrisselveren (Ow)
1. toenemen van bet aantal mensen op een anrochelen (Diz, Nbk, Np, Spa, Ste) zw.
bep. plaats, vooral: op een bijeenkomst ww.; onoverg.; rochelde an, her anroeheld
Now, at riegeit (a!) mooi an (Db, Ste), Ft ['a...] 1. voortdurend rocbcj'en in bet. 1, z.
yolk riegeft al mooi an (Ste. Bu), Dc zaal aldaar Die kerel rocbelde mar an (Np), Ft
was baost vol. on nog riegelde et mar an

(Db, Ma)
anrieken z. anrekkcn
anriepen (Ow) ['ãripip] - aanrijpen De
appels riepen al mooi an (Ow), ..al goad
an (Ow)
anrieven (Bu, Dho, El, Ow) onbep. w.;
overg. ['ari:bm] 1. aanharken (Bu) Dat
mock even anrieven nI. het hooi (Bu) 2.
gereed maken (El) 3. (m.b.t. kieding,
schoeisel) funk aantrekken om bet stevig
vast to krijgen, flunk sluitend to krijgen
(Bu, Ow) een jak anrieven (Bu), /ecrzen
anrieven (Bu), Goad anrieven, hour! (Bu),
Now mar wat anrieven (Ow)
anrikkederen z. anrikkemederen
anrikkemedaosie (spot., I) de; -s [ar...] 1.
hetz. als rikkemedaosie, z. aldaar
anrikkemederen Ook anrikkederen (Db),
anrikkemeren (Ow), anrikiemeren (Obk),
anrekelemeren (Ow, Wol), anrikiammaderen (01-Ni), ankommederen (Bdie, Bu,
Dho, El, Np, Nt, Ow, Spa), an/cornmanderen (Ld) zw. ww.; overg.; rikkeme-

deerde an, het anrikkemedeerd ['ãrtkama
duoriJãnkad... /'ànkom.....ârikla. .1
'ãri:kiom .....ãriklamad ....âkoma ....àkom
and...] 1. aanbevelen, rekommanderen H is
can heldere boost, altied een goad zin,
warkzem on haandi, dat 1k kan him ok
we! anrikkemederen ( vo), k zal je we!

is een oo!de rachelpot, die rachelt on
roche!t altied an (Di; Ste)

anroege!en zw. ww.; onoverg.; roegelde
an, het anroegeld ['arugJi] 1. voortdurend
roegelen, z. aldaar Ft roege!t altied an
(Ste) 2. hetz. als anriege!en, z. aldaar
(Nbk)
anroeien ['a...] - aanroeien: sneller roeien
anroepen ['ãrupip] - aanroepen: 1k za! hum
even anroepen ( Op, Bdie), Roep 'm mar
even an om kofuie (Nw), Wil ie 'in even
anroepen, ik heb een bosschop veur 'in

(Obk, Ste, Nbk), depost even anroepen nI.
de postbode (Spa, Ste), 1k heb de bakker
anreupen (Nt), ...do winkelman anreupen
(Ow), We zullen de visauto even anroepen,
want we wilen wat vis kopen (Obk)
anroezen (Dfo) zw. ww.; onpers.; roesde
an, bet anroesd ['ãru:zi] 1. (m.b.t. her
work, de wijze van leven) ongeordend
verlopen D'r was gien rage!, et roesde d'r
mar op an (Dfo)

anroffe!en (El, Obk) zw. ww.; onoverg.;
roffelde an, bet anroffeld ['ãrofj] 1. bard
werken (Obk) Ze mossen hadde anroffe!en
om de baene k!aor to kriegen veur at
hadriedcn (Obk) 2. snel maar slordig
werken (El) Aj' d'r n/ct NY binnen dan
roffelen ze mar wat an (El)

anrokken (Dho, El, Nbk, Np, Op, Ow,
Wol) Ook anrukken (Dfo, Pe-Dbl, Sz)
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anrollen - anschieten
[tãrok/ ... r'kJ - aanrukken: met een ruk
trekken aan: Et peerd rokt nog even an
(Nbk), De deure k/em4 aj' nog even
anrokken kriegenje 'in wel los (Op), As de
peerden zo anrukken hef' de boel gauw
kepot (Pe-Dbl); verder in anrokken laoten
(Wol): We leuten cen niie flesse wien
anrokken (Wol)

anrollen (Bdie, 01-NI) ['âr ...] - aanroilen:
met een fiets komen aanrijden Hij kwam
lekker veur de wiend anrollen (01-Ni)
anrommelen zw. ww.; onoverg.; rommeide
an, het anrommeld ['ãr...] 1. aanmodderen,
aanrommelen Die rommelt mar wat an

nijs anschaffen (Dho, Wol)
anscharen (Wol) zw. ww.; wederk.;
schaarde an, het anschaard ['ãska:ri] 1. in
een schare meegaan, bij een schare
aansluiten Ze schaarden heur helemao/e
aachter de meziek an (Wol)

anscharpen Ook anscherpen (WH) zw.
ww.; overg.; scharpte an, het anscharpt
['ãskar(o)prpl ... skcr ... ] 1. aanscherpen (lett.)
Dat mes is wat te stomp, dat moej' wat
anscharpen (Wol, Op), de zende mit de
strieker even anscharpen (Db, Nt), de
schoffel wat anscharpen (Obk), de punte
van et potlood even anscharpen (Spa),
punten anscharpen (an paolen) (Bu) 2.
scherper formuleren, scherper eisen: de
veurweerden anscharpen (Op), Et geval
was lang zo slim niet, et is nogal wat
anscharpt te zeer ais problematisch

(verspr., Ow), Daorrommelen ze mar (wat)
an (Wol) 2. (onpers.) voortdurend onweren
't Rommelde de hide dag an (Diz, Dfo)
anrooien (Bdie) zw. ww.; onoverg.; rooide
an, het anrooid ['àro:3jI,] 1. rommelen,
rotzooien (fig.), voorai: ten gunste van gebracht (Ld) 3. aanzetten, motiveren (Ow,
zichzelf, voor eigen voordeel Hij waarkt Sz) Hij loopt niet zo hadde, we moe'n 'in
niet best, 1219 rooit mar wat an (Bdie)
zo now en dan wel es anscherpen (Sz),
anroonseen (Dho, Ma, Pe-Dbl, Ste) zw. iene anscharpen om wat te kopen (Ow)
ww.; onoverg.; roonselde an, het anschellen (Bu, Db, Dho, Nt, Obk, Op,
anroonseld ['àrô: s1i?] 1. voortdurend Wol, Sz) zw. ww.; onoverg.; scheide an,
kwanseien, roonselen, bet. 1: Die man het anscheld ['ãskEIl?] 1. aanbellen Hij
roonselde mar wat an, mar hi9 kon de kost schelde bij de buren an (Obk, Sz, Wol), 1k
wel verdienen dreef ongeregeide handel wol daor even anschellen, mar 1k kreeg
(Pe-Dbl)
glen geheur (Op)
anroppen (Dfo, Spa) zw. ww.; onoverg.; anscherpen z. anscharpen
ropte an, het anropt [ãr3pr] 1. anscheuren (Diz, Nbk) zw. ww.; overg.,
voortdurend roppen, voortdurend hard onoverg.; scheurde an, het anscheurd
werken Hij ropt a/tied an werkt altijd hard ['ask...] i. funk aantrekken, flunk rukken Et
(Spa), Dat meenske ropt en schr,ot ok peerd scheurde nog even an en doe knapte
a/tied an (Dfo)
de boo/(Diz)
anrotzooien (verspr.) ['A r...
- anscheuten ['ãskA:t1] - aangeschoten (van
aanrotzooien, aanrommelen Die rotzoolt wild): Die haeze is anscheuten (Nw), A.
mar wat an (Nw)

anrukken z. anrokken
anrumen (Sz) zw. ww.; overg.; ruumde an,
het anruumd ['a...] 1. opruimen, hetz. als
oprumen, bet. 3 We gaon de boel anrumen
(Sz)
anruren z. anreuren
anruwen (Dfo) onbep. w. ['âr ... ] 1. dingen
gereed maken voor het melken, z. ook
ruwen, bet. 5
ansappelen zw. ww.; onoverg.; sappelde
an, het ansappeld ['ãsapji] 1. voortdurend
sappelen We moe'n a/tied ansappelen (Spa)
anschaf (spor.) ['äskaf] - aanschaf Dat is
een hiele anschaf(spor.)

anschaffen ['ãskafrp] - aanschaffen wat

wol toch zien anscheuten wild filet
ommekommen laoten, en stuurde mit de
hond om de rietkraege henne (j); in lichte
mate dronken Die kerelis anscheuten (Ste),
.is aorig anscheuten (Wol), .. .knap
anscheuten (01-NI), Hij was mooi
anscheuten (Bu), Hij kwam aorig
anscheuten van 't fesien (Spa)

anschieten I zw. ww.; overg., onoverg.;
bet anscheuten ['àski:ti] 1. (m.b.t. wild)
aanschieten den haeze anschieten (Bu), De
haeze was anscheuten (Nt) 2. in Daor bij'
aori' mit anscheten daarmee ben j e bepaald
niet geholpen (Ste) 3. in De slaop scheut
mi9 an overviel me (Bdie) 4. (m.b.t.
kieding, schoeisel) snel aantrekken 1k zal
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anschieten - anschrippen
anschoeven kan (01-NI), Schik mar bij,
schoefmar an (Dho), We zullen krek eten,
Jim kun wel mit anschoeven (Op) 2.
aanklampen, aanspreken met een bep. doel (overg.) aanduwen Scho ef die steel Cs wat
1k zal 'in even anschieten, Bc zie 'in flog an, Je!(b), Schoeven Jim de auto even mit
we! (El), Ikheb 'in even over dat perbleem an?Hi]dotetniet(Obk, Bu), De brogge is
anscheuten (Nw), 11i7 is me allied nog een nogal hoge, zol/en Jow de karre even mit
tientien scbuJdi, daor wit 1k him toch es anschoeven wi//en? (Op), even een voer
over anschieten (alg., Op) 6. langsgaan, huJ anschoeven (Ste)
binnenwippen lkwi/nogeven bi]deburen anschooien (Ld) zw. ww; onoverg.;
anschieten year 1k op vekaansie gao! (Op), schooide an, het anschooid ['as...] 1.
1k kom even bi] Jaw anschieten om even voortdurend bedelen
AJ' de hond
bij te praoten (Wol, 01-NI), 1k bin daor verwennen scbooien ze allied an (Ld)
even anscheuten heb daar snel even een ansehosselen (Nbk) ['a...] - aanschoffelen,
bezoekje gebracht (Nw), 1k bin mar even in anschosse/en kommen komen
bi] him anscheuten (Nt) 7. (van percelen) aanschoffelen
grenzen aan, liggen tegen (verspr.) Dat anschouwelik (b, I) [5'skowok] Iaandschot tegen oonzen an grenst aan her aanschouwelijk: beeldend et anschouwe/ik
onze (verspr.)
maeken (1), Hi] gafoons ok anschouwebk
anschieten H ['âskitv], in anschieten onderwies (b)
kommen komen aanzakken: Och, daor anschouwen (a: oost.) [ask...] komt hi] ok weer anschieten (Nbk), le aanschouwen: gewaarworden, zien een
konjnjen daor te Iaete mit anschieten, alies pergramme anschouwen ( a: oost.)
is a/ regeld je komt daar te Iaat mee anschreppen z. anschrippen
gauw even de kleren anschieten (Wol),
even een Jasse anschieten (Obk), de
kiompen anschieten (Nt, Ste) 5.

aanzetten (Obk)
anschikken ['askki1] - aanschikken: aan
tafel gaan zitten om te eten: Ft middageten
staot al op 'e taofe/, we kun zo anschikken
(Pe-DbI), We moe'n anschikken, want de
vrouwhet et eten op 'e taofeJ staon (Obk),
le kun ok wel even anschikken (Np, Ow),
Schik mar an, dan kuJ' miteten (Wol), Ze
schikte mit an en vreug fesoen/ik of ze
toetaasten mach (vo), Kom mar
anschikken, dan eten Jim mar wat mit (Nt,

Obk, Ld)
anschimpen (Bu) zw. ww.; onoverg.;
schimpte an, het anschimpt ['askimpip] 1.
voortdurend schimpen Die schimpt allied
an (Bu)
anschoeren (verspr.) Ook ansehuren (WH)
zw. ww.; onoverg.; schoerde an, het
anschoerd ['asku:arv/ ... sky:a ... ] 1. tegen
jets aanlopen bij het draaien (vooral van
een fietswiel e.d.) De waegen was
dear/a eden, de wie/en schoerden an

anschrieven I et; -s ['askri:brn] 1.
aanschrijven, schriftelijke oproep We
kregen cen anschrieven am de rekening to
betae/en (Wol, Bdie), (zonder lidwoord) 1k
heb anschrieven kregen am te beta e/en

(Diz)
anschrieven II ['ãskri:brn] - aanschrijven:
schriftelijk oproepen 1k meet 'in mar es
anschrieven, hi] is al maonden te Iaete mit
de beta e/ing van de bare (Op), Ze schre yen
mi] an da'Jc kommen mos (01-NI); verder
in goed/s/echt anschre yen staon goed/

kwaad aangeschreven staan
anschriever (Dmi, Np, Obk) de; -s
['âskri:wç, . . .vç] 1. brief waarin de jongen
wordt uitgenodigd om op zondagavond bij
her meisje te komen waarop hij een oogje
heeft Th5 her cen anscbrievcr kregen, hi]
mag zundagao vend kommen as hi] wi/

(Np)
anschrieving (Np) ['askri:wuj, ...v...] aanschrijving: officiele schriftelijke mede-

(01-Ni), Die fiets die schoert an (Ow, El), dehng of oproep HeJ' ok een anschrieving
(onpers.) Ft schoert an (Nt)
kregen? (Np)
anschoeven st. ww.; overg., onoverg.; anschrippen Ook anschreppen (Obk)
scheuf an, is/het (bet. 2) anscheuven ['ãskriprp/... - voortdurend met inspanning
['ãsku:bq-i] 1. (onoverg.) aanschikken werken 1k zo/ mar een betien anschrippen,
Schoef mar an, dan kuJ' miteten (Ste), Dat aers koJ' niet op 'e tied (Op), le moe'n
is een huusholing waor iederiene mar

vaeke anschrippen om op 'e tied k/a or te
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anschrobben - anslag
kommen (Db), 1k moet wel even flunk
anschreppen om k!aor te kommen (Obk)
anschrobben ['a...] - schoonschrobben We
zu//en de boel goed anschrobben (Sz), de
sta! anschrobben (Np)

anschroeven st./zw. ww.; overg.;
schroefde/schreuf an, het anschreuven/
anschroefd ['ãskru:bip] 1. aanschroeven
Daor schreuf hij et mit an (Bu, Nbk),
Hej'm wel stiefgenoeg anschreuven?(Ste)

2. iemand nadrukkelijk zeggen dat hij moet
opschieten, iemand aanzetten tot verhoogde
aktiviteit (Bu, Nbk) Dat moej' even
anschroeven dat dat gebeurt (Nbk), Datza!
now we! aanders wodden, want ik heb him
even anschreuven (Bu)
anschuren z. anschoeren
anseutelen z. ansu/en
ansichtkaorte Ook aansekaorte (Wol) de;

-n; ...kaortien ['âsxt ... /'ã:s ... ] 1. ansichtkaart 'k Heb 'm een ansichtkaorte stuurd
(Nbk), Sommie ansichtkaorten kun zo
mooi wezen, et is zuver cen sieraod (Dfo)

ansiepelen zw. ww.; onoverg.; siepelde an,
het ansiepeld ['ãsipii] 1. voortdurend
siepe/en, in alle bet., z. aldaar Ft siepe/t de
he/c dag wat an het motregent de hele dag
maar door (Db, Dho)
ansimpelen z. ansimperen
ansimperen (Bu, Nt, Spa) Ook ansimpelen
(Diz) zw. ww.; onoverg.; simperde an, bet
ansimperd ['ãsmppi/ ... simpii] 1. voortdurend zachtjes huilen Die poppe simpert
a/tied an (Bu), Ft k!eine kiend simpert de
he/c middag an (Nt), Ft kiend simpe/t de
he/c dag an (Diz)
ansingelen (Ow, Wol) zw. ww.; overg.;
singelde an, het ansingeld ['as...] 1.
aansingelen, een paard de buikriem
omdoen (Wol) etpeerdansinge/en (Wol) 2.
aantrekken van de lijn waarmee het veulen
vastzat aan de singe!, d.i. de buikriem van
de merrie (Ow) Ic mossen 't vool a/tied
ansingelen, ok aj' even reden hadden (Ow),
Twie ringen bo venin de singel kwam et
leide deur; an de rechterkaant koj't vool an
bienen, dan hae/ ie 't an, of aj' even reden
hadden, dan waj' an 't ansingelen (Ow)
ansjaantelen z. ansjaanteren

ansjaanteren (Diz, El, Spa) Ook ansjaantelen (Spa) zw. ww.; onoverg.;
sj aanterde an, bet ansj aanterd ['ãsjã: ntp/
...tln] 1. voortdurend neuriën, zonder

woorden zingen (Spa) Die sjaantert ok
a/tied an (Spa) 2. voortdurend dreinerig
huilen van kinderen (Diz, El) Die sjaante/t
de he/c dag an (Spa)
ansjachelen z. ans/acheren
ansjacheren (verspr.) Ook ansfachelen
(spor.) zw. ww.; onoverg.; sjacherde an,
bet ansjacherd ['ãsj ... /..] 1. voortdurend
sjac/Jeren, z. aldaar Hij sjachert a/tied an
(Ma)
ansjorren ['âSi3rii] - aansjorren Dc
aachter/iende wodde ansjord mit et
huj/aeden (Ste, Np), de singel goed
ansjorren (Spa), Ft voer huj moej' even
goed ansjorren (Bu), de (broek)riem
ansjorren (Bdie, Dho), de schoeveters
ansjorren (Diz), Sjor dat even wat an trek

dat even een beetje stevig aan (Nw)
ansjouwen zw. ww.; overg., onoverg.;
sjouwde an, bet ansjouwd ['ãs...] 1.
(overg.) door te dragen brengen (van jets
zwaars) Dc opperman mos a//c stienen
ansjouwen (Bu, Dhau, Nt, Np), specie
ansjouwen (Op), As ik de stoe/en now es
even ansjouwe, dan kun ie ze te p/ak zetten

(Dhau) 2. (onoverg.) voortdurend lopen
(Nbk, Wol) Je kunnen aa/tied we!
ansjouwen (Wol)

anslag Ook aanslag (Ste) de; anslaegen;
-gien ['ãslax/'ã: ... ] 1. bet aanslaan: van een
piano, een toetsenbord enz. 2. in in de
ans/ag in de aanslag: m.b.t. een geweer:
mit 't geweer in de ans/ag !open (Ow),
.staon (Dfo), ook: voor gebruik gereed,
vgl. een fototoestel in de ans/ag hebben
(spor.), mit depennein dcans/ag(spor.) 3.

plotselinge overval, aanslag die men pleegt
een anslag p/egen (Obk), een anslag
beraomen (Np), Bi'/ die anslag vu/len een
protte dooien (Np) 4. ondeugende streek
(Np, bo: Dho, Op) Jongen hebben a/tied
anslaegen halen ondeugende streken uit
(bo: Dho, Op), Jongen hebben vremde
anslaegen (Np) 5. plankje aan één deur van
een samenstel van dubbele deuren ter
afdekking van de naad ertussen (Obk): Fen
anslag is ccii sma//e p/aanke die de naod
tussen dubbe/e deuren ofdekt (Obk) 6.
vieze laag die op iets is gaan zitten Op 'e
muren zat cen dikke anslag van gruniheid
(Op), Dr zat anslag op 'c ruten (Ste, Ma),
D'r zit kete/stien in de ketci, anslag (Ste,
Bu), ans/ag in de trekpot (Wol), anslag op
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anslagbiljet - anslempen
'a tanen (Nbk) 7. bezigheid, werk Hij hot
ok weer ans/agweer werk (Nt, Nw), 1k bob
wel anslag vanmorgen, d'r moot van aYes
gobouron bezigheden, aktiviteiten (Nbk,
Ld), zo ook Ze hebben eon protte anslag
(Ow), 1k had d'r noga/ war anslag mit, om
dat kerweik/aor to kriegon (Dfo), Hej'niks
glen (a)anslag? gezegd tegen iemand die
kennelijk niets te doen heeft, die bijv. met
zn armen over elkaar zit (Ste) 8. omgang
met anderen, kontakt met anderen,
aanspraak Do beide baron hebben wel
anslag an mekoor (Obk), Hij bet wel
axis/ag, at is d'r allied ion on aIgezcl1xghied
(Ste, Nbk), Wehadden drekt anslag doe we
do zaal inkwammon (Db), Die hot wel
anslag heeft snel kontakt met anderen
(Nw), Ze hebben eon hoop axis/ag hebben
met iedereen kontakt (Dho), Wat eon vesite
hadden we vanda ego, at was een hiele
anslag (01-NI), War eon axis/ag op do
verjaordag, et was a/legoer yolk (Obk), Ze
hebben niot vale anslag in do buarto
(Pe-Dbl) 9. verkering (Nt) Die hot ok weer
ans!ag (Nt) 10. de instelling om goed met
anderen om te kunnen gaan (Ste) Hij her
wel war ans!ag er valt good met hem om te
gaan (Ste) 12. belastingaanslag Do anslag
in do be/asting die is bekend (Pe-Dbl),
Daorhej' weer eon anslag, beurnl. van de
belastingen (Spa), Hej'ni ok eon (a)anslag
had? (Ste), eon anslag van do be/asting
(Dho, Wol), 1k bob vanmorgen eon di/cko
axis/ag kregon (Np, Ow), ..-eon besto
anslag... (Ma)
anslagbiljet (Bu, Db, Dfo, Dho, Ld, Nbk,
Obk) Ook aanslagbiljet (Nbk, Op. Sz) et;
-ten ['âslay ... Pd: ... ] 1. aanslagbiljet (van de
belastingdienst)
anslaon st. ww.; overg., onoverg.; sleug
an, her (bet. 1-4, 6, 8, 9, 10, 13, 14)/is
(bet. 1-7, 11-14) ansleugen ['5sI5: n] 1.
(overg.) taken met hand of voorwerp eon
toots anslaon, Et anslaon van eon karkklokke is ankloppen (Dfo) 2. (overg.) door
to slaan vast(er) doen zitten Eon opklopper,
eon p/aanklen daor zatde stae/e watscbuin
an, daor s/aoj' et riot mit an (Ste), zo ook
Eon s/agbod daor s/a on zo riot mit an (Bu)
3. (overg.) vasthechten, haken aan (vaak:
met een snelle beweging) do vis anslaon
aan de hank slaan: door snel een rukje aan
de hengel to geven als men beet heeft (Bu),

zo ook S/ao an, ic hebben blot, man! (El),
We zul/en do peon/en even anslaon
inspannen (Sz) 4. (overg) door to slaan
aan iets een bep. vorm geven (Ste): paolon
punten anslaon (Ste) 5. (onoverg.; van
gewas) opschieten, gaan groeien Et is krek
inzijd, or gthszaod slat good an (Np), Et
begint wat an to s/aon (Ow), Op die beste
grond slant aYes makke/ik an schiet het
gewas gemakkelijk op (Spa), Dat nijo
groslaand slat mooi an (El), Do jongo
boompios bin good ans/ougen (Spa), As die
koo/p!aanten mar anslaon(Obk) 6. (overg.;
van een motor, een machine) star-ten Hij
sleug do mosione an (Ma), Vroegermosson
we do auto anslaon mit do slinger (01-NI)
7. (onoverg.; van een motor, een machine)
beginnen, gaan draaien Die oo/dop/offiets
wol mar min anslaon (Ld), Eon auto sleug
an on steal do straote out (j), Et is war .'j'
die oo/de motor ans/aon moeten, do tonge
hangtjo haost op 'o schoenon (01-NI) 8.
(onoverg.; van een hond) gaan blaffen Do
bond in 't hujvak op 'o dole slat an 0 , v),
Do bond is good waeks, hij slat drekt an
(Diz, Ow), Do bond door ni/cs aanders as
anslaon (Nt) 9. (onoverg.; van uurwerken:)
geluid geven voordat er een slag te horen
is Oonze k/okko gaot eerst anslaon your ze
gaot s/aon (Sz) 10. (onoverg.) gaan luiden
Do k/ok/co van do kaarke sleug drokt an
(El) 11. (onoverg.) door werking resultaat
hebben Dat middo/tion kon we] es ho/pen,
ik go/oof wo/ dat or ans/at (Bu), Die kure
s/oug wel an, zo was zomar maoger
(Pe-Dbl) 12. (onoverg.) in de smaak vallen,
positief worden gewaardeerd Dat buurtlesion is pntha ans/egen (Dfo), Do aovend
was gozol/%, ot sleug a//omao!e good an
(Sz) 13. (overg.) aan jets een bep. waarde
toekennen, in verb. als at (met) hoge
anslaon 14. (overg.) een belastingaanslag
opleggen Ze hobbon 'th anslougen in do
be/asting (Np)
anslemmen z. anslempen
anslempen (Bu, Db, Ste) Ook anslemmen
(Nw) zw. ww.; overg.; slempte an, het
anslempt ['âs1€mp/ ... s]srp:] 1. door te
slempen stevig doen zijn eon pao/ anslempen mit waetor (Ste), grond ans/emmon mit waetor en oat androkken mit bijv.
eon s/eio of balke; do grond wodt eerst
ans/omd vourdat or buns bouwd wodt(Nw)
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anslepen - ansmieten
anslepen zw. ww.; overg., onoverg.;
sleepte an, het ansleept ['ãsli:prp] 1.
(onoverg.) voortdurend blijven lopen (Nbk)
De hiele dag anslepen over zoe'n mark,
daor woj' hatstikke geer van (Nbk) 2.
(overg.) over de grond voorttrekken voer
ans/epen (Bdie), mit paosvuur de boel
anslepen (Nw)

ansliepen ['sliprp] - aanslijpen: door te
slijpen scherp of scherper maken de
tilzende nog even ansliepen (Spa), de beite!
ansliepen (Bdie), depotloodpunt.. (N t), de
biele... (Ow), et scheermes ansliepen

(Dhau)
anslieten (Obk, Wol) st. ww.; onoverg.;
sleet an, het ansleten ['ãslitri] 1. hetz. als
anschoeren, z. aldaar Er wiel slier an bij de
remblokkies (Obk, Wol)
anslikken (Bdie, Nbk, Op, Ow, Ste, Wol)
zw. ww.; onoverg.; slikte an, het anslikt
['äshk] 1. voortdurend snoepen Die Jjtde
hele dag mar wat an te slikken (Op. Ste,
Wol) 2. voortdurend elkaar kussen,
voortdurend minnekozen
anslingeren (verspr.) zw. ww.; overg.;
slingerde an, het anslingerd ['as...] 1. met
een slinger (bet. 11) doen starten de moter
anslingeren (Wol, Spa)
ansloepen (bet. 1: Np, bet. 2: b, Nbk) zw.
ww.; overg.; sloepte an, het ansloept ['as...]
1. door te besluipen zeer dicht naderen We
kun die gaanzen we! ansloepen (Np) 2. in
ansloepen kommen komen aansluipen (b,
Nbk)
ansloffen (Pe-Dbl) zw. ww.; onoverg.;
slofte an, het ansloft ['a...] 1. voortgaan
met lopen: om op tijd te komen, om op tijd
het werk af te krijgen le moe'n wat
ansloffen, aanders komt et niet klaor

(Pe-Dbl)
ansoven (Ma) zw. ww.; onoverg.; sloofde
an, het ansloofd ['ãslo:brp] 1. zich
voortdurend uitsloven (met huishoudelijk
werk) Ze sloofde de ijiele dag an (Ma)
ansluten ['ãslyti] - aansluiten: dicht tegen
elkaar verbinden; in verbinding brengen
met een stelsel van leidingen, een toestel
enz.: de waeterleiding ansluten (Np), een
tillefoon ansluten (Nbk), We waachten nog
op 'e ansluting veur 't elektrisch (Obk);
dichter bijeen gaan staan/zittcn, zich bij
een nj voegen Mit de polenaise moej'
ansluten (Wol), As jim now war ansluten,

dan kan ik d'r ok bij zitten (Np), le moe'n
aachter ansluten aj' in de riege! staon
(Nbk), Ze sluten heur bi9 oons an ze gaan
met oons mee (lett.) (Nbk); (fig.) in je
ansluten zich aansluiten: je bij een
veriening of zo ansluten (Nbk), Dan kuj'
jow daor et beste mar bij ansluten (b),
Inkelden sleuten heur eupenlik an, eren
wiefelden, mar weren d'r in heur hatte we!
veur (vo); sluitend tegen jets zitten,
verbonden zijn Er taofelbiad s!uut niet an
(1), Die zaandweg sluut niet op 'e grote
weg an (Nbk)

ansluting de; -s, -en ['ãslytt] 1. het zich
aansluiten bij mensen, een bep. groep Hi3r
kreeg ansluting bij et pe!eton (Nw), Ze
hebben de ansluting ver!euren (Wol), Ze
zuken ansluting (Obk) 2. aansluitingsmogelijkheid, verbinding Die beide bussen
hebben mooi ansluring an mekeer (Obk),
De bus het ansluting op 'e trein (Nbk), We
waeren d'r zo, we hadden goed ansluting-

(Ste) 3. verbinding met het kabel- of
telefoonnet, de gasleiding, het electriciteitsnet e.d. Wij hebben vier ans!urings,
drieje onder en iene bo yen (Nbk), een
ansluting op et gas (Nw)

anslutingskosten (spor.) ['a...] - aansluitingskosten
anslutingspunt (1) ['a...] - aansluitingspunt
ansluutkabel (I) ['ãslyt ... ] - aansluitkabel
ansluutmeugelikhied (1) ['aslyt...] - aansluitmogel ijkheid
ansluutpunt (1) ['ãslytpAnt] - aansluitpunt
ansluutstok (Wol) ['aslytstok] aansluitingsstuk, aansluitmof Ans!uurstokkies veur buizen won ok moffen
noemd (Wol)

ansmeren ['ãsmp] - aansmeren: aanstrijken, aansmeren (lett.) As de dokken
een stok henne of waeren, woddei de
pannen ansmeerd mit kalk en cement (Ste),
Ze moe n nog ansmeren (Ste), We weren
wel dat de kachel ansmeerd wodden mos
(Spa); in iene wat ansmeren iemand wat

aansmeren: aanpraten om te kopen, doen
kopen terwiji hij/zij het eigenlijk niet nodig
heeft en/of voor een te hoge prijs Dat her
hij me ansmeerd (Ste, Nbk), le kun him
wel van alles ansmeren (Np), je wat

ansmeren luoten
ansmieten (Ld) St. ww.; overg.; het
ansmeten ['ãsmitii] 1. opleveren, doen
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ansnaaien - anspraoke
ontstaan Ft smit met veule waeter an, mar
of motregent de hick dag wat deur (Ld)
ansnaaien (Nt, Nw, Spa) zw. ww.;
onoverg.; snaaide an, her ansnaaid
['äsna:jzp] 1. snoepen, voortdurend nagaan
of er lets valt te krijgen, ook: om te
snoepen Die snaait a/tied an (Nt, Nw, Spa)
ansnaeteren zw. ww.; onoverg.; snaeterde
an, het ansnaeterd ['âs...] 1. voortdurend
kietsen Die snaetert a/tied an (Dho)
ansnieden st. ww.; overg., onoverg.; het
ansneden ['ãsnidn] 1. (overg.) aansnijden:
de eerste snee in iets malcen Dat vene

anspielceren ['àspikp] - vastspijkeren nije
plaanken anspiekeren ( Ow), Die deurk/aampe is Ins, die moe'n we even
anspiekeren (Obk), Je kun die /atten now
we/ anspiekeren (Ow, 01-Ni), As spiekers
d'r in spiekerd binnen wo 'n ze nog
andreven ofanspiekerd(Ste); door licht te
spijkeren bevestigen (Spa), vgl. eerst
anspiekeren en as a//es goed zit
ofspiekeren (Spa)

moe'n ze, as et mooi weer wodt, mit an de
gang; et is nog met ansneden ( Sz), een put
vene ansnieden (Ld), Die vene is flog met
ansneden (Np, 01-Ni), ccii ro/ladc ansnieden (Spa), een wost ansnieden (Np), Ft
brood wodt ansneden (Dhau) 2. (overg.)

spittend bewerken Dc wendakkermoetnog
anspit wooden ( Ow, Np), Do boeken van
do akker waor as ze mit do p/oeg n/of
kommen kunnen, gaon ze laeter mit de
schoppe anspitten! (Obk), anspitten van do
hoeken van et /aand (Bdie), een hoekien
greide anspitten (Obk)

beginnen te spreken over (een bep.
onderwerp) 3. (onoverg.) opschieten met
her snijden Ie moe'n even ansnieden, hear

(Spa)
ansnobben (Np) zw. ww.; onoverg.;
snobbede/snobde an, het ansnobbed
['ãsnobtp] 1. voortdurend snoepen Die
kiender snobben a/tied an (Np)
ansnoeren ['ãsnu:arn] - aansnoeren: vaster
snoeren eon touw ansnoeren stevig
aantrekken (Ow), Dat moej' good ansnoeren stevig aantrekken (van bijv. een
touw) (Nw), de (scboe) voters ansnoeren

(1Db, Op, Obk)
anspannen [1spai:] - aanspannen (van
trekdieren): de peerden anspannen (Bu,
Nbk), Span de bios mar an (Np), Doe we
of peerd weer anspannen zoion, ston hij
op drie poten (Nbk, Ow); in een perces
anspannen (1)
anspanter (Nw) de; -s; -tien ['àspantç] 1.
een niet volledige spant in het dak, met
name in schuin toelopende delen
anspeulen ['as...] - aanspeien: opspelen
(bij kaarten) (Ste) 7e moe'n met a/ te ma/
doen!' wodt zegd aj'je maot met good
anspeuicn ( Ste); (bij bep. baispelen) de bal
toespelen N wodde anspeu/d dear M
(Np); voortdurend speien De kiender
speu/en do hie/e dag an (Nbk)

anspi'jen zw. ww.; onoverg.; spi'jde an,
her anspi'jd ['a...] i. voortdurend spiyen in
beide bet., z. aidaar Mannen die tebak
proemen spiJon altied an (Pe-Dbi, Obk)

anspitten zw. ww.; overg., onoverg.; spitte
an, het anspit ['aspUi] 1. (onoverg.)
beginnen met het spitten (Nbk) 2. (overg.)

anspoelen ['as...] - aanspoelen: aan wal
komen drijven D'r is noga/ wat roegte
anspoe/d, an de kaante van de grote s/oot

(Nbk)
ansporen (verspr.) ['as...] - aansporen
(fig.): doen opschieten, viotter voort doen
gaan Ienioe'n 'in even war ansporen (Nw),
Jo moe'n 'm es wat ansporen (Ste), een
peerd ansporen (Ow)
anspraak z. anspraoke
ansprakelik z. anspraoke/ik
anspraok z. anspraoke
anspraoke (verspr.) Ook anspraok
(verspr.), anspraak (Nbk, Nw, 01-NI, Spa,
Sz) de; -n; ...spraokien [aspro:ke/
... / ... spra:k] 1. gelegenheid om met mensen
te praten, gezelilg kontakt anspraoke
hebben: 'Ic Hebbe de bide dag gien
anspraok had (Wot), Ze had wat te min
anspraok (01-Ni), We bin a/ tien jaor
buren, mar we hebben gien anspraok an
mekaor (Op), 1k badde n/ks gien anspraok
an die vent (Nt), Een meense wi/graeg wat
anspraok hebben (Nbk, Spa, Bdie), Mit
oonze nije huron hebben wij goeie
anspraok (Db), 1k hebbe weer anspraoke
kregen van wege de nije buren (Nt), Die
man woont aiienig, die her in buns niks
gien anspraok (Ld), Ze bebben een protte
anspraoke an mekaer (Ste), .. . een hod
anspraak... (Spa), Ze hebben we/ anspraok

an mekeerze passen goed bij eikaar omdat
ze goed met elkaar kunnen praten (Nbk),

-184-

anspraokelik - anstaon
Er is muilik om mit die man anspraoke te
kriegen (Wol), anspraak doen iemand aanspreken (Nw) 2. recht op Hihadanspraok
op die grond (Np), Hij kan ok nog
anspraok macken op die arfenis (Diz)
anspraokelik Ook ansprakelik (WH,

01-Ni, Pe-Dbi) - aansprakelijk: verantwoordelijk, en vaak: degene zijn die tot
schadevergoeding kan worden gesommeerd
N. is daor anspraokelik veur (Ste, Nbk),
Zien vader is anspraokelik veur de scliae
As de kiender nag niet
meerdcr/aorig binnen, bin de oo/den
anspraokelik (Nw)

(Np, Nt),

anspreekber [ã'spn :gb] - aanspreekbaar:
Hij is nict anspreekber, bij bet te diepe in
't glassien keken (Dfo), Ic kun aenlik niet
lsoenlik mit him praoten, hij is
hielemaole nict anspreekber (Nbk)
anspreken St. ww.; overg.; sprak an, het
anspreuken ['5 spn :k] 1. (overg.)
aanspreken, toespreken Hij sprak me
vanmorgen an door aan te spreken staande
houden (Ste), Ikheb 'in over dat perbicein
anspreuken (Nw), Ic moe'n him even
anspreken, dat hij d'r ommne daenkt (Nw),
Dc sni'/poppe staot veur de raemen en gien
meenske sprekt him es an (ha), Dc meester
her die vie,-el van een jonge had
anspreuken zeer vermanend toegesproken
(Op), zo ook Ic moe'n 'in mar es had
anspreken (Dho), Ze moe'n 'in even hadde
anspreken (Ste) en Ze hebben him d'rgoed
over anspreuken (Np), Hij is al zo vaeke
buten zien boekien gaon, we macn 'in d'r
mar even op anspreken (Obk), de
anspreuken persoon degene die wordt
aangesproken (1), Hij vi /de hem
anspreuken als schuldig beschouwd (Wol)

2. (overg.) aandringen op betaling,
vergoeding, op een korrekter gedrag, op het
nakonien van zn verantwoordelijkheid Hi'j
wodde anspreuken bijv. i.v.m. zijn schuid
(Ma), We moe 'ii die wanbetaeler mar es
goed anspreken (Obk), As zejc anspreken
omda/' geld schuldig binnen, dat is niet zo
best (Dhau), As buurman die le/ke bond
niet vaastehoolt dan gaon ze 'm daor een
keer over anspreken (Obk), Dc schuldeisers
hebben him anspreuken (Np), Dc bank het
'in anspreuken (Spa), Die man wodt
anspreuken omdat hij mit betaelen in 't
aachter was (Ld), Kleine boerties hadden

a/tied te min laand; op disse meniere
wodden ze mit de pries dan tegen mekcer
opjacht, miestal mossen ze dan ok nog een
peer borgen opge yen; as ze de hure dan
zels niet beta c/en konnen, wodden de
borgen anspreuken (Ow), Aj' centen van
iene hebben macten en dat kuj' haost niet
kricgen, dan ku!' him op een gerechtelike
meniere anspreken (Wol) 3. (overg.; m.b.t.
een voorraad, geld) beginnen te gebruiken
Zuwwe 'in mar anspreken? gezegd van
bijv. een fles wijn (Bu), Mar wi'j hebben
ok goeiejaoren had en daor stan nag wat
geld van op de boerc/ienbaank; daor
mossen wi'/ cen stokkien van anspreken
(vo) 4. (overg.; m.b.t. een stuk grond,
vooral: veen) gaan benutten een nile
veenpette anspreken (Dfo) 5. (overg.)

aangenaam of positief gevonden worden
Dat sprekt me wel an, dat vien 1k wel mooi

(Nbk)
anspreker (Dho, Nt, Nw, Obk, Op,
Pe-Dbi, Sz) ['5...] - aanspreker, hetz. ais
anzeggei: As d'r iene in de buurt over/eden
was, kwam d'r ecn ansprckcr an de deure
am dat bekend te macken (Pe-DbI)
anstaande z. anstaonde I, II
anstaeren z. ansteren
anstalten ['Ssta!ti] - aanstalten, in
anstalten macken: Zullen we mar anstalten
macken am op bcdde tegaon?(Diz)

anstampen zw. ww.; overg.; stampte an,
het anstampt ['Sstamprp] 1. door te stampen
dichter ineen doen gaan Bi'/ et leggen van
een goeic /iemen dc/c waor aj' goed op
v/egeldösken konnen, mos een spcciaal
soorte van 11cm bruukt wodden uut een
Iicmkoe/e waor as dit liem zat; et natte
liem mnos mit ccn stamper - zoas ze die ok
we/ in de stookpot bruuktcn am de
voereerappels ficn te stampen - gocd v/ak
anstampt wodden (Np, Ow), zo ook /1cm
anstampen (Nbk), dc dc/c anstampen
(Dhau), de grondgocd anstampen (Ma)
anstaon St. ww.; onoverg.; het anstaon
['Sst...] 1. aanstaan: op een kier staan (van
deuren, ramen): Er tocht hier, de deure
staot an (Ma, Bu), Laot de deure mar even
anstaon (Dho, El) 2. aangenaam zijn,
bevailen Er stiet him mar min an (Ma, Np,
Op, Ow), Et ston him nict biester an bet
beviel hem niet zo, niet bepaald (Ma), Er
stict de baos niet best an (Diz, Dfo), Dat
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anstaonde - anstikken
zol oons wel anstaon ( 01-NI), Die man
staot me niot an (Pe-Dbl), Ft gaot dour, as
't Jo anstaot of met (Dho), Et staot 'in
sloe/it an (Bu, Spa), Die koo staot me we.!
an (Nbk) 3. aandringen Jan bet et daon op
anstaon van Zion ioror(Op), Ze stonnon d'r
shth op an oat we kwammen (Bu, Spa,
Nw) 4. werken, ingesehakeld staan Mat
heJ' do radio toch /uud anstaon (Nbk), HaJ'
do tillevisie nog anstaon? (Nbk) 5.

begrijpen, tot zich door laten dringen (Bu,
El) Gao now es anstaon waorbiaJiemaole
vour staot laat eens totje doordringen (El,

Bu)
anstaonde I Ook anstaande (Spa) de; -n
[ã'st3: 5nda/ ... J 1. aanstaande vrouw, man
Dat is zion anstaande ( Spa), Hij her d'r
west mit zion anstaonde (Nt), IJej' jow
anstaonde ok mitneumon? (Nbk)
anstaonde II Ook anstaande (Spa) bn.
['ãstö: nda/ ...] 1. (attr.) komende,
aanstaande anstaonde vri7dag (Bdie, Dho,
Sz), ...zundag(Bdie, Dho) anstaonde woke
(Dho, Obk), anstaonde mole (Np) 2.
toekomstig mien anstaonde schoonrouno
(Wol, Op), -. .schoondochter(Nw), .. vrouw
(El), Dat hgt In et versehiot, oat is
anstaonde (Nw)
anstappen zw. ww.; onoverg.; stapte an,
het (bet. 1)/is (bet. 2) anstapt ['ãstapip] 1.
doorstappen, snel(ler) voortstappen As hij

met hoe hij 'in anstel/en za! (Dfo), Och
man, stel Jo met zo an (Db, Nbk)

ansteller ['astslç] - aansteller, komediant
Eon groto anste//er is et, die vent (Ow)
anstelleri'je Ook anstelderi'je (Np, Obk)
de; -n [ãstslr'tjo, ook ... ejo, z.
-i'je/ ...steldç...] 1. aanstellerij Da's niks as
anste/lerijo (Obk), Ft is k/a ore anstol/orije
(Nbk), ...a/Iomaole... (Nt), 't Is eon
ansteierie van niks (Nbk), Et is mar wat
ansteiderio, et steit niks your (Obk), 1k
hebbe eon hekel an die ansto//erien

(Pe-Dbl)
anstellerig Ook anstelderig (Np)
[ã'stslrox/...stEldçtx] - aanstellei-ig (vooral
m.b.t. meisjes, vrouwspersonen) anstel/erig
doen: Doe niet zo ansto/Jorig! (Nt), Dat
maegien dot hour wat ansto/lorik vour(Ld),
Jo moo ½ Jo niot zo ansteiorig godrogon

(Bdie), Die ooidste docbtor van hour is eon
anstolicrik ding (Op), eon anstoierig wiof
(Wol), . ..Jonk (Spa)
anstelling ['àst...] - aanstelling: het aangesteld zijn in een bep. betrekking eon
vaaste anstel/Ing (spor.), i.t.t. eon tiodohko
anstel/Ing (spor.), ook: aanstel!ingsbrief of
-akte
anstelLingsakte (spor.) ['âst.] aanstellingsakte
anstellingsbrief (spor.) ['a..] aanstellingsbrief
anstapto zag hij nog krek boo as do twin ansteren (verspr. oost.) Ook ansteenien
naoretnoordon votgong(v), Stap toch eon (Nbk, v), anstaeren (verspr. west.),
botion an (Np) 2. in op lone/op wat anstaren
['ãstuQrn/'ãstuarn n/'ãst€:orn/
anstappen op iets/iemand aanstappen
'asta:rn] - aanstaren ic zat 'in do bioltiod
anstaren z. ansteren
an to steernen (Nbk)
anstarken ['ãst ...] - aansterken: N. moot anstichter (1) [âstixtr] - aanstjchter
thuus nog wat anstarken (Np), Aj' ziek anstikkelik (Obk) [â'sttkiok] west hebbon, moej' eerst anstarken ( Ste)
aanstekelijk: besmettelijk
Griep is
anstatten (Obk, Wol) zw. ww.; overg.; anstikko/ik(Obk); opwekkend tot spontaan
statte an, het anstat ['ãstatn] 1. aanstaarten hetz. doen: anstikke/ik gaopen (Nbk),
(m.b.t. paarden): As zo van eon peerdomark anstikke/ik lachon (Nbk)
kwammen zag ie nog wel es oat do boeren anstikken Ook ansteken (bet. 8: Nt) st.
depeerden anstatten (Obk), Do Stapborstor ww.; overg., onoverg.; stak an, het
boeron statten hour peerden an (Wol)
ansteuken ['ästik/ ...sU:lqj] 1. (overg.)
ansteernen z. ansteren
doen branden, doen ontvlammen do kache!
ansteken z. anstikken
anstikken (Nw), Sak do laampe mar an, et
anstelderi'je z. anste//erije
wodt donkor (Bu, Nbk, Wol), do piepo
anstelderig z. ansteilerig
anstikken ( Ld, Nt, Ste, El), Hij sti/ct de
anstellen ['ãstslv] - aanstellen: benoemen iono mit do ore an hij rookt voortdurend
Ze hebben eon nijo mitwarker ansteld sigaretten of sigaren (Nbk) 2. (overg.)
(Nbk); info anstei!en zich aanstellen: Die aanleggen, aanwippen: in een kafé enz.,
maekt rere boickesprongen, hij wet baost vooral: om iets te drinken en evt. te eten
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anstikker - anstroezen
mitspui(Bu); kort aanroeren (van een bep.
zaak) (1)
anstoemen (Bdie) onbep. w. ['ãstü:ip] 1.
snel naderen, in anstoemen kommen (Bdie)
anstoffen ['âst3frp] - aanstoffen
anstoons z. aansend
anstoot (Nw, Ste) ['ãsto:ot] - aanstoot, in
anstoot geven (Ste, Nw): 1k hul me mar
stille, ik wol gien anstoot geven (Ste), Hij

Ze stakken onderweg een peer keer an (j),
We wil/en even anstikken (Dfo), Moe'n we
flog argens anstikken? (Ste), Zuwwe daor
even anstikken? (Nbk, Nt), bij een kefé
anstikken (Dfo), We hebben in Haovelte
nog even ansteuken (Dfo), Lao'we mar
even in 't Anker anstikken d.i. in een café
met die naam (El), mit een bustocht even
anstikken (Obk) 3. besmetten Hij is zo
verkolen, as hi'j mij now mar niet anstikt

gaf anstoot veur ccii protte muui/ikheden

(Nbk) 4. door besmetting de desbetreffende
ziekte doen krijgen (Nw) Hij het me de
griep ansteuken (Nw) 5. weten te enthousiasmeren (Nbk, vo) De iene stikt dan de

(Nw)
anstotelik bn., bw.; -er, -st ['sto:tak] 1.
medeiijden opwekkend, zieiig Et is we]
anstote/ik, hi'! is d'ra/tied over(Nbk), Et is

ere an (vo), Hij wus de meensken die waf
to zeggen hadden in de boerewereld deur
zien hadde warken en zien ion voold an to
stikken (vo) 6. (volt. deelw.; van fruit,

wel anstotelik dat dat jongien gien appel
krigt (Db), Dat is wel anstotelik veur de
meensken, ze hadden ccii mooie hond on
now ishidood(Sz) 2. aanstootgevend een
anstotelik lachien (Dho), Dat is anstotelik,
daor kuwwe oons knap an argeren (Ste),
anstotelik gedrag (Spa)

groente) geschonden door ongedierte, zoals
rupsen Die appels bin allemaole ansteuken
deur roepen (Sz), Ze bin ansteuken, de
wottels in de tuun (01-Ni) 7. (volt. deelw.)
geprikkeld, geërgerd (01-NI) Hij is oe zo
kriebeli, aj' wat tegen 'm zeggen is hi
drekt ansteuken (01-Ni) 8. (overg.) in iene
de gek anstikken openlijk iemand voor

spot zetten (ten overstaan van die persoon)
9. (m.b.t. flessen) openmaken om aan de
inhoud te beginnen (Mun, Np, 01-Ni, Spa,

anstoten Ook anstotten (El, Ste, Np, Nbk
en oost.) ['ã.../...] - aanstoten, stotend
aanraken: om iemand te wekken of op jets
te attenderen: iene anstoten (Bu); tegen
iemand botsen: Hij stotte me per ongelok
an (Ste), Daenk d'r omme daj' me niet
anstoten (Nw)
anstotten z. anstoten

S te) even een nile Ilesse anstikken (01-NI,
Spa, Ste), Dc flesse is ansteuken (Mun)

anstraampelen

anstikker

strompelen
anstrepen ['ãstr...] - aanstrepen Dat mod'
even anstrepen (Nbk)
anstreupen z. anstrupen
anstried (Nbk, Np) de ['ãstrit] 1. in
anstried hebben de neiging voeien (Nbk,
Np), ... vu/en (Nbk, Np)
anstrieken {'ãstrik] - aanstrijken: door
strij ken doen ontbranden: een lucifer
anstrieken (Obk, Nbk, Np, Spa); iicht
aanstrijken van een snaar; aansmeren (iett.)
Dc pannestrieker strik de pannen an (Bu,

['ãsflkr] - aansteker: voor

rookartikelen de sierette anstikken mit een
anstikker (Np); degene die een brand, een
paasvuur, een lamp enz. aansteekt: Daor
hej' de anstikker van et paosvuur (Np);
verlengstuk van een tafel (Ld) Doe we
eters kregen, inos de anstikker bij de taol/
an (Ld)

anstikkomfoor (p) et; . . .komforen; -tien
['astiköfo:r] 1. hetz. ais kefooi; speciaal
gebruikt om jets mee aan te steken, bijv.
een pijp Op 'e tao Ic! een blikken tebakspot
on een anstikkompfoor (p)

anstikplaanke (Nw) de; -n; . . .plaankien
['ãsflk ... ] 1. stuk waarmee men een tafel
kan verlengen Dc anstikplaanke daorzitten
lange latten an die deur een peer gatten
onder et tao fe/b/ad deur steuken wodden

(verspr.) ['ãstr ...], in
komen aan-

anstraan2pelen kommen

Bdie), Een pannestrieker is om de
dakpannen an to stricken mit specie
(Pe-Dbi), anstrieken mit cement of beton

(El, Ste); aan komen iopen (Dfo, Dhau,
Ow), in anstrieken kommen (Dhau, Ow),

(Nw)
anstippen (Bu, Dhau, Obk, I) ['sflpip] aanstippen: bij herhaling aanraken met een

zo ook Dc ooide buren streken even bij
oons an (Dfo); aan komen schaatsen (j): En
zo streken ze weer op huus an (j)
anstroepen z. anstrupen

geneesmiddel de wratten even anstiopen

anstroezen

-187-

(Nbk, Nw) onbep. w.

anstrupen - antersiet
{'ãstruznj 1. krachtig aan komen lopen, in
verb. als Hi] kwam ok anstroezen (Nw)
anstrupen Ook anstroepen (Mun, Sz),
anstreupen (Sz) zw. ww.; overg., ook
wederk. (Op); struupte an, het anstruupt
['ãstryplp/...strupip/ ...strA:prn] 1. aantrekken
(van kleren), in zn kleren schieten AJ' d'r
Op 't ogenblik uutgaon, moej' we! goed wat
kleren anstrupen (Obk), Veur aj' om eon

(Nt), et antal koenen (Spa), eon groot anta/
(Ma), een groot aantal meensken (Ste) 2.
bep. aantal exemplaren Et antal kiender op
sehoele bliP onge veer lick (Np)

antasten z. antaasten
antegen z. integen
antekenboekien (p) ['anti:kijbukin] notitieboekje Ikzie in mien antekenboekien

da wwe v/eden jaor etzelde p/oegicn hadden
bosscbop gaon, moej' we! even eon aandere (p)
broek anstrupen, hour! (Db), Gauw dejurk antekend (I) ['antck1jt] - aangetekend (van
anstrupen, d'r is iene hi] do deure (Dhau), poststukken)
even de oolde kieren anstrupen (Dho), It antekenen [an. .j - aantekenen:
Onweerde erg, dat 1k moest ha/s over kop opschrijven, noteren antekenen laoten
mien kleren anstrupen ( Sz), even de sokken aangetekend doen verzenden (I); zich in
anstrupen (Nw), (wederk.) Hi] mos m ondertrouw laten opnemen (Bu, Dho, Nt,
haostig een aandere brook anstrupen (Op) Sz), in henne te antekenen (Db, Nt, Sz), je
2. touw dat een ins vormt aantrekken: Jo antekenen /aoten id. (Bu), Ze zul/en
kun et touw zo anstrupen (Nbk), Aj' eon vo]gende weke we! antekenen (Dho) en Ze
kiepe ophangen om te slach ten, dan moej' gaon te antekenen (Bu)
et touw we] goed anstreupen ( Sz)
antekening Ook antekens (my.: bI) de; -s,
ansturen ['âsty:arv] - aansturen, in d'r op -en; antekeninkien ['àntukonuj/antukijs] 1.
ansturen erop aansturen, left.: Ic kun we! aantekening, notitje die men maakt
argens op ansturen in een bep. richting antekeningsmaeken in een schrift(Nbk) 2.
sturen (Ste) en fig.: 1k stuurde d'r al op an, bijzondere vermelding bij een getuigschrift
mar hi] zee d'r niks op (Nw), Hi] stuurde e.d.
d'r op an dat ze him mar naor huusjaegen antellen (Nbk, Wol) zw. ww.; onoverg.;
zollen (Ld)
telde an, het anteld [ãntElI)] 1. duur
ansulen (verspr.) Ook anseutelen (Sz) zw. worden St te/t wel aor% an wordt al met al

ww.; suuide an, is ansauld ['âsyhI ...sA:tln]
1. langzaam naderen: lopend, fietsend of

nogai duur (als je het bij eikaar opteit wat
je koopt) (Nbk, Woi) 2. tot een groter
schaatsend Hi] was al zo iaete en nog bedrag aan geld leiden Now, een peer

kwam hi] doodgemoedereerd ansulen
(Ow), Daorseute]en we even op an kuieren

honderties extra in do maond, dat telt
aong an (Nbk)

(Sz) 2. voortdurend langzaam en stuntelig
giijden op de schaats (v), N. is eon
hakkenkrokke, die suu!t mar wat an di. op
de schaats (v)
antaasten Ook antasten (Ld, Spa) zw.
ww.; overg., onoverg.; taastte an, het
antaast ['ãnta:stiJ...tastç] 1. (overg.)
aantasten: aanvreten, beschadigen Dc hoel

antenne de; -s, -n; -gien [an'tsna] 1.
antenne (voor televisie, radio enz.) d'r cen
antenne veurhebben er gevoelig voor zijn,
het gemakkelijk merken, oppikken (spor.),

wodt antaast (Np), Do appe/s waeren antast

(Ste), Van die half deurzaegde gresbuizen
die ha]' veur varkenbakken, in de
beton vloer; ze wo n niet antaast deur waaj
deur zoer (Nbk) 2. (onoverg.) gaan eten,
toetasten (Db, Ld, Nbk) We moe'n mar
antaasten (mit de Mart) (Nbk), Taast mar
an! tast maar toe (Ld, Db)
antal (verspr.) Ook aantal (Bdie, Ld, Ste)

et; -len ['ântai/'ã:ntai] 1. onbep. aantal
exemplaren van jets een anta/ jaor leden

vandaar ook Daor he'k glen antenne your

dat pik ik niet zo snel op, dat merk ik niet
zo gauw, daar ben ik niet gevoelig voor
(Nbk)
antenneansluting (spor.) [ant... ] antenneaans biting
antennedraod (spor.) [ant...] - antennedraad
antennekabel (spor.) [ant...] - antennekabel
antennemast (spor.) [ant...] - antennemast
antennepaol (spor.) [ant...] - antennepaal
antenneschottel (I) de; -s [ant...] 1.
schotel van een schotelantenne
antersiet I (Ma, Nbk, Np, Nw, Op, Ow)
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antersiet - antisemitisch
Ook antresiet (verspr.), antraciet (Obk,
Op) de [antr'sit/antro'sit/antra'sit] 1. antracietkool Hebben we nog wel genog
antersiet? (Nbk), Mit et stoken van
antresiet moej' zo now en dan es evenpies
raekeien om de aske van et reuster te
kriegen (Obk), Vroeger wodden de eerpe/s,
rogge, antresiet bi9 et nwdde verkocht

(Obk)
antersiet 11 (1) et 1. antracietkleur
anteunen z. antonen
anteuten (Nbk, Nw) zw. ww.; onoverg.;
teutte an, het anteut ['an...] 1. voortdurend
teuten Wat bet ze d'r mit te maeken, ze
teut a!tied an! (Nw)
anti bn.; pred. ['anti] 1. tegen J-Ji7is vaeke
anti (spor.)

anti- ['anti] - anti-: eerste lid in
samenstel lingen als anti -dem okratisch,
an ti-Fries; antifascist, antimilitarist, antirakctraket, au ti-roestmiddei; de vo rm inge n

zijn niet zo talrijk als in bet Nederlands; er
is in dit woordenboek niet naar gestreefd
uitputtend te zijn
anti-autoritair (spor.) [antioMtori'tE:or] anti-autoritair
anti-raketraket (1) [antirak...] - antiraketraket
antibioticum (1) [antibi'jo:tikAm] - antibioticum
antiegen (Nw, Op, Pe-Dbl, Sz) zw. ww.;
overg.; tiegde an, het antiegd ['anti:gfl] 1.
beschuldigen, aanwrijven Hij is antiegd
(Nw, Pe-Dbl)
antiek I et [an'tik] 1. antiek, oude
voorwerpen van kunst, antieke meubelen
e. d. Verscheiden antiek wodt naomaekt
(Np), Hif haande!t in antiek in antieke
voorwerpen (Nbk), Ic doen wel wat in
antiek, now? je handelt in (b)

antiek II bn.; -er, -St [antik] 1. van waarde
doordat het oud is en kunstig gevormd, als
antiquiteit aan te merken Krek veurdat de
oor!og uutbrak mos ik mien antiek geweer
in!everen (Dfo), Hij had een protte antiek
spu!, daor zol 't wel om te doen west
hebben (j), (ook zelfst.) le kun wel
daenken daj' een haal daon hebben en
daenken dat 't antiek is, mar 't is nep (Sz),
(ook zelfst.; schertsend) Wat veur een
oo!de fiets ned ic wel niet op, et iiekt we!
antiek (Nbk)

antiekbeurs (1) [ant...] - antiekbeurs

antiekhaandel (verspr.) [antik...] - antiekhandel
antiekwinkel (verspr.) [an't...] - antiekwinkel: winkel met antiquiteiten
antifascistisch (spor.) [antifa'sstis] - antifascistisch
antikarkelik (Nbk) [anti'k...] antikerkelijk We kommen niet in de karke,
mar we bin niet antikarkelik (Nbk)
antikken zw. ww.; overg., onoverg.; tikte
an, bet antikt ['antik] 1. (overg.)
aantikken, licht kloppen tegen As d'r een
man o ver!eden was, wodde de grote k/okke
drie keer antikt; bil een vrouw de k!eine
twie keer en NY een k/end ien keer (Ow),
Dat krappien op 'e deure is wat rap, dat
moet evenpies antikt wodden (Obk) 2.

(onoverg.) licht tikken (tegen iemand of
iets, bijv. een muur), bijv. bij spelletjes
waarbij men een bep. punt of een bep.
persoon heeft bereikt (spor.) 3. (onoverg.;
van geldbedragen) oplopen, aantellen Dat
tikt aorig an gaat nogal veel kosten (Nbk)
antikwaorisch (I) [anti1w3:oris] antikwarisch
antikwariaot (I) [antikwarijQ:ot] antikwariaat
Antilliaan (spor.) [antil'jã:n] - Antilliaan
Antilliaans (spor.) [...'jã:s] - Antilliaans
antilope (1) [anti'lo:p] - bekend dier:
antilope
antimilitarisme (spor.) [...milita'rismo,
- antimilitarisme
antimilitarist (spor., vo) [ ... milita'rist,
•.to'rist] - antimilitarist Moet ik dat now
he urea van een ant/militarist zoas ieje?

(vo)
antimmeren (Nbk, Np, Nt, Nw) zw. ww.;
onoverg.; timmerde an, het antimmerd
['an...] 1. veel en voortdurend bouwen Dr
is de Jeste jaoren nogal aori' antimmerd

(Np)
antiplof (Np) de, et [anti'plof] 1. (verz.)
massieve banden Kussiebanen was antio!o1
ze konnen je ommes nooit ploffen (Np)

antiplofbaand z. kussiebaand
antiracisme (I) [antira'ssmo] - antiracisme
antiracistisch [antira'sistis] - antiracistisch
antirekiame (I) ['an...] - antireklame
antirevolutionair [antiri :wolytsjo'nE:r,
- antirevolutionair (d.i. m.b.t. de
voormalige ARP)
antisemitisch (1) [antis'mitis] - anti-
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antisemitisme - antrekken
semitisch
autisemitisme (I) [...'tisma] - antisemitisme
antislip (spar.) ['slip] - antislip
antistof (spor.) ['antistof] - antistof
antivirus (1) ['an..] - antivirus
antivries [...'fris] - antivries
antjaantelen (Nbk, Nt) zw. ww.; onoverg.;
tjaantelde an, het antjaanteld ['an...] 1.
voortdurend zeuren Die tjaantelt altled an

(Nt)
antocht (01-NI) ['antaxt] - aantocht As
dommiet de verkiezings weer in antocht
binnen, gui/en d'ro veral wel weer bifretten
anplakt wooden (01-NI)

antogen (DIa, Ma, Nbk, b, b: In) zw. ww.;
overg., onoverg.; toogde an, het antoogd
['an...] 1. (overg.) aanslepen, aandragen Die
et kleine good antoogt biJ cen boelgoed is
de anbrenger (Nbk), Dc opperman toogt
a/ks an (Nbk), (enigszins negatief:) Waor
koj' me now mit antogen! (Nbk) 2.
(onoverg.) voortdurend togen, in alle bet.,

nog even an (Ma), antrekken van speunen
(Dfo), zo oak: Dekoopman trcktdepinke
an[d.i. aandespenen] ashijokbliekher
(Obk), (even) de bakke antrekken harder
gaan werken, kwieker gaan aanpakken (b,
Nbk, Sz), dehakken (wat) antrekken harder
gaan lopen of werken (Bu, Dhau, Np, Obk,
b, be: Nw): 1k sal mar even de hakke
antrekken cm him in to ha c/en (Dhau), Die
trekt de hakken aor& an gaat sneller lopen
(Np), zo oak of achterste bien antrekken
sneller gaan lopen (Pe-DbI, Ste) en Die
opperman lop ok nict hadde, hij mag de
benen wel wat antrekken (Sz) 2. (overg.)

door te trekken in de vereiste stand
brengen, steviger doen zitten enz. Trek oat
even een betien an (Nw), Trek es even
good an, doe es con raom (Bu), Dc /iene
wodde dubbeid over de wiezeboom gooid
on wodde good antrokken (Ste), de
boekriem antrekken gaan bezuinigen (Nw),
zo ook de broekrieme wat antrekken id.

(Spa) 3. (overg.) bekoren, aanlokken,
aantrekkingskracht uitoefenen 1k wi/ daor

z. aldaar (Nbk)
antokkelen ['an...] - aantokkelen
antokkeren (01-NI) zw. ww.; onoverg.;
tokkerde an, het antokkerd ['antokçi,
...tokcv] 1. voortdurend tokkeren (z. onder
toekeren) Ft tokkert a/tied an (01-NI)
antonen Ook anteunen (Dfo, Dhau, El,
Ld) ['ant..!..] - aantonen (..) Ic mossen

(Nw), Ft ambt van priester trekt jonge
meensken niet meet an (Obk), Ft oo/de
stee trok him an (..) j), Eon korf mit
enkele raoten trekt de bijen an (Op), H.

anteunen kunnen hoe af an oat geld
kwammen (vo)

binden 0) 4. (wederk.) ter harte nemen,
zich aantrekken, in hoge mate betreuren

antonten (Dho, Op) zw. ww.; overg.;
tontte an, het antont ['antontv] 1. slordig
dichtnaaien
antraciet z. antersiet I
antreden (Nbk, vo) ['äntrudvj - aantreden:
beginnen met de arbeid Vaeke naachtwark

Dat iene mizine ciefer moej' jow met 20
slim antrekken (Db), Hear verkering is out,
ze sal ? hour we/ slim antrekken ( Sz), Thy
trok him oat geva/ arg an (Dfo), le moe'n
je oat met 20 antrekken (Pe-DbI), Dat
soorte hoej'je niks van an to trekken (Ste),
En dacron,, wij trekken oons van a/ die
prao ties met veil/c an (b), Th31 trekt him
van gieniene wat an (Db), Aj' je oat
a//emao/eantrekken zo/len (..) zou moeten

on morgens vief ore, half zesse is or weer
antreden (vo)

antreffen ['antrefip] - aantreffen: toevallig
ontmoeten, toevallig vinden 1k hebbe him
nog nooit dronken antroffen (Op)

antrekkelik bn.; -er, -st [an'trekJak] 1.
aantrekkelijk, met enige aantrekkingskracht
(verb.) Ok al zit d'r in hour op vatting van
? ]even (..) hial wat aeventuur/iks on
antrekkebks (b)

antrekken st. ww.; overg., onoverg.; trok
an, het antrokken ['an...] 1. (overg.) naar
zich toe trekken, een trekkende beweging
met of aan jets verrjchten Ft peerd trok

we/ mit je benne, oat trekt me we/ an

wo/dejonge wat antrekken on bouwde een
nije schure door extra to motiveren beter

aantrekken (v) 5. (overg., oak wederk.)
aandoen van kleren, van een bep. uitrusting
Straks kom ie to /aete! Ic moe'n je
antrekken!(Dho), Zoj 'je niet es antrekken?
(b: Im), 1k gao me even netties antrekken
(01-NI), 1k bin zo k/aor, ik za/ even een
aanderejurk antrekken (Sz), K., ij moo 'n
din brook nije woke mar antrekken (Db),
1k bob d'r een jasse over antrokken (Ma),
Trekie vandaege okes wat eersan?(Nbk),
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antresiet - anvalen
de dricste sch ocnen antreicken de stoute
schoenen aantrekken a' b) 6. (onoverg.;
m.b.t. ekonomische ontwikkelingen, de
prijzen) toenemen, hoger worden. ...c/a
priezen van de in a/k on c/a aelpels on at

zaod trokken an... (vo) 7. (overg.) bij een
bep. ruimte, bij een bep. stuk grand voegen
Ok staonde was d'rnoggien ruumte genog,
dat de huuskacmars van at kale wooden d'r
hi] antrokkcn ( vo) 8. (onoverg.) m.b.t. een

bijenvolk: terugvliegen naar het yolk
waarvan het is afgesplitst (bs: Obk): Etkan
gebeuren datdcuretminne wear ofdaurdat
de moor niet v/iegan kan de zwaarm wear
anb-ekt(bs: Obk)
antresiet z. antersictl
antrouwd (verspr.) Ook angetrouwd (El,

door een vraag (Nbk) 2. oplossing van een
vraagstuk, een probleem dat wordt gesteld
Dc antwoorden van de somrnan/vraogen
staon an at aende van et hoe/den (Nbk),
H/at is et gocic antwoord op die vraoge?
(Nbk), ecn verkeerd antwoordgcven (Ow)

antwoordapperaot ['antw..j - antwoordapp ara at
antwoorden zw. ww.; onoverg.; antwoordde, het antwoord ['antwo:ordv] 1. antwoorden, antwoord geven En now moej' olzuj'
antwoorden!(Nt), We doen inks aandcrs as
antwoorden ( Be), Daor kuj' toch wel op
antwoorden, now? (Spa)

autwoordenveloppe (spor.) Uantw..J - antwoordenveloppe
antwoordkaorte (1) ['antw ...J - antwoordNt, Op, Spa, Ste, Wol) Im. ['antromt/ kaart
'ago...] - aangetrouwd, aangehuwd Ze antwoordlcevot (I) ['antw...J - autwoordlaoten mi] in de femilie wel as links enveloppe
ligen, want ik bin mar antrouwd (Sz), 1k antwoordnommer (1) ['antw ... J - antbin mar antrouwd op et /acst (Nbk), eon woordnummer
antrouwda zeane (Np), 1k %-eu/ me anvaarden z. anveerden
belemaola niet angetrouwd in de femi/ia anvaerden z. anvearden
van mien man (Spa), (zelfst.) Mit de anvaeren z. anvaren
angetrouwdend'rbij, ha wwe can hid huus anval (Np, I) de; -len ['faI] 1.
vol (El), zo ook at huusholcn nut hanen oorlogshandeling waarbij men aanvalt 2.
geven an can antrouwde
(zelfst.) aanval van een bep. ziekte, een bep.
Antrouwd kan lieke good wezen as eigen gemoedsgesteldheid Nao die anval is hi]
fernthe (Ld) * Angatrouwd is angeschaten d'rniet hater op wooden d.i. van een bep.
als je trouwt krijg je de familie erbij en dat ziekte (Np)
is niet altijd prettig (Ste)
anvalen st. ww.; overg.; vul an, het (bet. 1,
antugen (Dhau, Nbk, Ow) zw. ww.; 2)/is anvalen ['âfa:liJ 1. strijd gaan leveren
overg.; tuugde an, het antuugd ['âty:gjj] 1. (Iett.) 2. volop gaan eten en evt. drinken
aanschaffen, aankopen Om d'r wat geld Hi] nil drekt mit an an ? smacktc him
tusken wag to ha elan, tuugdan c/c boaren
vaeke zels weer een jong peard an, dan
konnen ze can duur, goad warkp card
verkopen (Ow), 1k zal can ni]a fiats
antugen (Nbk)

antwoord et; -en; antwoortien ['antwo:art]
1. antwoord, bescheid Toe, goof now as
antwoord a'k je wat vraog! (Nbk), Cccl
nii] es antwoord op mien vraogc! (Nbk),
Daor wo'k graeg can antwoord op (Ste),
Ocef as antwoord reageer daar flu eens op
(Nbk), Daor he 'k nooit gicn antwoord op
krcgen (Nbk, Np), Daor kan 'k gien
antwoord op geven dat zou ik zo niet

weten (Wol), ook: dat meet ik voor me
houden (Wol), Daor goal Bc glen antwoord
op id. (Nbk, Spa), Die hat overal een

antwoord op raakt nooit in verlegenheid

zekcr aofig goad, want hi] at as can
turfgrevar (b), Hi] had wel c/cur dat hi]
wat al to rap op de kocke anvalen was
(vo), Vaal mar an, maensken tast maar toe,
begin rnaar te eten (Nw, Wol), op at eten
anvalen (Nw) 3. zich openbaren Ft is him
zo mar anvalen hij is zomaar ineens ziek

geworden, die kwaal openbaarde zich
plotseling (1) 4. als eerste ervaringen hebben, al dan niet geed vallen, op de
genoemde wijze uitpakken (App, Nw, Obk,
Op, b: Im, j) Ba /car]onga vu/ goad an, hi]
badde aBcs gauw in 't bcgno (Op), Dat
vaa/t goad an di. de omgang met die
mensen, die nieuwe betrekking enz. (b: Im,
Nw), Ft kan beur wel as good an va/en op
dat nije wark (Obk), Zo kwam at dat F.
hi] oo/de A. kwam to wonan; et vul lens
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anvallig - anvliegen

niet zo min an het beviel wel redelijk a),
Die jonge is mij goed an va/en (App)
anvallig bn., bw.; -er, -st [ã'falax] 1. (van
kinderen, vrouwen) vriendelijk en lief,
lieftallig ccii anvallig kiend (App, Bdie,
Dho, Np, Nbk, Wol), een anvalligmaegien
(Dfo, Nbk), Dat is een anita/Jig wiefien, de
man luden kieken d'r ok a//emaol naor
(Obk), een anvaiige bond een lieve,
vriendelijke bond (Dfo, Nbk, Ste, Pe -DbI)
2. gezegd van de Ieeftijd waarop men
anvallig in bet. 1 is (Nt) eon anvallige
leeftied (Nt) 3. gezegd van grond waar
gewas gemakkelijk opschiet (verspr. Os,
Np, Ste) een anvallig stokkien grond(Ste)
anvaren z. anveren
anvatten (Bu, Nw) zw. ww.; overg.; vatte
an, het anvat ['ãfati?] 1. aanpakken We
vatten et mit ñ beidend an we doen het
samen, pakken het samen aan (Bu), 1k vat
et wel even an pak het wel even aan (Nw)
anveerden (Ld, Nbk, Np, Nw, vo, b) Ook
anvaerden (Ste, Op), anvaarden (WH)
[a'fuardn/ ... ft: ... f ... fa: ... ] - aanvaarden:
aksepteren, zich schikken in Dat is moei/ik
te anveerden (Ld), Dan heft mar te
anveerden (Nbk), Wijanvaerden oat (Ste),
Leer oons oonzels te an veerden zoas Wi]
binnen (b); in gebruik nemen (Op, vo): (..)
en kocht N. et plaetsien mit et veld, op
meie vrij te anveerden (vo), (..) mos hi]
et plaetsien go gauw as et kon nao et
boe/goedanveerden kunnen (vo), Okhuzen
en boereplaetsen (..) waeren op 12 meie te
anvaerden (Op)
anvegen ['a...] - aanvegen 'Ic 1kb net de
straote anveegd on daor k/oft mi] die vent
weer mit zien modderklompen d'r over!
(Spa, Db)
anveloppe z. enveloppe
anveren (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook
anvaeren (Np, Ste en west.), anvaren

(WH) zw. ww.;

onoverg.; veerde an, is
anveerd ['a...] 1. aanvaren: in anveren

kommen
anvertrouwd ['af...] - toevertrouwd, geed
in staat zijn nit te voeren, de verantwoordelijkheid te dragen Hi] geft et geld
to licbt uu4 et is 'm met anvertrouwd
(Nbk), Dat wark is him we! anvertrouwd
(Nbk), le doen dat wark zelf mar, et isje
we! anvertrouwd (Pe-DbI), Laot ze mar
lopen, etisheur we! anvertrouwd (Dho), 1k

lien him met, want hi] is et met
anvertrouwd (Op)
anveulen z. an vu/en
anvieteren Ook anviucren (Ste) zw. ww.;
overg., onoverg.; vieterde an, het anvieterd
['afitçi2/ ... fitçç] 1. (overg.) krachtig
aanmoedigen, nadrukkelijk zeggen dat
iemand meet opsehieten, aanzetten tot
aktiviteit Ic moe'n him war anvieteren
(Nbk), As d'r ccii hadriederile is van
kiender gaon de oo/ders ze anmoedigen an
de kaanten (Obk), Ic moe'n 'in geregeld
even anvieteren (Spa), de kachel even
anvieteren (Bu) 2. (onoverg.) opschieten,
snelier gaan in een bep. aktiviteit (01-Ni,
Wol) Jonge, vieter es wat an, aanders koj'
te laete (Wol, 01-NI)
anvieteringspries (I) de; .. .priezen; -ien
['ãfit ... ] 1. aanmoedigingsprijs een anvie-

teringpries veur beginnende schrie vers (I)
anvitteren z. anvieteren
anvliegen st. ww.; overg., onoverg.; vleug
an, is anvleugen ['ãf1i:g] 1. (onoverg.) in
anvliegen kommen viiegend naderen We

kn'egen vaast winter, do gaanzen kommen
nut et oosten anv/iegen (Db), Een grote
zwaarm bijen kwam anvliegen en balde
him in in de wiege van et kientien ) 2.
(onoverg.) in of- en anvliegen af- en
aanvhegen 3. (onoverg.; van vogels)
vliegend komen en bij iemands huis blijven
Die doeve is cons anvleugen (Nbk) 4. zeer
snel lopend, fietsend, rijdend naderen Zie
him es anv/iegen kommen! (Nbk), Daor
komt hi] anvliegen! (Nbk) 5. blijven
(onoverg.; van bijen) zich neerzetten, zich
voegen bij een bijenvolk, zich voegen bij
een bijenstal (j, bs: Dfo, Obk, Op, Ow) As
de zwaarm nietanvliegen wil dan moej'd'r
een nappien vol waeter deer gooien, dat
krlegen ze dan op 'e vleugels en zo wil et
vllegen met zo best (bs: Dfo, Op, Ow), Et
kan gebeuren dat deer et mmnne weer of
deurdat de moer niet vliegen kan de
zwaarm weer anvligt terugvliegt naar het
yolk waar het van is afgesplitst (bs: Obk),
As d'rjow een zwaann anv/%t - bi]jow
stal komt - komt d'r nook glen ge/ok van:
et bin wilde vo/ken, die deugen met ) 6.
(overg.) naar de keel vliegen, heftig
aanvallen iene anvliegen (willen) ni. van
woede ( Bu, Ma, Nbk, Obk): Die wi'k we!
anvliegen (Bu) 7. (onpers.) stressver-
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anvliegplaankien - anwaenst
anvraoger (1) [tafro.gr] - aanvrager
anvraogformelier ['a...] - aanvraagformu her
anvraogliest(e) (I) ['a...] - aanvraaglijst
anvoer de [lfu:Gr] 1. het aanvoeren 2. dat anvraognommer (1) ['a...J - aanvraagwat aangevoerd wordt, het aangevoerde D'r nummer
was can grote an voer op 'c kiepemark (Np) anvraomen (Obk) zw. ww.; onoverg.;
anvoerbuis (El) ['af...] - aanvoerbuis: aan vraomde an, het anvraomd ['afr.... ...wr...
de onderkant van een pomp
1. voortdurend vraomen, zich krachtig
anvoerder {'âfu:ardrj - aanvoerder: bevel- inspannen bij het werk Bij vrotte on
hebber; ook: aanvoerder bij bep. sporten
vraomde do bide dag an (Obk)
anvoeren zw. ww.; overg.; voerde an, het anvriezen ['âfri:ziJ - aanvriezen: doorgaan
anvoerd ['ãfu:ari] 1. het bevel voeren, de met vriezen Et het noga/ anvrduren do
biding hebben 2. aanbrengen door to laesta tied (Nbk); door vorst aan lets
vervoeren 3. mesten van kalveren ed. vastraken Ft is anvreuren (Nbk)
(Bdie)
anvrotten (verspr.) Ook anwrotten (Db,
anvoerroute (1) ['af...] - aanvoerroute
Dfo, Nbk, Spa, We]) zw. ww.; onoverg.;
anvoersboot (Spa) de; .. .sloden; ...slotien vrotte an, het anvrot ['âfr3t1/...J 1. voort['ãf...J 1. sloot die water toevoert de durend wroeten, z. vrotten, bet. 1 2. zich
anvocrs/oot naor de mettle toe (Spa)
krachtig inspannen (bij het werk) llij hat
anvraag z. anvraoge
do he/a dag anvrot (Diz, Obk), /117 vrot
anvi-age z. anvraoge
a/tied an, on veuruut to komman (Spa)
anvragen z. anvraogen
anvulen Ook anveulen (WH, Nt) ['a ........]
anvraog z. anvraoge
- aanvoelen: het genoemde gevoeb geven:
anvraogbi-iefien(l) {'a ... J - aanvraagbriefje Hi vuu/de wel an dat zly graeg wol, mar
anvraoge Ook anvraog (spor.), anvraag () (j), Temeensen, zo vault mij dat wel
(Spa), anvrage (Sz) de; -n; anvraogien es an (Dfo), Dat wasgoed vault damp an
[âfro:ga/'ãfro:x/'afra:x/...fra: yo] 1. aan- (Obk), Et vault wat koo/d, k/am an (Ste),
vraag, verzoek 1k hob eon anvraoge Hen peerd dat stevj anvuu/t (..) (Diz), Et
thstuurd(Ste), eon anvraagindienen ( Spa), veult mooi an (Nt), ..zaachte an (Nt),
schijnselen krijgen door ongeduld, angstige

spanning: Et vi'eug him an, dat et zo lange
duurdc (Np), Et v//gtjo an! (Nbk, Np)
anvliegplaankien z. v/iegp/aankion

We hebben can anvraoge daon on ecn nij
buus zetten to meugen (Np), 1k bob ccii
anvraoge on eon nij butts to bou wan
unstuurd (Dhau)
anvraogen Ook anvragen (Sz) st. ww.;

overg., onoverg.; vreug an, het anvraogd
[ãfro:g/..j 1. aanvragen, een aanvraag
doen 1k moot anvraogen veur at rijbewies
(Nbk), zo ook Hej'a/ anvraogd? (Nbk), Ui-is anvraogd on con dôrpshuus to kriegon
(Dfo), 1k vreug mien onts/ag an (b), D'r
was oktrooiop anvraogd(Pe-Dbl) 2. verder

vragen, gericht doorvragen, nadrukkelijk
vragen 1k wol d'r niet op anvraogon (d),
Hij vreug nao an, mar aen/ik her bij d'r
inks mit to macken (Nbk), 1k wol d'r nict
zo hot op anvraogen (Nbk), Now vraog ie
zo kot an (Nbk), Ze meugen zo graeg nao
anvraogen, af niet oppassen vraogon zeje
't bend van ? gat (Nbk, Obk), k Bob dr
veur do wissigh led al es goal op an vraogd
(Db), Hiy tiepolt war mit et lepe/tien omme
an moot wel eon peer keer anvraogen (v)

... best an(p)
anvullen ['Ml] - aanvuhlen: verder vol
maken; kompleet maken: Ze vu//en mekeer
mooi an (Nbk); dichtmaken, geiijkmaken
eon /eogte in do tuun an vu//en mit grond
(Nbk)
anvullend [â'fAlnt] - aanvullend: additief
an vu//end wark aanvuflende werken (1)
anvulbing rafAhtlJ - aanvuhhing: dat
waarmee men aanvult
anvuren (Dho, Nbk) ['âf..] - aanvuren:
sterk aansporen tot hogere prestaties, bijv.
bij het hardrijden op de schaats
anwaarkt a. anwarkt
anwaens z. anwaenst
anwaensel (Dhau, Nbk, Np, Nw) et; -s
['aw:si] 1. aanwensel, hebbelijkheid eon
reer anwaensc/ (Dhau, Nbk), Die hat ok
con aorig anwaense/ (Nw)
anwaenst (Nbk, Np, Obk, Pe-Dbl, vo) Ook
anwaens (App, Nbk, b, b: lm) de; -en
['aw:st/ ...] 1. aanwensel, hebbelijkheid
Wat eon ma//c an wa ens (Nbk), Die bet eon
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anwakkeren - anwiezen
nuvcre anwaanst, die zit a/tied ft snoc van

(Obk), Ze wol we] ann cm en, mar die
verkccrdc anwacnst was ze zo mar Diet
kwict (vo)

anwakkeren ['ãwakrn] - aanwakkeren (van
de wind) Dc wiend begint an te wakkarcn
(Np), ook in at vuurtien anwakkeren de
zaak oprakelen, opstoken (span)
anwarken zw. ww.; onoverg.; warkte an,
het anwarkt [aw ...] 1. opsehieten met her
werken ía moa'n anwarken (Bdie, Nt) 2.
zodanig viot en goed werken dat men de
achterstand wegwerkt (Ow) 'k Zat op 'a
kop in 't war/c, i/c bin now toch weer can
betian anwarkt(Ow) 3. groter doen worden

van honingraten (door bijen) (bs: Dfo, Obk,
Ow) As de hiJan doenda binnen mit at
macken van de raotan bin ze an at bouwan;
as dc raot groter wodt warken ze an (bs:

Dfo)
anwarkt Oak anwaarkt (ZW), anwerkt
(WH) bn; pred. [ãwar(g)kt/...wa:r(o)kt/
...wEr(o)kt] 1. zover met her werk dat men
klaar is en op dat moment niet verder kan
Ze bin anwarkt (Ld, Ow, Nbk), 1k bin
anwarkt, i/c kan met veardar, d'r is gien
materiao/ mccr (Ma, Obk, Nw), 1k bin
mooianwarkt(Spa), Wahabben yost var/at,
we bin anwarkt, d'r fr gian war/c meat

(Nw)
anwas Ook angewas (Bdie) et; -sen; -sien
['ãwas/âxowas] 1. vreemde uitgroeiing aan
het lichaam van mens of dier (vaak in de
vorm van een kluit of bult), aan een boom,
tak of plant 't Was can raar angewas

(Bdie), Hi] hadde can an was an 't been, 't
is d'r in 't zickcnhuus olbeumen ( Sz), can
anwas an dc vinger (Bdie), Dat anwassien
[ni. aan een aardappel] sche//cn we d'r mit
o[(Spa), Dc ccrpe/s hebben a/Jcmao!c can
anwas (Sz) 2. groei, uitbreiding van een
bedrijf, met name: vermeerdering van
bestand aan vee deur anwas van dc
veestaepe/ ( Ld), AJ' can protta jongvee
hebben, hej' can mooie protte anwas vaur
at bedrief (Db), We hebben noga/ wat
anwas anbo/an, ditjaor, mar d'r moat noga/
wat out (El), Ze hebben goad boarkt, ze
hebben noga/ wat anwas (Np), Dc
bock/iou war is met tcvredan over de anwas
en omzet (Spa) 3. nieuwe aanplant,

toestand van gewas, bos waarin dat
opnieuw groeit (Dfo, Nt) nijc an was nieuw

gepoot bos (Dfo), Et net staot op anwas
(Nt) 4. aanhang (die men meeneemt,
vooral: kinderen) Ze bin daor de he/c dag
mit anwas wcst(Dho) 5. nieuwe leden van
een vereniging (waardoor die groeit) (Wol)
anweenst ['ãwi:st] - aanwinst: her
aangewonnene Dat was can anweenst veer
at dôip, dat nija dôrpshuus (Nbk)
anwerkt z. anwarkt

anwetten (Dfo) zw. ww.; overg.; wette an,
bet anwet ['âweti] 1. door te wattan,
slijpen scherper maken anwattan van can
bic/c ofaanderklcin ark (Ofo)
anwezen (Bdie, Nbk) bn. ['wnzv] 1. door
aanwijzing de aandacht krijgen 2. geschikt
en daarom voor jets aangewezen de
anwezan parsoon (Nbk)
anwezig (verspn) [â'wt:zox] - aanwezig,
present We moc'n om ac/it are anwazig
wezen (Spa)
anwi'jen [w...] - aanwaaien, in anwijan
kommen: Op can middag (..) kwam boar
F zien vrouw as a/Ten anwijan ( vo);

spontaan overkomen, toevallig optreden
Die var/coJan hied is me zomar anwijd

(Nbk), .. .kwam me zomar anwi]cn ( Spa),
Die griap is oons vast van dc buren anwijd

(Dhau, Db), Et is him met van can vramde
anwijd, zien bait kan d'r ok wat van het is
geen toeval dat hij het heeft (Np), Et is
him niat zomar anwiyd, hi] hat d'r wel wat
veur doan mocten hij heeft het Met zomaar

zo ver gebracht, hij heeft er zich behoorlijk
voor moeten inspannen (Ste), zo ook Et
komt him ok niat an wiJan (Nbk)
anwienen (Np, Spa, Sz) st. ww.; overg.;
het anwunnen ['ãw...] 1. geheel opwinden
Et bor/ogc is hc/cmaolc an wonncn is
geheel opgewonden (Sz), ...is an wynn en id.
(Spa), Et hor/ogc is stiaf anwunncn id.
(Np)
anwies (verspr.) ['ãwis] - aanwijs, aanwijzing: bij verkoping Dc anwies van dc
parca/cn was can are vaur de var/coping

(Bdie, Obk, Op), Et is hi] zoa'n var/coping
wc/ncudij wat anwics te kriagcn (Obk), 1k
bin mit mien bowman naor da an wics west
van dat bocrcspul (Db), Hi] mos anwias
doan hi] dc var/coping (El, Nt), Mit dc
varkoping doct dc makciaar wc/ de anwics

(Sz)
anwiesstok ['ãwistok] - aanwijsstok
anwiezen ['âwi:zi] - aanwijzen: naar jets
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anwiezerbod - anzeggen
wijzen om het to doen opmerken Hi]zai'et anwunnen, d'r is meet burning inkommen
wel even anwiezen waor et is (Ste), mit de (Nbk), As et vo!k al mar groter wodt den,vinger anwiezen; aanduiden ais de et bruden winE et an (bs: Obk, Op), Dc
persoon/de zaak die moot worden onder- koenen winnen an beginnen meer melk te
scheiden, die opmerkelijk is; aanstellen of geven (Nbk, Cl-NI), Die koe is aori
kiezen in een bep. funktie; aangeven, doen anwunnen id. (Nbk)
weten: De klokke wisE do tied an (Nbk); anwinteren (Nbk) ['a...] - aanwinteren:
toewijzen iene Zion p!ak anwiezen (Nbk)
aanhouden van winterse kou
anwiezerbod (Dfo) ['wi:zr...J - aanwijs- anwippen ['awiprn] - aanwippen hi] iene
bord
anwiopen (Nbk)
anwiezing de; -s, -en; anwiezinkien anwonende (b) de; -n [5'w6:5n:daj 1.
[tãwi:zujj 1. het aanwijzen, het uitieggen: iemand die woont aan een weg, een kanaal
1k mag d'r wel wat an wiezing hi] bebben, e.d.
cars rex/dc 1k ci nicE op (Nbk), anwiezing anwrotten z. anvrotten
doen aanwijzen, informeren door erbij te anzaachten (El, Obk, Op, Ow) zw. ww.;
wijzen (verspr.): anwiezing doen hi] onoverg.; zaachtte an, is anzaacht ['âsa:xtl?J
Jaandverkope: ecrst even roridgaon hoe 1. (van wonden) verder genezen Die wonde
aRes d'r hi] JiE, waor an toe en zo wat is a! nlooi anzaacbtis al flunk genezen (El),
henne (Bdie, Nbk), anwiezing doen hi] Die wondo is nog nicE dicbte, die moot nog
grondwarkzemh eden, waor as dc kabe!s even anzaach ten (Op), Die wonde moot
!'kgen (Dfo), Kan ml] iene anwiezing doen eerst even anzaacbten, en dan wodt et beter
waor the man woont? (Obk), 1k beb 'in (Ow, Obk)
anwiezing daon hoe as hi] de tuun et beste anzaegen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; zaegde
anleggen kan (01-Ni), an wiezing doen mit an, hot anzaegd ['as...] 1. voortdurend
monementen p!aetsen op 'e begreefp!acts zagen Hi'/ zaegde de hie!c dag an (Nbk)
(Dhau), (bij een verkoping:) D'r is zeker anzakken ['ãsalqj] - aanzakken (van pers.)
wel een anwiezing hi]? (Dho), met als anzakken kommen (Nbk)
mogeiijk antwoord: Ja, d'r is anwiezing anzeggen zw. ww.; overg.; zegde an, hot
Nw), Hif zal de anwiezing doen di. bij anzegd ['as...] 1. aanzeggen: min of meer
een verkoop (Sz, El), As d'r nog wat to plechtig aankondigen, bekend maken door
vraogen is over een bestemmingsp!an, dan langs de huizen te gaan en alt te spreken
bin daor ok anwiezings over (Nw) 2. (vooral flog bekend m.b.t. overlijden,
aanwijzing, korte uitieg 1k kan wel wat eerder ook wel mb.t. andere familiean wiezings bruken (Nbk), N hot eon paer gebeurtenissen; imkers zegden ook hun
anwiezings had on doe redde hi] 'in d'r bijenvolken aan (bs: Dfo, j)) Bi] een
we! mit (Ste), A]' do anwiezings vo!gen, starfgeva!gong een bode van buns tot buss
koj'd'r we/(Spa, Nbk), iene een anwiezing anzeggen (Obk), As d'r vroeger ienc
doen geven (Nw), iene ccii anwiezing sturven was dan kwammen ze 't anzeggen
geven (Db, Nw): Ku]' mi] ok een (Obk), As d'r icne overladen was, mos dat
anwiezing geven hoe ik in dat p!ak kom? anzegd wodden (Bu, Ld, Ste), Do
(Db), anwiezings geven (Nbk, Spa) 3. veurganger was an 't anzeggen (Ma), Do
signaal, teken dat ergens op wijst We buurt wodt anzegd as d'r een poppo
hadden wel con starke anwiezing dat hi] 't geboren is (Dhau), Do buarkiender gongen
pikt hadde (01-Ni)
vroeger de kraom anzeggen (Spa), Bi]
anwinnen st. ww.; overg., onoverg.; wun starfgeva! of Eros weri]e in de femi!ie
an, hot/is anwunnen ['awin:] 1. groter wor- wodde et anzeggen nog !ange daon, dat
den, zweIlen Veertien daegen tot drie
woken veur do tied is et een neurende koc,
dan begint et gier an to winnen (Ste), Die
koe winE an kaift zeer binnenkort (Diz, Nt,

Obk, 01-NI) 2. meer opbrengst leveren
(m.b.t. bijen) Et wint an or komt moor
honing (in de raten), Ze bin aong

gong bij trouwen ongeveer zo: aovens as
de bi]en allegero thuus weren van de
b!oempics, gong de bi]ker naor do sEa! on
leap aachterde körven dae!e; hi] tikte dde
keer op e!ke k/sri on zee dan: 'Di] dissen
do kondsehop van do trouwdag van mien
dochter; zo wodden a!!e körven anzegd, en
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anzegger - anzetten
oat konnen d'r soms wel dattig tot vuufuij
wezen, on soms nog wel nicer Q) 2.

gelasten of nadrukkelijk uitnodigen om to
doen Zegongen c/c streck op om dc bocren
an to zeggen oat ze c/c bussen mit me/k
niet bij de weg zetten inossen (vo), c/c
laden anzeggen om c/c v/aggen out It
stikken (s: oost.) 3. verder in iene (good) et
Jessien anzeggen flunk zeggen waar het op
staat (Np), icne c/c waorbiedanzeggen flunk

onder handen nemen om to laten rnerken
waar het op staat (Dfo), iene c/c biecht
anzeggen id. (Db)
anzegger (OS, Bu, Np, Nw, Up, Ste) de;
-5;
-tien ['âsEgf] 1. aanspreker,
ieedaanzegger As d'r iene wegraekt was,
ging c/c anzegger bij c/c hazen langes (Np),
Dc anzegger leap bij c/c begraffenis a/tied
veuran (Dfo)
anzegging Ook anzegginge (p) de; -s, -en;

klein anzettien, en dan bij' d'r (Np) 4.
plaats waar jets aan jets anders vastgezet is
(Wol) Dc k/omp/eerzens /ekken bij
anzet van c/c scbacbt (Wol)

c/c

anzetten zw. ww.; overg., onoverg.; zette
an, bet anzet ['as...] 1. (overg.) aanzetten:
op een kjer zetten: Zet c/c c/cure mar even
an (Ma, 01-Ni, Spa, Bu) 2. (overg.)

aanhechten van nieuw garen bij naaien,
breien 1k moet even anzetten, c/c c/mod is
kepot (Bu), Dc nije boNe gaoren moej'd'r
hij anzetten (Nw), 't Gaorcn is op, now
moo* ok nog opnij anzetten (Diz), eon
nije c/raoc/ anzetten (Nbk), Mit c/it
oftaffe/de gaoren mock iec/erkeer anzetten
(Np, Sz, Obk), zo ook (ni'j)gaoren anzetten
en/of c/c draod anzetten (Db, Dfo, Dhau,
Dho, El, Mun, Nbk, Nw, Spa): As et
gaoren stokken is, dan zetten wij et an mit
viersteken dubbelgaoren to breien (Dhau),
eon nije k/owen anzetten (Nw), ten Vote
nij gaoren anzetten (Bu) 3. (overg.)
aanbouwen Hi5 zet d'r een schure bij an

anzegginkien ['assguj/'as€gga] 1. mededeiing door bet anzeggen, bet. 1, met name
van een sterfgeval in de eigen plaats We
kregen a/lemao/ een anzegging (Np), Dc (Np) 4. (overg.) hoger, steviger maken
bode dee anzegging bij aBe haze,, in dôrp (Ste) een s/ootkaantanzettenophogen (Ste)
(Up, Obk) 2. opdracht, bevel om to doen 5. (onoverg.) aankoeken, zich neerzetten
(p) 't Is go wied bonne oat ze op cen van een laag (Dfo) Die oo/c/e geutstienen
anzegginge waacbten (p)

anzegginge z. anzegging
anzelen (Wol) zw. ww.; overg.; zeelde an,
bet anzeeid ['äsi:lv] 1. vastzetten met bep.
banden: Opgestacpe/d boolt op een kart
moej' anzelen wit zeelbanen (Wol)

anzemelen zw. ww.; onoverg.; zemelde an,
het anzemeld ['asi:mln] 1. voortdurend
zeuren, kiagen a/tied anzem c/en (Nbk,
Dfo): Dat meenske zcme/t altiec/ an! (Nbk)
anzet de; -ten; -tien ['ãsst] 1. begin van
een handeling, aktie, daad fit was mar een
anzet, d'r moor nog meer gebeuren (Op),
We moo 'n mar ofwacbtcn wie

c/c anzetgif

zetten wel es an, on dan inoej' ze wel es
ccxi keer mit b/iekwaeter sebonemacken

(Dfo) 6. (overg.) grater doen worden door,
doen toenemen met het genoemde vee
ofmesten, die moc'n dan nog wat v/cis
anzetten (Dhau), As c/c bijen c/oenc/e
binnen mit et macken van c/c raoten bin ze
an et boawen; as c/c raotgroter wodtzetten
ze an (bs: Obk, Ow), As een keuninginne
oo!der en mindcrwccrdig woc/t dan gebeurt
et wel c/at bij nicer darrebruad anzet; c/c
keuninginne kan ok darrebruuc/ anzetten as
hijniet bevrucbt wodt bij c/c bruidsvlocbt,
of as oat /aeter as gewoon/ik gcbeart (bs:

(Dho), Hij bet de eerste anzetgeven (Spa),
Et is c/c anzet niet weerd het is maar een
klein karweitje (Ste), ook gezegd wanneer
men dat waarvoor men zich speciaai heeft
gekleed, niet in de smaak viel: Dan is et do
anzet niet weerd west (Ste), Moe'n wij

Obk) 7. (overg.; bij bijenvolken) voeden
van een moerdop (bs: Dfo, Obk, Op, Ow):

even c/c anzetgeven2'Dan moe/ct veerc/er
ze/f doen (Spa) 2. aansporing, stimulans
(Pe-Dbl) Hi5 bet aa/tied wel een Hein
anzettien nodig, aanders [voor het overige]
gaot et wel good mit 'in (Pe-Dbl) 3.
(verki.) kleine inspanning (Np) Nog een

overg.; van gewas:) gaan groeien (Bu, Spa)

As eon mocr niet bevrucht is gaot et yolk,
as c/'r nog mocrdoppcn in et vo/k binncn,
icne c/a orvan voeden, dan hcj' et over
anzetten (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) 8. (onEt grôs begint al weer best an to zetten

begint flunk to groeien (Bu), zo ook El get
mooi an (Spa) 9. (overg.) verzadigd(er)
maken Brune bonen zetten we/ an (Nw), El
zct best an (Nbk), Dat get good an (Nbk)

anzetter - anzien
10. (onoverg.) opzetten (van de Iucht)
(verspr. WS, Db, Nbk): Dc locht zet an
(verspr. WS, Nbk, Dho), Delochtzetaorj
an, zol d'r een bujje klaormaekt wooden 7

(Db) 11. (overg.) aanzetten, stimuleren We
inossen dat rnaegien alt/ed anzetten as ze
wat doen zol(Dfo), Ik hob hear even anzet
om oat te doet, (Nw), Die is wel anzet
thaus (Nw), Ze hebben him d'j- toe anzet
om naor de dokter to gaon (Np) 12.

(overg.; m.b.t. paarden) opjagen, aandrijven
1k zette et peerd an, on daor gong et in 'n
galop, zo badde as hij mar kon (ko) 13.
(overg.) opzetten, aanstoken Dc pelisiezet
de bond aachtcr de kwaojongen an (Db),
icne argens toe anzetten: Ze hebben bàn d'r
toe anzet om bij bear in de appels to gaon
(Ma, Np), Hij h d'r toe anzet (Nw) 14.

(onoverg.) kracht ontwikkelen, een aanloop
nemen (Sz) 1k nios even good anzetten,
aanders kwam ik net tegen die bn.zgge op

anzetten van de beitels mos ie good
kunnen, ow mit goed scharp gerieds chop te
warken 09, Et mes wodt anzet d.i. op de
slijpsteen (Op, Np), de beitel even anzetten
(Nw), et mes even anzetten, daor hadden
xc een riezn year om et mes wit to sliepen,
et mes wodde daor bij langes haeld (Spa,
Bu) 21. (onoverg.) in anzetten kommen
ergens aankomen, naderen: Gisteraovend
om tien are kwam hij nog anzetten (Nbk),
Hi komt zowar onverwaachs even
anzetten (Nw), En ja, al riekelik gauw
kwam de vos anzetten (..) (b), Daor
kommen S. on J. ok anzetten (Nbk), mit
wat anzetten kommen het komen brengen,

ook: het to berde brengen 22. (onoverg.)
gaan naar 1k zet d'r nog even op an ga er
nog even been (Nbk), As 'top was zette ik
weer op buns an on N gong weer an
wark(v)

anzetter (Bu, Np, 01-NI) de; -s; -tien
['âs€tr] 1. aanstjchter (Bu) Iii] was de
nen to trekken Dat peerd zet altied mit een anzetter(Bu) 2. kort, niet zo dik stuk hout,
hot an (Obk), Et peerd wil nicE anzetten hetz. als knijopel (Np, Cl-NI)
gaan trekken (Dho, Np, 01-NI, Ow, Wol), anzetting (Nbk, Ow) de; -s, -en;
Et peeni zette nog even an trok/rukte flog anzettinkien ['ãsetu]j 1. plaats waar jets
even aan (Ma, Spa) 16. (overg.) in werking vast zit aan lets anders (Ow) Knas in de
stellen de til/evisie anzetten 17. (overg.) oren on an de anzetting van de ribben (Ow)
doen ontbranden de kachel anzetten: de 2. deel aan de achterkant van de tate van
kachel anzetten mit dove kolen (Np), De de pomp, nI. waarmee die aan de pomp
kachel wodde vroeger wel wit heidezoden vastzit (Nbk)
anzet: een bet]en pietereulie d'r op, een anzeuk z. anzuuk
sprikke on daor braande ethenne ( Ste), We anzeuken z. anzuken
moe'n vanao vend et eten mar ficbti' anzeuren zw. ww.; onoverg.; zeurde an,
maeken; dan hoej' niks aanders moor te bet anzeurd [a ... ] 1. voortdurend zeuren
doen as et vuar an to zetten (Ste) 18. Hij zeurt allied an (Ma, Nbk), lily lit
(overg.) fokken, als vee nemen: kaiver altied an to zeuren (Bdie, Ste)
anzetten ( Spa), We gaon een peer koenen anzicht (Np, Op, Ste) et; -en ['àstxt] 1.
meer anzetten (Bu), Jongvee anzetten voorkomen, wijze waarop lets eruitziet Et
verhoogt etgemaek (Ma, Obk) 19. (overg.; vearfront van een buns gel een good
raw) kinderen nemen, in verb. als Daor anzicht (Ste), Dii stok laandhet een vremd
hebben ze hiel watjongen anzet (Nbk), anzicht, et l%t d'r zo raer ongaol henne
Dan hadden xc ok met zo vale jongen (Op), Et baus het een mooi anzicht (Np)
anzetten moeten (Nbk) 20. (overg.) door to anzien I et ['âsi:n] 1. aanzien, prestige 1k
slijpen scherper maken De kapper moet et hob d'r bier een hoog anzien van kregen
mes anzetten (Wol), Et scheermes gongen (Ow), N. staot in boog anzien (Db, Ow,
(Sz) 15. (onoverg.; van trekdieren) begin-

xc vroeger year et scheren even anscbarpen
of zo, dan zeden ze 'anzetten' (Obk),
vandaar et scheermes anzetten (verspr.), et
scheermes anzetten year et scheren ni. op
een Lange, zwarte slijpsteen (Nbk), Ikmoet
et scheerines anzetten op 'e euliestien (Np),
Ok et sliepen on et wit de euliestien

Spa, Ste), Hij was daor hoge in anzien

(Np), Die wodt vaeke om raod vraogd, die
bet nogal een boog anzien (Ld), Nao die
gemiene streek is hij bij mij met moor in
anzien (Dfo), een man mit anzien (Nbk)

anzien II st. ww.; overg., onoverg.; zag an,
het anzien ['asi:nJ 1. (overg.) aanblikken,
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anzieveren - anzwillen
aankijken, kijken naar iene even anzien,
iene mit grote ogen anzien, (zeifst.) N. is
me et anzien n/ct weerdik heb geen enkele
achting voor N., 1k vind N totaal oninteressant (Db), 1k ken 'in van anzien, mar
eers wee'k d'r ni/cs van 1k ken hem niet
beter dan dat 1k hem wel eens bob gezien
(Bu), zo ook Van anzien ken i/c n we!,
mar i/c bob nooit mit th praoten (Sz), Van
anzien ken i/c him niet, mar i/c bob van
mien zuster we! over him heurdik ken hem

niet door hem wel eens gezien to hebben
(Np, Nt, Nw, Ow, Dhau), zo ook 1k ken 'm
niet van anzien (Ma), Dat is et anzien
weerd ziet er geed nit (Nw), 't Is niet om
an to zien het ziet er vreselijk,
onakseptabel uit (Nbk) 2. (overg.) zien
zonder dat men ingrijpt, een besluit neemt,
wegioopt enz. We kun et nog even anzien

di. zonder een besluit te nemen, zonder no
al in te grijpen (Nbk), zo ook We zu/len et
es even anzien (Nbk), We moe'n et nog
mar even anzien (Np, Pe-Dbi, Ste, Wol,
Dhau), 1k zal et nog es een posien anzien

(Sz), Dat zak flog even anzien of i/c dat
we! wi/ (Nw), et niet fanger anzien kunnen
(Nbk) 3. (overg.) de indruk krijgen, merken
door to zien J. isnowachtentacht%, Marie
zien et hour niet an (b), Dekezienen van et
raem was an to zien dat ze in tieden niet
scbonemaekt weren (v), Van anzien zoj'
n/ct zeggen dat et zoe'n rotzak is afgaande

op zijn gelaatsuitdrukking, uitstraiing (Np),
Zien wark op disse dag fat 'm good anzien

(Op), /3? weer/at 'mgoedanzien (Ma, Nw)
4. (overg.) achten, rekenen Waor ziej' me
veur an? (Nbk), iene veur een aander
anzien (Nbk), veur vol anzien m.b.t.
personen: achten, respekteren, meetelien 5.
in d'r tegen anzientegen jets opzien: Ikzie
tegen et war/c an (Nbk, Nw), 1/c zie d'r zo
tegenan (Nbk), Aj' tegen bepa ofd eten
anzien (..) (Nbk), d'r tegen anzien as de
die!' tegen bangen (Spa) 6. in oordie/en
zonder anzien des persoons (Op) * Anzien
doet gedenken (Edie)
anzieveren zw. ww.; onoverg.; zieverde
an, het anzieverd [ãsi: ... ] 1. voortdurend
zieveren, kwijien Hi] zievert a/tied an, hi]
bet nog a/tied de s/abbe veur (Spa) 2.
voortdurend zeuren (Nbk)
anzitten at. ww.; overg., onoverg.; zat an,
het anzeten [âsitçj 1. (overg.) aandringen

Ic moe ¶n 'm iederkeer anzitten om de
centen achter de brook zitten om je geld to
krijgen (Diz), Ic moe'n dat kiend a/tied
anzitten dat hi] wat opschieten za/ mit eten
(Db), d'rop anzitten erop aandringen (Dfo)

2. (onoverg.) in een lastig parket zitten
(Wol) Dou/cies koj' an to zitten (Wol)

anzoegen ['âs...J - aanzuigen: door zuigen
aantrekken
anzoepen st. ww.; onoverg.; zeup an, het
anzeupen [ãsupip] 1. (mw) voortdurend
drinken, steeds zuipen (met name m.b.t.
sterke drank) 2. (ruw) opschieten met het
drinken (Ow)
anzoeren (Dhau, Ilifo, 01-Ni) ['ãsu:orn] aanzuren: zuurder maken deme!kanzoeren
mit st4remsef tot de mel/c schiIl', en dan kuj'
kezen (Dfo), Veur etkarnen moot de me/k
anzoerd wooden (01-Ni)
anzuken (i) Ook anzeuken (Spa) ['ãs...L..]
- aanzoeken: verzoeken iene anzuken (I)

anzuten (b) zw. ww.; onoverg.; zuutte an,
is anzuut ['ãsy:tii] 1. (in negatieve zin)
sterker worden, toenemen Aj' op 't
verkeerde pattien binnen dan gaoj' hoe
/anger hoe veerder. Sjonge, et zuat zo
gauw an (b)
anzuuk Qok anzeulc (Sz) de; anzuken;
anzukien ['ãsy:k/...sA:k] 1. aanzoek,

piechtig

verzoek,

meestal:

huwelijksaanzoek Hd bet daor een anzuuk
van had om dit of dat to perberen (Nw),
een anzuuk kriegen een huwelijksaanzoek
(s: oost.), zo ook Ze het een anzuuk had
(Nbk, Nw, Ste), een anzuuk doen om to
trouwen (Db)

anzuveren [ãsywp, . ..vp7} - aanzuiveren
(m.b.t. geld)
anzweren zw. ww.; onoverg.; zweerde an,
het anzweerd ['sw...] 1. voortdurend
zwetsen Die kerel zweert mar wat an (Np)
anzwetsen zw. ww.; onoverg.; zwetste an,
bet anzwetst [lsw...] 1. voortdurend
zwetsen Die kere! zwetst mar wat an (Np),
Die zwetst a/tied an (Spa)
anzwillen (Nt, 01-Ni) zw. ww.; overg.,
onoverg.; zwiide an, het anzwild ['ãswdv]
1. (overg.) het land bewerken door bet hooi
in zweien, wiersen to brengen We zu/fen et
/aand even anzwillen (01-Ni) 2. (onoverg.;
m.b.t. personen) in een toenemend aantai
komen (Nt) Et vol/c zwi/de mar an er
kwamen steeds meet mensen (Nt)
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ao - aolehuud
ao I de; -s; -gien [a:] 1. de klank ao, di.
[a:] 2. het letterteken ao voor die klank 3.
(met hoofdletter) benaming van bep.
riviertjes (Nw), ni. do Vieddor Ao, do
Noordwooidigor Ao (Nw)
au II Ook wel als oh gesebreven lw. [a:] 1.
ter uitdrukking van pijn, spijt Ao moonskc,
wat doe 'k me daor zoor (Ma), Ao, man,
wat ho'k mien dikke tijo stoton (Nbk) 2.
ter uitdrukking van bewondering Ao, wat
prachtig, wat hcj' toch eon mooi bockion
scbro von (Nbk), Ao, wat eon mooie
tekoning heb Jo daor hangen (Nbk), Ao,
wat th et mooil (Dfo, Wol) 3. ter

aodemloos (1) ['a:a...] - ademloos
aodemnood a. aosomnood
aodempauze z. aosompauzo
aoder z. aoro
aoderlaoten (Bdie, El, Ld, Obk, 01-NI,
Ow, Pe-Dbl, Spa, b) st. ww.; overg.; her
aoderlaoten ['a:adç...] 1. aderlaten Vroegor
woddon do mconskon aoderlaoten (01-NI),
Jo houron d'r niot moor van, oat zo do
moenskon aodor/aoton (Obk), AJ' vroogor
dour con adder boten woddon, dan moj'
aoderlaoten woddon (Np), Om eon koo
drachtig to knogen, mosson zo aoderlaoten
(Ow), Do vooarts mos do zioko koo
aoderlaoten (Pe-Dbl)

uitdrukking van plotselinge vet-wondering,
een plotseling ontstaand inzicht Ao! Wi]t aoderlaoting (Bu, El, Wol) de; -s, -en;
do wienduutdiehoeke(bl) 4. ach, och Ao,
..laotinkien ['a:adrlo:atu)] 1. aderlating
otgong wol(Wol, Spa)
(fig.) Et was eon hiofo aodoriaoting (Bu),
Aobraham a. Aobram
Hi]mos con i7inko aodoriaoting on dorga on
Aobram (Obk, Spa, Sz, 5: oost.) Ook (Wol), HI] her daor wof eon aodor!aoting
Abram (Ste, Sz), Abraham (verspr.), Jaoton heeft er nogal aan verloren (El)
Aobraham (Db, Dhau) ['a:bram/ Aofien (Nbk, Obk, Ste) et; ['o:finJ 1.
'a:bram/'a:braham/...] - Abraham woten vrouwennaam: Aafje OoidoAofion zoo dan
waor Aobram de mostord ha oft en var.: a. we!: Ye kun wel folk woddon, mar niot
verder onder mostord(s: oost.), zo ook AJ' aftiod io!k blic von' (Nbk)
vioftigjaor wodden, zeggon zo: dan weot io Aogien (Bu) Ook Aagje (Nbk) et; aogies
ok waor Abraham do inostord hae!t (Ld) ['3:xin/'a:xja] 1. vrouwennaam: Aagje, in
en Iii] wet wof waor Aobraham do verb.: Qo, wat is oat con Aogion een
mosterd wogbaeion moot (Dfo), Hi] her nieuwsgierig Aagje (Bu), zo ook con
Aobram zion is vijftig geworden (verspr., ni]sgiori Aogion (Nbk, Bu)
Sz)
aol de; -en; -lien [a:al] 1. aal, paling Ze
aodel (Db, Ld, Ma, Np, Nw, Wol) Ook bruukton hior wo! zotbookon; dan dooj' eon
adel (verspr.) de ['3:adl/'a:dl] 1. adeIlijke gaffe! in do grond mit daor een !ionde mit
hoedanigheid, aflcomst van aodci wozon: ao!haokon an die in 't waotor kommon; zo
7 is van adel (Spa, Nbk), Dat is iono van vangen ze bij naaohto do aol (Np), (vera.)
ado! (Ste, HI] is van aodo!, hif/ hot een rooio aol (Np), schioro aol (Np), Hi] is zo
blauwo raand om do kont (Wol) 2. de glad as con aol geslepen, handig, is niet to
edelen, adeistand 3. goede eigenschappen vangen (Ld, Nt, Obk, Pe-Dbl, Spa, b: lm),
bij een teelt (01-Ni) Etis onsoort%, d'rzit
to woinjg soon', to voule ofwioking in, d'r
zitgion ado! in (Ow)
aodellik (Db, Ld, Nbk, Np, Nw, Wol) Ook
adellik (verspr.) ['a:dlokla:] - adellijk:
behorend tot de adel, tot de edelen eon
aodofiiko fomillo (Spa, Nbk, Wol), van
aodoflike ofkomst (Nbk), Hour fomifio was
van woorskaanton adoflik (Pe-Dbl)

aodelstaand ['a:djstã:nt] - adeistand: de
stand van de adel
aodem z. aosom
aodenien z. aosemon
aodemhaelen a. aosemhaoion
aodemhaeling a. aosombaoiing

zo ook Hij is zo glad as eon aol bij do star

id. (Wol), N. is zo vioggo as eon aoi (Ld,
Ma, Nw, Obk), zo vet as eon aol (Sz), zo
droogas con aol (alen zijn ni. met allemaal
vet) (Sz)
-aol - -aal, aehtervoegsel in woorden als
k!assikao!, muzika of

aolangel (Db, El) Ook aolhengel (Spa) de;
-s [a:olax](g)'a:ol...] 1. hengel met
toebehoren waarmee men op aal vist
aolefoeke z. aolfooko
aolehaoke z. ao!haoko
aolehoek z. ao!haoke
aolehuud (Nbk) Ook aolshuud (Db, Dfo,
Dhau) de; ...huden; . ..hutien ['o:ela
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aolemikke - aolpoeren
hyt/'o:alshyt] 1. huid van een aal, nog
bekend van het gebruik aan een dorsvlegel
Dc kiapper van de viegel zit mit cen
ao/shwjd an de stok (Dfo) 2. dommerik
(Dhau) Wat een aolshuud! (Dhau)
aolemikke z. aolmikke
aolepieper z. aolpicper

aolepikke (Dho) de; -n [o:olopka] 1. bep.
peur om aal mee te vangen de aolepikke,
een touw in 't wacter, eon haoke d'r an en
eon stoic, waor 't touw an kwam (Dho)

aolepikken (Dho) onbep. w. ['o:alaptk] I.
aal vangen met een aolepikke
aolepoeren z. aolpoeren
ao!ereiger z. ao!relger
aolestreep (Bu) de; .. .strepen; ...strepien
['o:ala ... ] 1. donkere streep over de rug van
een paard of ezel die verder geen of heel
weinig tekening vertoont (waarin wit
voorkomt) 2. paard of ezel als bedoeld
onder bet. 1 Len aolestreep is bij eon
peerd of ezel; dan hebben ze gien wit an
hour, dan hebben ze eon donkere streep
over de rogge (Bu)

aolevel (Db, Dho, El, Ma, Nbk, Np, Obk,
Op, Ow, Ste) Ook aolvel (Np, Sz), aolsvel
(Bu) et; -len; -legien [o:alafcl/
39!fE l/I 3:glsfE!] 1. huid van een aal Van
eon aolvel maekten ze wel riemen veur
redens, en ze wooden bruukt ow do
duskersv!egel an mekeer te zetten (Np), Et
viege/hoolt zat mit eon aolevel an de
viegeistok (Np), Et aolevel wodde bruukt
as verbiening tussen do drijer en do kop
van de dosviegel (Obk, Ste)

aolkaar z. aolkeer
aolkaer z. aolkeer
aolkeer (Np) Ook aolkaer (Sz), aolkaar
(Sz) ['o:!kuor/ ... kE:ar/ ... ka:r] - aalkaar
aolken (Nbk) zw. ww.; onoverg.; aolkte,
het aolkt [o:al(Q)kfl] 1. opvallend loeien Do
bolle ao!kt (Nbk), Hi7 ao!kt zo (Nbk)
aolkorf(Op, Sz) [o:ol ... ] - aalkorf: nI. om
aal mee te vangen Vroeger visten ze mit
ao!korven (Sz)

aolkubbe (Np, Wol) de; -n ['o:olkAba] 1.
achterste deel van een aalfuik
aotkwabbe (Dhau, Diz, Ld, Nbk, Np, Ow)
do; -n; -gien ['o:alkwabo] 1. kwabaal,
aalkwab A oikwabben koj' a] eten, die
!eefdcn in waeter, niet in inodder, ze woren
dikker en donkerder en ze hadden briodere
koppen as aolpiepers (Nbk), Omke K.
hadde wel es aoikwabben in de foeken
zitten (Np)
aolmikke (Np, Nt, WH) Ook aolemikke
(Np), aolepikke (Dho) de; -n [o:olmtko/
... lamtka/ ... piko] 1. hetz. als smietliende:
Do ao!mikke was een aendo bientouw mit
eon aoihaoke d'r an, hij ston mit een gaffe]
in de grond (Np), A o/mikken kwammen
mit een stikke in do grond, ie vongen zo ok
we! stiekeibaozen (Np)

aolmodderen (Pe-Dbl, Ste) onbep. w.
['xolmodp] 1. paling proberen to vangen
nit de modder van sloten ao/modderen, as
de s!oden haost Jeeg binnen (Ste), Ze
waeren an ? aoimodderen (Pe-Dbl)
aolpieper (Db, Dfo, Dhau, Diz, El, Ld,
Ma, Nbk, Np, Ow, Spa, Wol, n) Ook
aolepieper (Dfo), piepaoi (Bu, Np, Obk,
01, Pe-Dbl, Ste, n), mierkaol (n: 01) de;
-5; -tien ['o:alpi:pç/'o:a ..... pi:po:ol/
'mir(a)ko:1] 1. aalpieper, grote modderkruiper (als niet eetbaar bekend, indien per
ongeluk gevangen vaak aan de kat

aolevisken (Db) zw. ww.; onoverg.;
aoleviskte, het aoleviskt {'o:alaftskj] 1.
vissen op aal
aolfoeke (verspr.) Ook aclefoeke (Bu, Db,
Np, Wol), aolfuke (Sz) ['o:l.../
'o:olafuka/ ... fykQ] - aalfuik
aolfukc z. aoifoeko
gegeven) Aolpiepors bin vieze dingen mit
aolhaoke (OS, Diz, Np, Nt, Nw) Ook gele zieden; ze zatten we! in sb ties die in
aole/zaoke (Bu, Db, Np), aolelzoek (Bu) de; de Lende uutkwammen (Nbk), Ze badden
-n; ...haokien [o:atho:ke/'o:l.../ ... huk] 1. wel es een aobpieper in de flesse; oat was
aalhaak Ic bruukten ok eon gaffel waor aj' dan een weerwikker. As hif onrustlE
de lionde mit vaastezetten op 'e kaant van wodde was d'r aander weer op ti! (Mun),
't waeter; an die liende zat de aoibaoke ow
aol to vangen (Np), Dc aoihaoke is wat
groter as de vishaoko on is van wit stan!
(Obk), Bijpoeren zatten aoiehaoken an do
kottere stokkies liende (Np)
aolhengel z. aolangei

Daenk d'r omme aj' daorpotienbaaien, d'r
zitten piepaothn in, die kun we! bieten
(Bu), Mit sloden [opschonen en uitdiepen
van een sloot] vienen we we! Os cell
ao!pieper (Diz)
ao!poeren (Np, Spa, Ste) Ook aolepoeren

aolprikker - aorden
(Db) onbep. w. en het aolpoerd ['o:L../... ]
1. paling peuren BiJ aolpooren bewoeg hi
eon draod mit een haoke mit aos
op-on -daole (Np) 2. in vergelijkbare zin
(Ste): Mit aolpooren haj' eon draodmit eon
baokion mit eon piore d'r an, et wodt an
eon pennegion an de kaanto vaastostoukon;
ie konnon wel h ondordpenn ogles op eon rjj
hobbon. Jo zaggon et met, en dat mos ok
met, et was visstroupon (Ste)
aolprikker (Obk) de; -s [o:alprikj-J 1.
palingsteker, aalschaar Vroogor doden we
in do moddor van do sloot mit de
aolprikkorhioren daoroonpnkom eon aol
to vangen (Obk)
aolreiger (Np, Ste) Ook aolereiger (Np)
de; -s; -tien ['o:alrejgç/'Q:oIa...] 1. hop.
vogel: blauwe reiger
aolroken (Wol) onbep. w. ['o:alro:kffl 1.
roken van paling
aolschere (Op. Ste, Sz) ['o:olski:re] aalschaar, elger (cm paling mee te vangen)
Do ads chore woddo bra ukt dear do
aolstikker (Sz)
aolscholver (s) ['o:olskolwr....vç] - aalscholver
aolshuud z. aolebuud
aolstikken (Bdie, Bu, El) onbep. w.
['o:alstikjj] 1. steken van aal (met een
aalschaar) Aolstikkon in de moddor as et
drouge was, datgobeurde vroegor wolin do
Lendo (Bu)
aolstikker (El, Obk, Sz, Wol) de; -s; -tien
['o:olstdcrj 1. degene die bezig is met
aolstikkon: De aolschere woddo bra ukt
dour do aolstikkor (Sz)
aolsute (Obk, j) de; -ii; ...sutien ['o:alsyta]
1. onderste, laatste stuk van een palingfuik
(waarin men paling vervoerde) A. greep
eon aolsuto van do kaasto mit eon
koogoltien d'r in en gaf A. links en rocbts
raeko klappon cm do haud, zo slim dat bij
et vat kroundo 6)
aolsvel z. aolevo/
Aoltien (Bu, Man, Nbk) et ['o:altinj 1. bep.
meisjes- en vrouwennaam: Aaltje * Aoltion
zat op 't pao/tien/Wijp zee et paoltien/En
wog was Aoltion (Bu)
aoltrekken (Np, Nt, Nw) onbep. w.
['o:3ltrelqJ] 1. paling vangen door die op
een bep. manier nit eon bijt to trekken
aolvangen (Bu) onbep. w. [o:alf...J i.
vangen van paling (zelfst.) Mit

lochtemaono wil et aolvangen met (Bu)
aolvel z. aolevol
aolvisker (Obk) de; -5; -tien [o:alfiskrj 1.
iemand die op paling vist
aom z. am
aomen z. amen JI
aomig z. kotaodcmj, amm%
aomstok (Bu, Ow, b: Im) de; -ken; -kien
[6:mstok] 1. deel van een geslacht dier
waarin de endeldarm zit (b: Im) 2. vetrijk
deel van de hals, al. waar men het varken
steekt om het te doden voor de slacht (Ow)
aord de, ook wel et; aortien (in bep. verb.:
Bu, Np, Nw, dan ook aardje (Sz)) ['o:art/
...] 1. aard, wezen, karakter D'r zit oen
verkoordo aord in hij of zij heeft een
verkeerde natuur (Ste), waartegenover D'r
zit can goeie aord in een good karakter
(Dho, Sz, Ste), H/7 bet oen goedolik aord
(Diz), HiJ hot wol eon bosto aord (Np), D'r
zit eon good aord in (Dho, Ste), eon good
aordbebbon ( Spa), Die jongo is van goeie
aord (Obk), Et /igt now ion keorin or aord
van do meonske (vo), Dat ligt met in Zion
aord (verspr.), Et liokt me raor too dat ze
dat zoo, want dat isd'r aord met (Ste), Dat
is do aord van ? besion zo is hij/zij nu
eemnaal (Nbk), naor zion aord overeenkomstig zn aard (bI, ba), eon aortien naor
zion vaortion een aard die lijkt op die van
zn vader (Bu. Np, Nw), ... van Zion
vaortien id. (Bu), zo ook HiJ her 0011
aardjo naor Zion vaartjo id. (Ld, Sz) 2.
soort mensen (bepaald door het karakter)
(01-NI, Ste, Wol) Et is best aord, daorkuj'
wol mit in Zoo gaon een goed, betrouwbaar
soort mensen (01-NI), Et zit aenlik niot in
't aord (Ste), Th7 komt van besto aord uit
een goeie farnilie (Wol) 3. gewenste
gernoedsgesteldheid (Nw) Die is altiod op
'o rittol, die het tbuus gion aord kan het
thuis kennelijk met goed vinden (Nw) 4. in
verb. als Et was eon lewaai dat et eon aord
hadhet was een oorverdovend lawaai (Ld,
Nt, Wol, Obk), .dat et eon aord was id.
(Sz)
aorden (verspr.) Ook aoren (verspr., b:
Im) zw. ww.; onoverg.; aordde, bet aord
['o:adii/... fy] 1. de aard of gewoonten
hebben van, passen bij Hij her mit do
femilio breuken, want bij aordde d'r niot
moor bij(Dfo), Zo aorden niotkomen niet
overeen qua karakter (Wol) 2. zich thuis
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aore - aoretrekker
gaan voelen, wennen aan (een bep. omgeving) Hi] aordthiorniks ( Ste), Hi]aordt
d'r niks voelt zich er niet thuis (Nbk), N.
kan daor niot aorden (Nbk, ho: Bu) 3.
(m.b.t. planten, dieren, personen) groeien,
gedijen (Dfo, Dho, Diz, Np, ho: Bu) Die

b/acme hot met good aord, die stiot to
veule in '1 schaad (Dfo), Hi] bet good aord
(Dho, Np, Diz, bo: Bu), zo ook Hi] bet d'r
good aord had hij gedijde er goed (bo: Bu,
Nw), zo ook Xe hebbon daorgooio aordze
wonen daar goed, naar tevredenheid (Ste)
4. afstammen, zn aflcomst hebben (Nw)
Die aordt out eon goeio femilic is van
goeie afkomst (Nw) 5. lijken op, de eigenschappen hebben van (m.b.t. familie) Hi]
aordt naor Zion moodor (Ste), ...naor zion
hoit(Nbk, Np, Spa, Ld), Hi] aordt d'rniks
naor (Ste), ... ok niks naor do oolden (Ste),
Waor aordt hi] now naor/ (Nw) 6. in nao
aorden (ook als nao-aorden geschreven):
erfelijk zijn (Nbk, Nw, bo: Bu) Ft aordt
nog wel es wat nao blijkt flog wel eens
erfelijk te zijn (ho: Bu), Bepaolde

eiqonschoppen ofgobroken aorden we! nao
in et voe (Nw)
aore Ook ore (Nbk), aoder (bet. 2: Bdie,
Db, Dho, Op) de; -n; aortien
['o:orn/'o:Qro/'a:odçJ 1. korenaar of daarop

gelijkende aar Do rogge stiet in de aore
is in do aore schouton (Nt), Et
schôt in de aore (Ow), D'r zit aong kon-eJ
in do aore (Db), Do rogge had eon boste
aore (Np), bliondo aoren korenaren waar
niks in zit (Np), do loste aren opharkon di.
van het land (Nbk), dolosse aoren opzukon
(Obk), As et stro togon do grond lit, dan
bin do aoren vaoks /icbt(Obk), Mit (wolf
meio dan moe n do aoren hi de rogge zitten
(Obk), Do rogge moot in 't laosto van moie
in do aore sehieton (Dfo), Vroegor (..) dan
trokken de aoren kroom dour et we//on mit
de welhaoko, on dan mos do zendomiJor do
aoren weer opslaon (Nbk), As et nod van
de rogge wit do aoren bogint to valon woof'
et mi]en, mar niot in do vol/c zunno, want
dan wodt et nog arger (Ste) Kattosta (ten
hebben kattostatvormigo aoren (Up) 2.
(Ow),

bloedader (vaak wordt een slagader

bedoeld) 't Is allemaolo blood want hi] hot
de aore raekt (Obk), ... want d'r was con
aore sprongon (Ma), Wat hot die eon dikke
aoro op et bien (Dho), Mit die ankoop bet

hi] oon ulinko aoro/aodor Jaoten een flinke
aderlating ondergaan (Db, Up), zo ook Wi]
mossen wol eon aoder /aoton (Dho), Die
moot ok wel es eon aoder /aoton iets
moeten toegeven (Bdie) 3. waterader (Sz)
* Gien mole zondor aoren (Ld, Ste)
aoreharke (Np, Up) Ook aoreklauwe (Up),
aoreklauwer (Db, Obk), aorekrabber (Op,
Ste) de; -n
1. bep. hark waarmoe men de achtergebleven aren, stroresten
van de akker bijeenharkte Do loste aoren
woddon mit do aoreharko bij mokaorharkt
(Np)
aoreharken (Up) onbep. w. {'D:oro...] 1.
bijeenharken van achtergebleven korenaren
op het land
aoreklauwe(r) z. aorobarko
aorekrabber z. aoroharke
aorelezen (Bu, Dhau, Ma, 01-NI) onbep.
w. [o:ro... J 1. bijeenrapen van overgebleven korenaren op hot land Vroegor
woren ze nog we/os an 't aoro/ezon (Dhau)
aoren z. aorden
Aorend (bet. !: verspr., bet. 2: Bdie, Bu,
Np) Ook Arend (verspr.) de; -s; Aorentien
['o:orçt/a:... J 1. mansnaam: Arend, als
verki. ook vrouwennaam 2. (met kleine
letter) bekende grote roofvogel: areiid
aoreschere (Bdie) de; -n; ...scheertien
[to :arask
ra] 1. fopmiddel, ni. gefingeerd
type schaar voor het halen waarvan men
kinderen, beginnende knechten, hulpjes c.d.
bij wijze van grap op pad stuurde
aoretrekken (El, Ma, Ld, Nw) Ook
oretrekken (Nbk) onbep. w. en het
aoretrokken ['o:aro....o:ara...] I. laatste
aren opharken, verzamelen van losse
halmen, vaak met een aorotrokker, een
speciale grote hark voor het aorotrokkon:
aorotrokken mit do aorotrokker (Nbk, Nw),

Mit aorotrokkon kwam et opharkso/ bier en
daor tusson do gaasten to ligen (Ld)
aoretrekker (Bu, El, Nbk, Nw, Obk, Ow,
Pe-DbI, Ste) Ook oretrekker (Ld, Nbk) de;
-s [o:ara ....o:aro...] 1. speciale hark:
houten werktuig (plm. 1 1/2 meter breed)
met houten pinnen van zon 20 cm, dat
men over de stoppels trek om de aren bij

elkaar te trekken Die leste aoren mosson
we vrooger mit eon aoretrekker hi]
mekaandcr harken (Pe-Dbl), aoretrekken
mit do aorotrekkor(Nw), Eon sloepharke of
aoretrekker is a on//k et zelde, io trokken ze

-202-

aorezuken - aorighied
gels an om et laeste huJ' op to harken, of wc/ wat mit to praoten, want ze zitten d'r
om aoren op te harken, your rogge badden nog mit aorig geld in (Sz), Et is aori
ze aen/ik a/tied boo/ten; iczeren pikken opknapteen stuk beter geworden (buy, van
vu/c gauwer hi de grond vaaste (Ste)
het weer gezegd) (Nbk, Nw), Dan stempe/
aerezuken (Nw, Obk, 01-NI, Ste) onbep. ik aorig lie ver! doe liever aan (v), 't Was
w. ['o:ora ... J 1. achtergebleven aren (van wel aorig het was wel leak, vaak op te
rogge etc.) van het land zoeken In de vatten als de hoogst denkbare loftuiting,
oorlog gongen do mccii sken aorczukon Hoe was 't? [met als mogelijk antwoord:]
(01-NI)
Och, 't was wo/aorig't was leak, maar niet
aorig In., bw.; -er, -st ['o:arox] 1. (van fantastisch (Nbk) 6. vreemd, eigenaardig
personen) aangenaam, prettig: eon aonge Da's ok eon aorig spul (01-NI, Ow), eon
vent, eon aorige moid, Hi] is aen/ik we/ aorjggeval(Op), Hijis wat aorigi (Np), 1k
aorig, Jo! (Nbk) 2. (van kinderen, meisjes) vien 't WC/ wat aorig (Np), (zelfst., verb.)
aanvallig, lief Jim hebben toch zok/ce Da's v/c eon aorigen ienef(verspr.), zo ook
aorige kiender!3. weiwillend, welgevallig Now, hi bin mi] ok con aorigco hint! je
Woes ok es aorig your ml] (Spa), Ze gaon bent me ook een mooie, rare (Nbk) en
aorig mit jow omme, mar go mienen d'r (zelfst.) Dat is ok een aorige! (Ste), Dat is
ni/cs van (Obk) 4. (van zaken) prettig, een v/c eon aone koo/de die persoon windt
aangename stemming oproepend eon aorig zich niet snel op (Np), Die bet aorige
husien, Dat is con aorig verbac/ (Mull), 1/c stroken eigenaardige streken (Spa), Hi]kan
kan niet zeggen da 'k dat vcurste/ 20 aorig d'r aorii bi] kommen (Ma), eon aorig ste/
vion (Db), Et is aori weer(Nw) 5. (vooral een paar wonderlijke, merkwaardige
als bw) in aanzienlijke mate, flunk wat, mensen (Dho), Die kan d'r ok aorig bi]
nogal, danig D'r zit nog aorig suker in do kommen (Spa), Een aorige kwicbes, ie
pot (Np), D'r bin op 't ogenb/ik aorig weton n/ct waf d'ran hebben, vandaege go
kikkers in do s/oot (Diz), HI] had nogal en morgen aandersomme (Nw), Doe we
aorig gold in do base (Db), Ze badden daor over dat geval begonnen, dee hi] mien end
ok aorige mui/ikbeden (Np), Daor wa7c go aong (Obk), Wat hot die de gedienen
aorigk/aormit(Ma), ...mooimit(Ma), Hi] aorig your do g/aezen eigenaardig (Obk),
kikt aorig monter toe (Ma), We hadden Hi] kan d'r aorig mit ommegaon (01-NI),
bier vroeger aorig vonebeien (Np), D'r Laest ha '/c v/c eon aorig go va/legion, ik
zitten aorig appels an die boom (Spa), 't badde vergeten do sleute/ wit to nemen
Her aorig regend! (Ow), 't Is aorig nat (Db), Hi] maekte aorige menou ye/s
wodden in 't /aand (Ma), Die man is aorig vreemde bewegingen (Dfo)
ziek (Dhau), Et weer is aorig bekommen aorighied Voor -heid z. -hied de; ...heden;
(Np), N is wel aorig My zion verstaand ...hietien ['o:araxhit] 1. het aardige, leuke
(Pe-Dbl), Ze kun 't aorig mit mekeer van iets, plezier dat men ondervindt your
vionen (b), 't Gaot we/ aorig mit nn de aorighied voorde aardigheid: Wedoen
redelijk goed (Nbk, 01-NI), Daor zitten et year do aorighied, eon spul/egien 0120
aorig noosten in (Bu), D'r zatten aorig (Ste), Jo kun 'm veur do aorighied wel es
seheuren in do aachtergcve/ (Pe-DbI), C. even opbe/len (Nbk), Et is mar your do
zat aorig th dopiopzakdanig (b), Dat Is aor/gbied 't is even om plezier te hebben,
eon aorige peerdeman hij is nogal een maar het is niet serieus (Spa, Nbk), Ikgao
liefhebber van paarden (Np), B. ha c/dc him your do aonghoidnietin do regon /open ik
eon aong aention in (b), Hi] kan d'r we/ ga niet in de regen lopen als dat niet nodig
aorig mit wooden het gaat hem goed at, het is (Sz), We bin we/ uutneudigd, mar ik bob
lukt hem wel, dat werkje, zulke opdrachten d'rniet veil/c aorigbeid an beleef er weinig
etc. (Nbk), Die hot un aorig omme is plezier aan (Dfo), .. ni/cs gion aorighied
behoorlijk aangeschoten (Ma), Hij her et moor an (Pe-DbI), Do aor%hcid is mi] d'r
acrig veurmekoerhij heeft het goed voor of ik vind het niet leuk meet (Sz), N. had
elkaar op zijn bedrijf, hij verdient prima do aonhiodd'r of(b, Nbk), Daorhc'k wel
etc. (Ste), Is eon meimaond mit aorig aorihiedan dat vind ik wel leak (Nw), As
zunne (Ma), Dc oo/de meensen hebben nog ie aorigbicdan streupen hebben (..) (b), I/c
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heb d'r (niks) glen aoribeJd an vind het

adem, asem, Iucht die men in- en uitademt

niet leuk, beleef er geen plezier aan (Bu,
Ma, Sz, Ste, Nbk), zo ook D'r is (ni/cs)
gien aorjghoid an (Dho, Spa, Nbk), Daj'
daor now a/tied aor%bied an hebben hoe
kunje daar altijd plezier aan beleven (Nw),

Dour waarmo aosem togon et glas to
pooston, koj' do bloomon van de yost d'r
eon botien of kriogon (j), 1k bob (haost)

1k weot niot waor zo aorigbled an bet om

glen aosem meorkan haast geen lueht meer
krijgen (Nw, Np), zo ook Die hot niot vile
aosom meerademt niet meer zo goed (Nw)

dam- benne to gaon gezegd wanneer men
niet begrijpt hoe een ander het leuk kan
hebben (om erheen te gaan) (Ste), Eon peer

en Hi] is zo dempo as wat hi] kan do
aosem baost nicE kriogon (Nw),
waartegenover Hi] hot eon bool aosem kan

jongo kere/s baddon we! aonbiod an et

het lang volhouden (met name In geval van
ziekte), ook: hij kan het financieel wel
bolwerken (Spa, Dm1), Jo kan baost glen
aosem meer bae/en ni. door gebrek aan
frisse lucht, ook: door buiten adem te zijn
(Nw), op aozem kommen (Nbk), do aozem
inholen Iett. en fig. 2. ademtocht Do aosem,

orgeltien zagen bet wel zitten om bet te
hebben
Dan was d'r ok wat moor
aorihied your him an dan was het ook
Ieuker, aantrekkelijker voor hem (j), Dat
doe]' nicE year do aor%hied dat is hens zo
leuk niet om te doen, dat doe je niet voor
je plezier (Ma, Nbk, Ste, Nw), zo ook le
doon 't niet.. (Ma) en Dat hoe]' year
aorigbeidniet to doen (Dho), d'r aorigbied
an kriegen het leuk gaan vinden, er
gemotiveerd voor taken (bI) 2. jets leuks,
jets dat waardering verdient Et is eon

aor/gbiod wit de bond, zo kan hi] jaw wat
dudolik macken (Nbk), Zoo'n lesion in It
dôrp, cob, et is zoo'n aorighied (Nbk),

stokteE. inde keel (j), butenaozom wezen
buiten adem zijn (Dmi, Nbk), acbtoraosem
wezen id. (bo: Bu), zo ook 'Ic Hob me
dood/opon, i/c bin hielomaoi aaobtor do
aosem buiten adem (Obk, Nw), De aosem
snoo ml] bi]kaans of(b), Ft benowE me do
aodem het is adembenemend (El), (m.b.t.
het spreken:) En in ion aodem dear tegon

mij(.jzonder opnieuw adem te halen (b),
(gezegd bijv. wanneer iemand jets moois kot op 'e aosem kortademig (Ste), Hi] bet
heeft gemaakt:) Now, et is eon aorijhiod zion Jaoste aozem uutblaosd is overleden
(Nw), con inooio aorilj led jets wat je niet (Nbk) 3. antwoord, reaktie op lets in
aanstaat (Ste) 3. klein presentje, jets dat woorden Hi]geftd'rgien aosem op (Nbk,
leuk is en dat 'voor de aardigheid' wordt Np, b, Ow)
gegeven Ikhebje eon aorighiedmitnoumon aosemen (verspr., 1) Ook aozemen ( verspr.,
(Nbk), BE was mar eon aorijhoid(Ste) * BE 1), aodemcn (verspr.) ['3:asrnn,
meet oen aorighiod/aor%hiotion bile von het ... s5mnJ'o:az ... ... d ... ] - asemen, ademen
moet beslist niet te serieus worden (Nbk, As d'r bloomon op 'o Futon stonnen dan
Ow)
mochton wi] as kiendor d'r graog togonan
aortien z. onder aord, acre
aodomen, cm een ouponing to kriegen (Ste,
aos I Ook aas (Spa) et; aozen (bet. 2); -len Obk), N. aosemdo togon 't glas (Ma, Ow,
(bet. 2) [o:as/a:s] 1. (m.b.t. vissen, ook Obk), Hear him as diope aozomon diep
verz.; ook fig.) lokaas een acs uutsmieton ademhalen (Nbk), Jo kun hem zien
cm wat to vangen (Nbk), Mit viskon ho]' aosomen mit do koudo (Spa), frisso iocht
aos noudi (01-NI, Ste) 2. vervelende aosemen(Nw),Hijiszekor war bostij, hi]
persoon (Obk) Ft is eon ondougend aosien

aodomt zo zwaor (01-NI)

vooral gezegd van een ondeugende jongen
(Obk), Et is eon nijsgierig aos van eon

aosemhaelen (verspr.) Ook aodemhaelen
(verspr.), aozemlzaelen (verspr.) ['s:o ... 1...]
- ademhalen, ademen Etjacbt 'in zo, hi]
kan et aosemfiaolon niet of (Nbk)
aosemhacling (verspr.) Ook aodemhaeiing
(verspr.) ['o:o ... ... J - ademhaling Die kero/

wief(Obk)

aos II de, ook wel et [o:os] 1. aas bij het
kaartspel, vooral: aaskaart een aos hi] et
kaortspoalon ( 01-NI, Ste) * Ho]' do nel, do
boor en 'taos/Dan bi]' eon hioie bans (Ow)
aosem (verspr., I) Ook aozem (verspr., 1),
aodem (verspr.), adem (Spa), asem (Sz) de
['3:asm, ...srpi... z .../' o:ad...Pa:... ..a:s... ] 1.

hot et op 'o /ongpiepon, io lain or an do
aosombaoiing heuren (Dho, Obk),
kounstmaotige aosombae/ing (Wol)

aosemhaelingsorgaan (vo) ['3:0...] -
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aosemnood - aovendachtig
ademhalingsorgaan Dc /ongen oat gong
we], bear aoscniba c/ings organ en
konnen beter, ze hadde wat astmatischc
bronchitis, mar et slimstc was: ze hadde
p/cans (..) (vo)
aosemnood (1) Ook aodemnood (Ow, I)
D09

['o:a... / ... ] - ademnood
aosempauze (I) Ook aodempauze (I)
- adempauze (fig.)
aosemproef (spor.) ['txo... J - ademproef
aosemtest (I) [' D:a...] - ademproef,
ademtest
aoskrobbe (I) ['o:askrobo] - aaskever
aosvis (Bu, Man, El, Obk, b) ['o:aths] lokvis een rnooi aosvissien veur snoek (b)
aovend Ook aovende (Ste), avend (Spa: in
verb. onder bet. 1) de; aovens, -en;
aovenpien, aoventien ['3:btpt/'3:blpdo/'a:... ]
1. avond, tijd tussen dag en nacht cen
mooie aovend met fraai weer, Et wodt
aovcnd, zo ook Et wodt al weer c/onker, et
wodt a] weer aovendc (Ste),
et
loch tbakkcn, bij donkcrc aovcnden (j),
Krocpnevc/ kan ok wet c/c sloc/en kommen
bij c/c aovend bij avond, 's avonds (Ste),
(verb.) bij aovende bij avond, 'a avonds
(Nbk, Np, Obk, v): Doe kwammcn c/c
v/eermoczcn bij aovende ok onder c/c
gcutc weg om mit grotc bocbten wat
spoekachtig om haus hcnnc to v/iegcn (v),
ook bij aovcnd (Diz), Die warkt van c/c
vroegc morgen tot c/c lacte aovend de hele
dag, altijd (Nbk), (verb.) aovens 'a avonds,
ook s aovens: We hebbcn et veuracinca
om aovens wat vrocger op bcddc to gaon
(Obk), Zc moo 'n hear aovens een stokkien
vcur/czen(Dho), Ikkon aovens marnictin
c/c s/aop kommen (Nbk), Rena em en
aovens, dan bin ik maui (Ow), Zoks ku]' s
aovens mar beter doen (Nbk), Doe D. c/c
cerste dag an 't tuunspittcn west was, doe
him c/c huuc/ aovens good zccr (Obk),
Stccvaastc kommen d'r aovens cen peer
bocrcknccbten (j), tegcn c/c aovend bij het
naderen van de avond: Tegen c/c aovend
wi] c/c wicnc/ nog wel es omnemen (Ste,
Obk), ook verb.: tcgcn c/c aovenc/c (Ste), 7
Lopt tcgen c/c ao vend (Nbk), a//c aovens/
aovcnc/cn alle avonden, elke avond,
icc/cre/c/kc aovend, c/c aovend tcvcurcn
(verspr.), aovens/'s aovens tevcurcn
(verspr.), in c/c vrocgeao vend vroeg op de
avond (Op), op 'c /actc aovend 's avonds

laat (Nbk, Op), ook lack op 'c aovend
(spor.), t' aovend deze avond, vanavond
(Bu, Man, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, a:
Obk, a: oost.): Mocj' t' aovcnc/ mar even
wccrkommcn (Obk), Ic moc'n c/aor t'
ao vend hcnncgaon (Np), Ikkom t'aovcnc/
nict thuus (Nbk), Hijkomt t'aovcno'(Bu),

ñ Aovcnc/! goedenavond (Db, Nbk, Np,
01-NI, Spa, b, vo), zo ook 'xi Aovcnc/jim!
goeienavond,jullie (vo), zo ook 'nAovcnc/,
vo/kicn! goeienavond, mensen (Db), ook
wel 'xi avcnc/ (Spa), As 't aovend is, c/an
nt/len ze him nog knicgcn ala het avond is,
dam zullen ze het werk nog verzetten (Np),
Hi7 newt c/c aovcnc/ mit! is laat
thuisgekomen (Bu), zo ook Hij bet c/c
aovcnc/mitncumcn ( El) 2. tijdsduur van de
avond c/c aovend bij een aanc/cr c/curbrengen, de bide aovend an c/c studio
wczcn, ccxi mooic aovend die men als

prettig ervaart, bijv. door het genieten van
de gezelligheid, door datgene wat ala
programma wordt/werd gebracht 3. visite
die men 'a avonds aflegt We gaon con
aovcnc/naorN. di. een avondvisite bij N.
afleggen, con aovend stollen afspreken op
welke avond men bij elkaar op visite komt
(Nbk, bo: Dho) 4. avondbijeenkomst
anderszins, avondpartij een aovenpien
gevcn (spor.), cen bontc aovend (spor.),
Mit cen man of v/crc vcrzorgc/cn ze c/an c/c
aovend de voorstelling, het feest e.d. op
een avond 0) 5. avondlucht Dc aovcnc/
komt d'r in di. in het hooi: zodat dat dus
voehtig wordt (Ma), vandaar We moc'n et
buj oppakken, want c/c aovend komt c/'r in
(Ma), zo ook Ic moc'n oat spa] binncn
haclen, ccrs komt c/c aovend c/'n in, c/an
wodt ctgoec/ c/off% (Ste) en As c/c aovcnd
c/'n in vu], wol c/c bockweitc nict mccrgoco'
c/usken (k: Ste) * Hoe /actcr op 'c aovend,
hoc schoonc/cr ni/k (Np), ...hoc scboncn
yolk (Bu, Db, Dhau, El, Pe-Dbl), ... et yolk
(Obk), Fries c/c dag nict veur or so vend is
(Obk, 01-NI, Np), zo ook Ic moc'n c/c dag
nict priczcn year et aovend is (Dho, El,
Spa), A ovens bin /uic mccnskcn op hour
bcstcn (Op), zo ook As c/c aovend c/ac/tin
't westcn/Bin c/c /uia arc/s op zicn bcstcn

(Dho)
aovendaachtig z. aovendachtig
aovendachtig Ook aovendaachtig (Obk)
['o:brpt... / ... ] - avondachtig Et wodt a] wat
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aovendhestelling - aovendpraoter
aovcndachtig(Np), Ikhaaidc was mar van
do honda, et wodt at ao vendachtig (S z)
aovendbestelling (spar.) ['ci:bzpd...] avondbestelling
aovendbetrekking (1) ['ci:brndb... ] avondbetrekking
aovendbi'jienkomst (spar.) ['ci:... ] avondbijeenkomst
aovendblad (spar.) ['ci:...] - avondblad
aovendbroggien (Mun) et ['ci:bipdbroxinj
1. broodmaaltijd 's avonds (privé)
aovenddienst (spor.) ['ci:...] - avonddienst:
dienst die men 's avonds moot uitoefenen;
godsdienstoefening avonds
aovenddoelc (Bu) de; -en; -ien ['ci:brnduk]
1. omsiagdoek
aovenddonker (1) ['ci: ... ] - avonddonker
aovendduuster (1) ['ci:...] - avondduister
aovende a. aovond
aovenden (Obk) onbep. w. ['ci:bipd5n] 1.
avond warden Om disse tied begint ot at
wear ;'roeg to aovenden (Obk)
aovendeten ['ci:brnti:tn] - avondeten
aovendgebed U) ['ci:... ] - avondgebed(voor
bet slapen gaan) Eorst niossen zo nog eon
ao vondgebettien doon (j)
aovendgedien (Nw) et; -en; -egien, -tien
['ci: ... ] 1. overgordijn
aovendgymnasiuni (I) ['ci:...] - avondgymnasium
aovendjurk (spor.) ['ci:... ] - avondjurk
aovendkleding (1) ['ci:... ] - avondkleding
aovendkleren (1) my. ['ci:...] 1.
avondkleding
aovendklokke (spar.) ['ci:...] - avondklok:
die men instelt, d.i. een verbod am na een
af to kondigen tijd op straat to komen
aovendkraante ['ci: ... ] - avondkrant
aovendkuier (I) ['ci:...] - avondkuier
aovendkursus ['ci:... ] - avondkursus
aovendlaandbouwkursus (vo) de; -sen
['ci: ... ] i. bep. landbouwkursus die 's
avonds werd gehouden Mar H., aj' daor

graeg moor van weten wit/en, dan mooj'
toekem winter mar naor do aovendlaandbouwkursus (Va)
aovendlocht I de ['ci:... ] I. avondlucht,
luchtgesteldheid van de avond Aj'
Iongontstcking had bebben, korn dan mar
met in do aovendlocht ( Ste), met in do
aovondtocbtlopen (Ma), Et goad moot van

do Rondo, cors komt do aovendlocht d'r in
(Nbk) 2. avondhemel

aovendlocht II et ['ci: ... ] I. avondlicht, licht
van de avond, zoals dat 's avonds is
aovendlyceum (1) ['ci:... ] - avondlyceum
aovendmaol et; -en; -tien ['ci:brnt...} I.
avondmaaltijd (Nbk, Nt) 2. bet Avondmaal
(g. my., g. verki.; in kerkelijke zin; met
hoofdletter) Zi] gongen ok mit an
Aovendmaol (Dfo), an 't Aovendmaol angaon (Db, EI), Op 'o Va/awe bin aenprotte
die met angaon an 't Aovondmaol (Db)
Aovendmaolstaofel (Dfo, Nbk, Nt, Spa,
Wol) Oak Aovendmaoltaofel (Op, Ow, Op,
Sz) ['ci:brntmci:atst ... / ... ] - Avondmaaltafel
Aovendmaoltaofel z. Aovendmao/staofol
aovendmaoltied (1) ['ci: ... ] - avondmaaltijd
Aovendmaolviering (I) ['ci:...] - Avondmaalsviering
aovendmeens(ke) (spor.) ['ci:...] - avondmens
aovcndmelk (Np, Nt) [' ci:...] - avondmelk
aovendmis (I) ['ci:... ] - avondmis
aovendmist (spor.) ['ci: ... ] - avondmist
aovendnevel (spar.) ['ci:... ] - avondnevel
aovendonderwies (spor.) ['ci:...] - avondonderwijs
aovendopleiding (spar.) ['ci:...] - avondopleiding
aovendpergramme ['ci:...] - avondprogramma
aovendploeg (spor.) [' ci: ... ] - avondploeg
aovendpost (spar.) ['ci: ... ] - avondpost
aovendpraoten onbep. w. en bet
aovendpraot ['ci:bxptprci:oti]] 1. avondpraten, een avondvisite afleggen BiJ do
winEera o vends is 't allied drok mit ao vendpraoton (Dfo), As do oolden vat aovendpraoten waeron, dan hut dojougd spinmao/
(Np), vat aovendpraoten gaon op avondvisite gaan (Nbk, Np, Nw, Spa, Wol), Zen
keer (bij elk) in 't jaor, wodde d'r
aovondpraot (Nbk), Veur nijjaor hebben
we nicE vube aovendpraot, dat gobeart
vaeko in do naowintor (Db), As do
moonskon vroeger vat aovendpraoten
gingen, nammon ze de sEa ilantoern mit
(Np)
aovendpraoter do; -s ['ci: ... ] 1. iemand die
op avondvisite komt, die komt avondpraten
Wekriegon aovondpraoters(Bu, Nbk, Wol,
Np), We hobben aovendpraoters had (Np,
Nbk) 2. een dik stuk haut in do kachel (dat
funk lang doorbrandt) (Np, Op, Ste, Wol)
eon gooie aovendpraoter op kache/, togen
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aovendpraoteri'je - appat
eon dik stok hoolt (Ste) 3. hoop
uitwerpselen (Bu) Daor Jit me toch eon
aovendpraoter! (Bu)
aovendpraoteri'je de [...'tja, ook ...'eja, Z.
-i'je] 1. avondpraat, het avondpraten
Tjonge, war zoe'n aovendpraotene met
opleveren kon (vo), do aovendpraoterijen
van vroeger(Nbk)
aovendrood et ['o:bzpt...] 1. avondrood
(aan de hemel) * Aovendroodbrengtmooi
weer an boord (verspr.), ...het.. (Wol),
gevolgd door Morgenrood, waeter in do
sloot (Wol), Aovendrood mooi weer an
boord (Bdie, flu, Nw, Obk, n), gevolgd
door (..) morgenrood, wacter in do sloot
(Bu, Dfo, Np)
aovendschemer z. aovendschiemer
aovendschiemer (Nbk, Nt) Ook
aovendschemer (Dfo) ['o:.../...] avondsehemer
aovendschoele (Np, Nt, vo) ['3:...] avondschool AL was &- nog es west on had
et toch zo wied brocht, oat H naor do
aovendschoele a,] (vo)
aovendsluting (1) ['o:...] - avondsluiting
(van winkels enz.)
aovendspits (1) ['o:...] - avondspits
aovendspitsure (1) ['o:...] - avondspitsuur
aovendsteern (verspr.) Ook aovendsterre
(ZW, Obk), aovendster (Obk, Op, Ow)
- avondster
aovendster(re) z. aovendsteern
aovendvergeerdering (I) ['o:..] avondvergadering
aovendverkeer (1) ['3:...] - avondverkeer:
verkeer in de avond
aovendveurstelling (1) [ ' 3:...] avondvoorstelling
aovendvierdaegse (1) ['o:biptf...] avondvierdaagse
aovendvlocht (1) ['o:...] - avondvlucht
aovendvullend (1) [aks. wisselt] avondvullend
aovendwark (Nbk) ['s:brnt ...] - avondwerk
Turf,T hook, wacter wit do regenbak veurde

aozemhaelen z. aosembaeien
aozen ['o:ozl?] - azen: stevig verlangen
naar, uitkijken naar: Strontkrobben bin
dikice biau won, ze zitten on dot stron tifa tten
on daor aozen ze op (Nbk), Do kiender
aozen op eon snoepien (Ste, Nbk)
apegapen z. aepegaepen

apehaor z. aepehaor
apekool z. aepekool
apeneute z. aepeneute
apoletiek (I) [a:po:ola'tik] - apolitiek
apostel de; -s, -en; -tien [a'pGst] 1. apostel
(bekende bijbelse figuur) 2. merkwaardige
p ers o on eon appatte/vremde/wondere
apostel (Np)
apostelpeerden (Bdie) [a'post ...], in per
aposteipeerden to voet (Bdie)
apostolisch (Nt, Spa) [apo'sto:o!is] apostolisch: m.b.t. een apostolische
kerkgemeenschap Dat van do duveiban or is
in disse omgcving bekend in apostoiische
gezinnen (Spa)
apotheek z. apteek
apotheker z. apteker
apothekeresse (Nw) [ ... ti:ko'reso] apothekeres
appat Ook ampat (Bdie, Ld, 01-N!,
Pe-Dbl) bn., bw.; -ter, -st [a'pat/am... ] 1.
afzonderlijk, geseheiden Dat moe]' even
appat holen niet bij het andere doen, even
ernaast enz. (Bu), et ampat leggen id.
(Bdie), Zet oat mar appat id. (El) 2. los, op
zichzelf staand Dit moot even op eon appat
briefien afzonderlijk (Ow), Die koe Joopt
daor toch aorig appat id. (Spa), Wemossen
ieder appat eten elk afzonderlijk, 't Is eon
Hasse appat een bijzondere kiasse, groep,
kwaliteit (vaak positief) (Nbk) 3. speciaal,
opzette!ijk i.v.m. eon speciaal doel eon
stakkende kiompe, die ze d'r appat your

mitneumen hadden (b), Ze hebben vaeke
ampatte bodden mit do verkiezingen
(Pe-Dbl), As jongen deden we oat d'r
ampat omme (Ld), Dat he'k appat veurjow
daon speciaal (Bu), Datbe'kappatophaeid
kanne, aiMs wodde bi5hae/d, oat heurde en now wi7 et met hebben (Nw) 4.
bijzonder, opvallend, buitengewoon Eris
NY or aovendwark (Nbk)
aovendzunnc (Bu, Nbk) ['o:bip...] - appat mooi weer vandaege (Nbk), Dat is
eon yak appat bij dat yak komt heel wat
avondzon
kijken (Nbk), Jaegers boien d'r over 't
aoventuren z. aeventuren
aigemien as 't op 'e ]acht ankompt, eon
aoventuur z. aeventuur
appat soorte van waorbied op nao (b),
aozem z. aosem
(verb.) Wij wiion knappe, nije naemen;
aozemen z. aosemen
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appathied - appeleren
nict aI/cdaags, mar war appats (b) 5.
vreemd, merkwaardig, buitenissig Eris war
appat(Np), N dot altiedwatappat(Nbk),
Doe toch niat zo appal! (Nbk), can appatta
snuitar(Spa), (zelfst.) Da's ok can appatte
(Nbk, Ste), (verb.) Dat is ok can appattan
jane! een vreemde, gekke persoon (Nbk),
Ic bin appat, dat za'kje vartellen ( Np), Die
is appal in de klcran (Ste), Er is eon appat
soorta (Ste)

aandara tot scbaand (Obk), ...Maakt ava
oof? tot scbaand(Wal), ...de ba/c oogst to
schaanda (Pe-Dbl), ...in de maanda/ Mackr
dc hale maand tot schaandc (Db, Bdie), zo
oak Fan rotta appal in de maand'/Maakt at
aandcra fruit tot schaand (01-NI), Fan
rotte appal schant at gave fruit Id. (Nt),
Wic himzals bawaart, bawacrtgian rottige

Dc boar vOrdochtc dajonga dat bij wal as
in zian appels gong, an daoromma gong
hij 'in budcn (Nbk, Op), jane tot de appels

haddan we acn too/tar an dc appelboom
bangan (Diz), . ..un de appclboom bangan
(Nbk), LIlY zit in dc appelboom is in de

appal men moet op zijn gezandheid passen
(Obk), .. glen rotta appels id. (Bdie)
appathied (1) [apathit] - apartheid, i.h.b.: appel II et [a'psI] 1. appel, hoger beroep
de eerdere rassenseheiding in Zuid-Afrika (1) in appelgaon (I), appal antakancn (1) 2.
appathiedspoletiek (1, b) [ap...] - apart- verzameling van troepen am na te gaan of
heidspolitiek
ieder er is (bij vergelijking:) op at appal
appattenient (I) [apath'msnt] - apartement varscbiancn aisnog komen, alsnag
(bep. wooneenheid)
verschijnen (I)
appel I de; -s; -flea ['apj] 1. bekende appelachtig ['aplaxtax] - appelachtig
vrucht: appel Disse appels va/an me niat appelbloesem z. appa/blossam
mit, en d'r zit noga/ ccii boel ofval an (Op, appelblossem Oak appeThloesem (Bu, Db)
Sz), Van zocre appals wodt appe/smots de; -s; -pien, oak -tien (Nbk en oast.)
mackr (Dfo), 'hiate b/i/cs cm' van zuta ['apbIosqi, ...blosmJ...J i.bloesem van de
appels (Nw), D r komt een schijo mit zocre appelboom D'r l%gan een prottc
appals an er komt een flinke regenbui appalb/ossams op 'a grond (Nbk), Dat
opzetten (verspr.), ook: een onweersbui paard her dc appa/blossams op 'a buud
(Ste), Dc appeltias bin him in de schoot gezegd van een geed gezond en doorvoed
va/en hij heeft een flinke erfenis gekregen paard dat bep. vlekken op zn huid vertoont
(Obk), van gien appels of peran waten die met die gezondheid in verband worden
niets weten (Nw, Ste), appels mit paren gebracht (Ow) 2. (verz.) bloesems van de
vargaliaken (I), deur de zoara appal henna appelboom As kiapen ofva/en appalbictan (verspr.), zo oak deurda zocre appal bloasam opvratcn, dan rae/can za van do leg
bietan (Nbk) en even in can zoere appal (Bu)
biatan (Db), acn appa/tian veur de dust appelblujsel (Obk) et ['apbL&jsJ] 1. hetz.
bcwcran sparen am er later van te kunnen als appc/b/ossam, bet. 2
profiteren, ...can appal... (Dhau), ccii appelbolle (Bu, Db, Ld, 01-NI, Op) de; -ii;
appa/tian mit icna Ic schallen hcbbcn, vaur -glen ['ap!bo1J i. appelbal
can appa/en can civoor heel weinig geld, appelboinehoolt ['apb6:maho:1tJ - appelvaur can aian can appel id. (Bu), wangan bomehout
as appa/tias zo rond (Obk) 2. appelboom appelboom ['apt...] - appelboom Vroegar

gaon in zn appelbomen gaan am appels te
stelen (Nbk), can wilda appel wilde

appelboom gekiommen (Nbk)
appelbore (Db, Nbk, Np, Obk) ['ap...} appelboom (Nbk) * Dc appel vaalt nict appelboor: am een klokhuis mee uit te
veer van dc stamma (verspr., Ma), boren
...nooit.. (Ow), ...met veer van de boom appelcider (Bdie) ['apisidri - appelcider
(Nbk, Np, Spa), An de appal kent men de appeldief de; ...dieven; -ien ['api ...] 1.
boom (Obk), Gastau/an appels smaakan at iemand die appels steelt Hij staot al /angc
/akkarstwat men door stelen verkrijgt heeft op 'a bar om die appa/dia van te pakkan
een bijzandere waarde (Nbk), lana rotta (Obk)
appal in de maand/Ma c/ct al/c gave fruit to appeldraank (Sz) ['ap ...J - appelcider
scbaand (Nw, Ld), ... tot.. (Nw), zo oak appeleren [apJ'i:op] - appeleren: met
Jane rotta appal in de maand/Maakt al/a woarden in verzet komen: 'tB/n varvelcndc

appelfiap - appelstelen
meensken the a/tied appeleren (Dho, Ow),
D'r wodde nogal wat tegen appeleerd (Ma,
Np), Jow doen ok inks aanders as
appeleren (01-NI), It kun wel appeleren,
mar et he/pt je toch ni/cs (Dhau), Gao mar
an tic gang, met appeleren (Dho)
appelfiap Ook appelfiappe (Bdie, Dho,
Np, Spa) ['ap...] - appelfiap
appeiflappe z. appeluiap

appelflauwte (Bdie, Spa, Sz) ['api...] appelflauwte Zie het weer een appelflauwte, datze ljt weer veurmerake/(Sz),
Zie kreeg con appelflauwte (Bdie)
appelgebak ['ap ...] - appelgebak

appelgebakkien (verspr.) et; .. .gebakkies
['ap ...] 1. stuk appelgebak
appeihof de, et; -fen; -fien ['api...] 1.
boomgaard met (vooral) appelbomen bij
een boerderij of woonhuis BijL.B. zatten
d'rgrachten cm 't appe/hof(Nbk), Onder 't
schoft leuten ze de peerden wel es in de
appe/hof /open (Dhau), Bi5 oons in de
appelhofstaot al/emao/peerdegros mit een
hide bu/t klein hoe/b/ad ( Ld)
appelhoolt (Ste) et ['api...] 1. hout van de
appelboom Ze macken s/eien van appel- en
paerehoolt (Ste)

appelrot (Dfo, Spa) et ['apjrnt] 1. her rot
zijn, het bederf van een appel
appelsap ['apsap] - appelsap
Appelsche et ['apske] 1. plaatsnaam:
Appelscha Doe we dichte an Appe/sche
toekwanimen zette H de boom an de mend
on toeterde: 'Vrouw H, is de ko/lie k/a or,
de sink/cc komt d'r '(Ow), In Appe/sche
was al/es aanders; dam- zatten de
veenbaozen om de turf to verkopen (Ow),
App e/sche dun en de zogeheten Kae/e
Dunen bij Appe/sche
appelsehelle ['ap...] - appelschil

appelschellen ['aWskslc] onbep. w. en het
appelscheld (Nbk) ['api --- ] 1. schillen van
een appel Die oo/dcpoddevildermaj'niet
bruken to appe/sche//en, bear; dat is zoe'n
vies ding (Sz)

Appelscbemaat (Dfo) de; .. .maten [...'m...]
1. markt to App e/sche (eertijds in
september)
Appelscher z. Appe/schester

Appelschester I Ook Appelscher (s) de; -s
['apJskastç/'apJskç] 1. iemand woonachtig
te, geboortig uit Appe/sche
Appelschester II Ook Appelscher (s) bn.;
attr. ['apskastç/'apsk1] 1. van, m.b.t.

appelig (01-NI, Pe-DbI) bn.; -er, -st App e/scbe: de Appelschester sport['apox] 1. gezegd van een mooie huid met verieninge A VVLO (b), Appelschester
ronde vlekken, opgevat als teken van maat de markt van Appe/sche (Ld), de
gezond zijn (Pe-Dbi) 2. in je appelig Appe/schesterjaegers (b)
yea/en zich gezond voelen (01-Ni)
appelschimmel (Bu, Dhau, El, Nbk, Np,
appeljaor ['ap...] - appeljaar, in de verb. Obk) ['ap...] - appelschimmel
een goed/best/min/slecht appe/jaor Et is appelsientien (Nbk, Sz) et; ...ties [ap!
een s/ecbt appeljaor, d'r zit ccxi protte or 'sintin] 1. appelsien, sinaasappel (Sz) 2.
tussen (Db)
glas bekende frisdrank met sinaasappelkelder (Mun, Obk) de; -5; -tien appelsmaak Doe mij mar ccii appe/sientien
['api...] 1. keider voor het bewaren van (Nbk)
appels
appelsjem (Dho, El, Np) de ['apjsjm] 1.
appelmoes z. appe/smotse
jam van appels
appelpankoek z. appelpannekoeke
appelsmokkel (Dfo) de; -s ['apjsmok]] 1.
appelpannekoeke (spor.) Ook appel- plusfour
pankoek (Dhau, Np) ['ap.../...] - appel- appelsmots z. appelsmotse
pannekoek
appeismotse (verspr.) Ook appeismots
appelpitte ['apj...] - appelpit
(Bu, Dfo, Ma, Nbk, Nw, Obk, 01-NI, Ow,
appeiplok (Db) de ['aplplok] 1. appelpluk Spa, p), appelmoes (spot.) de
De appe/p/ok is weer begonnen (Db)
['apsmotsa/...smots/...mus] 1. appelmoes
appelplokken (Dhau, Diz, Spa, Ste) Ook Van zoere appels wodt appe/smots maekt
appeiplukken ( Spa) onbep. w. on her (Dfo)
appeipiokt ['apjplokjj/...] 1. plukken van appelsoorte (1) ['ap...] - appelsoort
appels We gaon to appelplokken (Dhau)
appeistelen (Obk) onbep. w. en het
appeisteulen ['apsti:h] 1. stelen van appels
appelplukken z. appelplokken
appelras (Bdie, Np) ['api...] - appeiras
Hij kreeg de schu/d van dat appeiste/en.
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appeistroop - april
mar hif bad et met daon

(Obk)
appelstroop (verspr.) ['ap...] - appeistroop
appeltaart (Db, Dho, El, Np) Ook
appeltaarte (s) rap...] - appeltaart
appeltaarte z. appeltaart
appeltaklce (Nw) de; -n; ...takkien
['apJtako] 1. tak van een appelboom Aj'een
ofgezaegde boom hadden en ie wo/len 'in
ho/en koj' 'in mooi ante,, [of: inenten] mit
aen appeltakkien (Nw)

appeltied ['ap] - appeltijd
appeltsje-poep-in-'t-hemd (Dfo) g. lidw.
[ap!sja'pupinthsmt] 1. derde fase bij het
tiepelen, ni. waarbij men de korte stok
vanuit dezelfde hand opwierp als waarin
men de lange stok hield; met de laatste
sloeg men de korte stok weg
appeltuun (Obk) ['a...] - appelboomgaard
appelvinke (Nbk, Obk) ['apJ...] - (vaak
verki.) appelvink
appeiwangen (verspr.) my.; ook als verkl.
in het my. ['ap...] 1. appelwangen dikke
rooie appe/wangen (Nbk),
Mooie
appe/waangies her dat maegien (Dho)
appeiwien (verspr.) ['ap...] - appelwijn
appendix (I) [ap...] - appendix: van een
boek
apperaat z. apperaot
apperaot Ook apperaat (verspr.) et; -en;
-ien [apa'ro:at/ ...a:t] 1. toestel, i.h.b. bij
machinaal inelken: dat onderdeel waaraari
de bekervormige elementen vastzitten die
om de tepels van de koeien komen te zitten
en dat verbonden is met de emmer Et
apperaot is kepot(Nbk), Hej'etapperaatal
schonc?(Ste) 2. gek iemand (Np, Nw, Ste)
Dat is ok een nuver apperaat een gek mens
(Np), can vremd apperaat (Nw), Laot mar
mooi /open, want et is een raer apperaat

(Ste), 't Is ok wat, dat apperaat (Ste) 3. in
at ambtelik apperaothet ambtelijk apparaat
(I)
apperdepo I (verspr. WS, Db, Ma) Ook
apprepo (Dhau, El, Op, Ow) et [aprdo'po:,
...pOM!apra'p ...] 1. onderwerp waarover
men net sprak, gespreksstof die net aan de
orde was/is Ia brengen mij be/emaole van
mien apperdepo, now weet ik helemaole
met meer wat i/c zou (Spa), N brocbt me
hie/emaol van mien aprepo of (Ow, El),
Hij lat 'm met van zien aprepo brengen
(Dhau), 1k bin van mien apperdepo of

(01-NI, Ma)

apperdepo II (verspr.) Ook apprepo (spot.
OS) tw. [aprda'pom, ook wel ... po:/ ... ] 1.
apropos, wat ik zeggen wilde Apperdepo,
dat is cen rieke kerel die zo veule veur at
buns bodt(Obk), Apperdepo, moej'daores
kommen bij die oolde meensken, a/ks
even effenties (Nw), Ja, mar apperdepo, 1k

zol mar oppassen (Ste), (vooral gezegd als
waarsehuwing tegen kinderen:) Apperdapo,
dat lap ie mij niet wear (Dfo), App erdepo,
en now is 't not (Np)
apperetuer (verspr.) [apça'ty:ar] apparatuur
apperteren (Nbk, Np, Obk, 01-NI, Ow, v)
Ook appotteren (Bu, Obk, Ow, Ste)
[apc'U:orv/apot ...] - apporteren (door
honden) As de bond apperteran moat zegt
dejaeger: Appot! of Pot! (Np), een bond
appotteren laotan (Ow), Ben bond kan at
appotteren wel leran! (Ste), Dc jachthond
moet at wild dat scheuten is an dejaager
appertaren (Obk), De bond appotteerde at
stok boolt (01-NI)

appestrofe (spot.) [apo'stro:fa] - apostrof,
weglatingsteken con appastrofe zetten

(spor.)
appeteek z. apteek
appeteker z. aptekar
Appie Ook Appien (Np, Sz) de; -s ['api!
'apin] I. naam van een man of vrouw
(meestal als var. van Albert(us), Albertje,
A/bertha on var.) (can) mafia Appie een
eigenaardig iemand, een vreemde persoon
(Bdie, Np, Nw, Pe-Dbl) * Appian mit
lappian/Mit leartian veur 'tgat'Appien mos
kakkcn/En 't leertien dat bra/c (Sz)/
Appian mos poapen en 't leertian dat
brak(bo: Nw)
Appien z. Appie
applaus et [a'pIoMs] 1. applaus Hijkreeg
een uutbund% applaus (Diz)

applausmesiene (1) [apI...] - applausmachine
applausmeter (I) [a'pl...] - applausmeter
appot (Nbk, Np, Ow, Spa, k: Ste, b) tw.
[apot] 1. (tegen een hood, vooral bij de
jacht om gesehoten wild te halen) breng
hier, apport(e) As debondapperterenmoet
zegt dejaegar: Appot! of Pot! (Np)
appotteren z. apperteren
apprepo z. appardepo I, II
april de [a'prtl] I. de maand april Et is
april (Nbk) * Ian april smart man de ge/c/ce

-210-

aprilgrap - arbeidershuus
waor men wil (Diz), dc gckken... (Sz),
April vein- dc gek! (Sz), April vein- de ge/c,
li/like zwatbek(Dho), April dot wathi] wil
(Ste, Dfo), Aprilletje zoet ge/i' nag wel es
een witte hoed laat flog wel eens
wintex-weer zien (Nbk), Op de eerste april
verleur Alva zien hi-il (Sz), Een dreuge
meert is geld weerd/As 't in april mar
natten wi//En as nei van beiden doe/Dan
wodt ? hiclejaor wel goed (Dfo), As april
b/a ost op zien boom/Is datgoed veurgrös
en koren (Obk)

aprilgrap [a'p .... J - aprilgrap
aprilmaond (verspr.) [apr ... ] - aprilmaand
't Gebeurde in de apri/maond(Nbk)

aprilmop (spor.) [apr ... ] - aprilmop
aprilnommer (1) [apr ... ] - aprilnummer
apteek Ook app eteek (Db, Np, Nw, Obk,
Ste), apotheek (spor.) de, et (Nbk, Np);
..teken; ...tekien [ap'tuk/ ... ] 1. apotheek
Wi/ic wel even naorde apteekgaon om de
dichte gattiespanne (Mun), 't Kwam van de
apteek uut Gediek (Nbk), 1k bin even naor
't apteek west (Nbk), Die winke/hoej'met
weer benne te gaon, want da's ccii dare

apteek daar is alles erg door (Nw)
apteker (verspr.) Ook appeteker (verspr.),
apotheker (Ld, Nt, Nw) [ap'tnk/apa. .1
apo ....poM...] - apotheker
aquaduct (1) [a:kwa'd&kt] - aquaduct
aquarium [a'kwa:rijAm, j m] - aquarium
aquariumbak [a'kw ... J - aquariumbak
Arabië (vo) et [a'ra:bijn] 1. Saoedi-Arabie,
evt. inklusief andere zogeheten golfstaten
In Arahië kregen ze in de gaten wat veur
maebt ze our hear eu/ic in banen hadden

arbeiden Ook arrebeiden (Spa) ['arbsjdu/
'arab ... ] - arbeiden: arbeid, werk verrichten
Arbeiden moe'n we a//emao/ (flu), 1k gao
uut arbeiden verricht betaalde arbeid bij
iemand anders (Dhau), Hi] is drok an et
arbeiden (Nbk), Die warken goed dear, die
wiDen wel arbeiden (Wol), Die man, daor
kuj' niet mit arrebeiden (Spa)
arbeider Ook arrebeider ( Spa) de; -s;
-tien ['arb ... .ar ... J 1. arbeidskracht die
loon verdient in een onderschikte positie,
meestal: boerenarbeider, ook we]: fabrieksarbeider ccii goeie arbeider (Nbk), We
wacren mar gewoon arbeider (Np), Dc
knechtisinwoncnd, de arbeidernict(Nbk),
Dc knecht hay' year dag en naeht, een
arbeider kwam morgens en gong ao vens
weer naor hues (Ow, flu), zo ook Dc
arbeider was meestal wat ouwer as de
knecht; hi] was vaak al trouivd on 3/tied
uutwonend, deknecht was inwonend(Spa),
vandaar dos As de knecht trouwde, wodde
et vaeke een arbeider (Ste), 'B/ote
arbeiders' weren arbeiders die inkeld van
een daghaurtien /even mossen, wat aen/ik
met Icon; de miesten konnen et eigen eten
d'r wel wat hi] verbouwen an hadden
v-ac/ce we/ ccii schaop, ccii peer varken ties
of eeii koppe/tien kiepen die ze zels hi]
een peer k/okkerds uutbruudden (Ow), Aj'
zoe'n twintig koenen mu/ken, kon d'r ccii
arbeider op staon en een knechtkon je die
in dienst hebben (j), de koe van de arbeider
(Nt, Spa), arbeider zien spek op 't brood

arbeid(Ma), We zu//en mares weer an de
arbeidgaon (Nbk, Dho), drok an de arbeid
(Ste) * Rust roest, arbeidadelt(Nbk), Nao
gedaone arbeid is et good rusten (Op),
Arbeid adelt, mar de adel arbeidt met
(Nbk), Niks kan s/aegen zonder arbeid

gezegd van de plezierige situatie 's naclits
dat men bij zn vrouw slaapt (Ma)
arbeidersbevoiking (Np) [ar ... ] - arbeidersbevolking
arbcidersbeweging (verspr.) Ook
arrebeidersheweging (Spa) ['ar.../...] arbeidersbeweging
arbeidersboer (Sz) de; -en; -tien [ar ... ] I.
iemand die knecht was bij een boer maar
zeif ook enig vee had (dat hij meestal
wilde uitbreiden tot een paar koeien, d.i.
het stadium van scbarre/hakke ( Sz))
arbeidershond (spor.) [ar...] arbeidersbond
arbeidersbuurt [ar ... ] - arbeidersbuurt
arbeidersgezin ['ar ... ] - arbeidersgezin
arbeidershuus Ook arrebeidershuas (Spa)
['ar ... ! ... ] 1. (vaak verkl.) arbeidershuis

(op)

Vroeger hadden ze in de arbeidershuzen

Arabier [ara'bi:ar, ook wel arab...] Arabier: Arabische persoon
Arabisch I et [a'ra:bis] 1. de Arabische
taal 2. het Arabische schrift
Arabisch II bn. 1. Arabisch Arabische
ciefers (I)
arbarmelik a. erbarmelik

arbeid ['arbsjt] - arbeid: werk,
werkzaamheid We moe'n nog even an de
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arbeidersliuushoiing - arbeidsieven
bcstrcken pannen; daor zat glen i-let tegen
of oat et bcscheutcn was mit bout; oat bestricken gebeurde mit depannestrieker(Sz)

arbeidersbuusholing [tar...] - arbeidersgezin Dc arbeidershuusholing naost hcur
(..) beston nut con wat stifle, warkzeme
man, cell fieune vrouw en ccxi joongien
en eon macglen, van ion on driejaor(vo),
In ccii hicleboel arbeidersbuusho/ings was
et vroeger mar cen sober bcstaon (Obk)

arbeidersinkommen [tar...] - arbeidersinkornen
arbeidersjonge (Nbk, Np) [ar..., oak we!
- arbeidersjongen
arbeiderskiend Oak arrebeiderskiend
(Spa) et; -er; ...kientien [ar.....are...] 1.
arbeiderskind Dc arbelderskiender hadden
eon oo/d fietswicl, de boerekiender een
ccbte hoepel van lezer, maekt bij de smid,
mit ccxi rinkien d'r an year de iezercn staaf

(Mun)
arbeidersklasse Ook arrebeidersklasse
(Spa) ['ar.....aro...] - arbeidersklasse
arbeiderskleren (Pe-Db1) my. [ar...] 1.
eenvoudige kieren: ats van mensen nit de
arbeidersklasse
arbeiderskoe (verspr.) Oak arbeidersmelkkoegien (Obk) de; -nen; -gien
['ar... ! ... ] 1.geitDesikke was dcarbeiderskoc (Db)
arbeiderskoekien (Sz) et; . . .koekies ['ar..]
1. meelkoekje
arbeiderskoffie (Dho) de ['ar...] 1.
apgewarmde kaffie
arbeiderskost (Bdie, Np, Obk, Op) de
[ar...] 1. eenvaudige maaltijd, eenvaudig
eten a!s gebruikelijk in de arbeidersklasse
arbeiderstoon [ar...] - arbeidersinkamen
arbeiderstu (Ld, 01-NI) Oak arheidersluden (Np, Nt, Obk, Sz), arbeiderslui
(Bdie, Dfo, Op, Spa), arrebeiderslui (Spa)
mY. ['ar... ! ... ] 1. mensen nit de
arbeidersstand
arbeidersiuden z. arbciderslu
arbeiderslui z. arbeiderslu
arbeidersmaegien [ar..., oak ...'m...] - arbeidersmeisje
arbeidersmaensken z. arbcidcrsmecnskcn
arbeidersmeensen z. arbeidersmccnskcn
arbeidersmeensken (OS, Bu, Np, Wo!)
Oak arbeidersmeensen (01-Ni, Spa, Sz),
arbeidersmaensken (Ow), arrebeidersmeensen (Spa) my. [ar..., oak

...'m...!...] 1. mensen nit de arbeidersstand
arbeidersmelkkoegien z. arbeidcrskoc
arbeidersofkomst (Bdie) de ['ar...] 1.
komaf, aflcomst nit een arbeidersfamihe
arbeidersorgenisaosie (spar.) [t ar...] arbeidersorganis atie
arbeiderspensioen (spar.) [ar...] arb eidersp ensioen
arbeidersperti'j (Nbk, Spa) [ar... ] arbeiderspartij
arbeiderspolle (Ld, Nbk, Obk) de;
...potlegies [ar...] 1. erg klein boerenbedrijije (vaak van iemand die zeif weer
arbeider was bij een 'echte' boer)
arbeidersstaand (verspr.) Oak arbeidersstand (Dho, Ld, Nbk, Sz),
arrebeidersstand (Spa) ['ar.../...] arbeidersstand
arbeidersstand z. arbeidersstaand
arbeidersvee (Ld) et [ar ...] 1. kippen,
geiten, konijnen ed. die men houdt
arbeidersveriening (vo) [ar...] arbeidersvakvereniging
arbeidersvolk et ['ar...] 1. (sams negatief)
mensen nit de arbeidersklasse
arbeidersvrommes (Obk) [ar...] arbeidersvrouw
arbeidersvrouw Oak arrebeidersvrouw
(Spa) ['ar... ! ... ] - arbeidersvrouw
arbeiderswief (Bdie, Nw) [ar...] arbeidersvrouw
arbeiderswiek (Wol) [ar ... ] arbeiderswijk
arbeiderswoning [ar..., aok wet ...'w... I arbeiderswoning
arbeidsbcmiddeling (1) [ar...] arbeidsbemiddeling
arbeidsburo [ar...] - arbeidsbureau
arbeidsdienst (b) [ar...] - arbeidsdienst
arbeidsduur (1) [ar...] - arbeidsduur
arbeidsduurverkotting (1) [ar...] arbeidsduurverkorting
arbeidsinspektie (1) [ar...] arbeidsinspektie
arbeidskonflikt (spar.) [ar...] arbeidskanflikt
arbeidskontrakt (spar.) [ar...] arbeidskantrakt
arbeidskracht (spar.) [ar...] arbeidskraeht: werknemer
arbeidsieven (Db) et [ar...] 1. leven van
hard werken Nao een arbeldsieven mag bly
now rusten di.: hij is kamen to averlijden
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arbeidsloon - arfenis
(Db)
arbeidsloon [ar...] - arbeidsloon
arbeidsmark (1) [ar...] - arbeiclsmarkt
arbeidsongeschikt (spor.) [...'skikt] arbeidsongeschikt
arbeidsoverienkomst (I) ('at...] arbeids overeenkoms t
arbeidsplak (spor.) ['at...] - arbeidsplaats
arbeidsplicht (I) [ar...] - arbeidsplieht
arbeidster z. arbeister
arbeidstied (I) ['at...] - arbeidstijd
arbeidstoeslag (I) ['at...] - arbeidstoeslag
arbeidswet (I) [ar.. 1 - arbeidswet
arheidswetgeving (I) ['at... arbeidswetgeving
arbeidzem (Obk) [ar'bejtsrp, ...s m] arbeidzaam
arbeisfer Ook arbeidster (Nbk) de; -s; tien ['arbcjstç/...bcjtstç] 1. werkster
archief [ar'xif] - archief
archiefambtener (1) [arxif... ] archiefambtenaar
archiefbeelden (spor.) [ar'xivb...] archielbeelden
archiefdeuze (spor.) [ar'xivd...] archiefdoos
archiefexemplaor (I) [ar'xif...] archiefexemplaar
archieffilm (I) [ar'xif...] - archiefflim
archieffoto (spor.) [ar'xif...] - archieffoto
archiefgebouw (1) [ar'x...] - archiefgebouw
archiefkaaste (spot.) [ar'x...] - archiefkast
archieflcaorte (I) [ar'x ...] - archiefkaart
archiefkelder (I) [ar'x...] - archieficelder
archietlae (1) [ar'x ... J - archieflade
archiefmateriaol (1) [ar'x ... ] archiefmateriaal
archiefnommer (I) [ar'x ... ] archiefnummer
archiefofdieling (1) [arx ... ] archiefafdeling
archiefrek (I) [ar'x...] - archiefrek
archiefruumte (spor.) [ar'x... ] archiefruimte
archiefstok (1) [ar'x...] - archiefstuk
archiefwet (1) [ar'x ...] - archiefwet
architekteburo [arxi'tekt...] architektenbureau
architraaf (Obk) de; architraven;
architrafien [arxi'tra:f] 1. enigszins
bewerkte lat ter afdekking van de naad
tussen kozijn en muur Dc architrafies
mossen flog om de kezienen, en dan was et

tim'neren van 'thuus Haar (Obk)

arcliivaris (1) [ai-xi'fa:ros, .. .rts] archivaris
are ['a:ro] - are, I dam2
arena [atri:na] - arena (lett.)
Arend z. Aorend
arf Ook aarf (Bdie, Nw, Obk, Op, ZW),
erf(WH) et; arven; -ien ['ar(a)f/a:...] 1. bij
een woning behorend erf Dc kiepen Jopen
op et arf(Ld, Nbk), Ze bebben can bielarf
d'r is een bide Jappe grond bi] (Ste),
Omke is de Jaeste tied slim ongelokkig mit
zien vee, altied de vecarts on Ft arf(Db),
Dc boeren zetten can roggedoefte op et
aarf(Bdie), ejen arfeigen erf plus evt.

bijbehorende grond (Nbk, Ow)
arfdeel z. arfdiel
arfdiel (OS, Np, Wol, b) Ook arfdeel (Np,
Nw, 01-NI, Sz, ZW, spor. OS), aarfdeel
(Bdie, Ste), erfdeel (WH)
['ar(o)vdi:l/ ...dL:I/'a:r(G)vdt:II'Er(a)v... ]
erfdeel (uit een nalatenschap)
arfeliek z. arfelik
arfelik (Bu, Db, Nbk, Np, Obk, 01-NI, Op,
Ste) Ook arfeliek (Dho) aarfelik (Bdie,
Db, El, Nw, Pe-Dbl), erfelik (WH) bn.;
-er, -st ['arfjokI...1ik/'a .....Er...] 1. erfelijk,
van het ene geslacht op het andere
overgaand Etis arfelik (Nbk), Die ziektc is
arfeiik(Nbk, Np), Etis een arfeliekezickte
(Dho), Slecbte streken kun ok arfelik
wezen (Ste) 2. in iewrk on arfelik altijd
(Dhau, Nbk)
arfelikhied (Ow) de [ar...] 1. het erfelijk
zijn Arfeiikhied nuumden ze doe al
mendeitbeone (Ow)
arfelikhiedsleer (1) ['ar. 4
erfelijkheidsleer
arfenis (verspr., b: im) Ook arfenisse
(Bdie, Oho, NI, Obk, Op, Ow, Ste, Wol, j),
aarfenis (Bdie, El, Pe-Dbl), aarfenisse
(Ste), erfenis (WH), erfenisse (WH) de;
-sen; -sien ['arfonis/...ntsa/'a:r...1.....Er.. ./...]
1. erfenis, het geheel dat men erft of kan
erven Dc kienderhadden veulgebaspel em
de centen van de arfenisse (Wol), De
arfenisse is an cia naoste toewezen (Obk)
Ze hebben daor een mooie arfenis
aaebteriaoten (Nbk), Hij bet een mooi
erfenissien had (Sz), Hij bet een (goeie)
arfenisbad(Np), Die her can dikke arfenis
kregen (Dhau), Hij ging mit de arfenisse
dekken ging ermee stnijken (Op), Die bet
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arfeniskwessie - argement

eon aarfenisse beard (Ste), Ze teren DOW 01
op 'e arfenisse gebruiken het geld van de
erfenis flu al om van to leven (Obk), 't Is
weer om ccii arten/s to deien het is
winderig, onvast, herfstachtig weer (Np),

Ze hebben ccii moo/c orfenis aachterlooten
een streek geleverd, jets vernield enz.
zodanig dat één of meer personen er nadeel
van ondervinden (Nw)
arfeniskwessie (Db) [ar. ..] erfeniskwestie
arfenisse z. orfenis
arfgenaem (OS, verspr. WS) Ook
arfgenaeme (Obk), aarfgenaem (Bdie),
arfgenaom (01-Ni, Wol), erfgenaam (WH)
['ar(a)fxan:m/ ... / ... / ... n5:m/ ... na:m] erfgenaam Ze wo/Jen ok n/ct drekt noor de

arfgenoemcn goon to vroogen hoe of war
(vo), Dc arfgenaeme Icon dies onbczwaord
orven (Obk)
arfgenaeme z. orfgenacm
arfgenaom [ar...] - erfgenaam
arfgoed (Np, Man, bet. 2: I) et ['at...] 1.
hetgeen men aan goederen erft 2. kuitureel
erfgoed
artlaoter (verspr.) Ook aarflaoter (Bdie),
erflaotcr (Spa) [ar...!.. •1 - erfiater
arfmuj z. orfmujke
arfmujke (Db, Obk) Ook arfmuj (El),
arfmuui(Ld) ['ar(a)fmAjka/...mAj!...rny:j] erfiante, vrouweiijke tegenhanger van
erfoom
arfmuui z. arfmujkc
arfomke (Db, Obk) Ook arfoom (Ld, Ma,
Nbk, Obk, 01-Ni, Ow), aarfome (Bdie)
[ar... ! ... ] - erfoom
arfoom z. arfomke
arfpacht (verspr.) Ook aarfpacht (Bdie),
erfpacht ( verspr.) de ['ar ... ! ... ] 1. erfpacht:
pacht die door vererving op een ander over

kommen as 't buys year de jongelul op 't
orf timmerd wooden zo! (Obk)
arfstee (Obk) de, et; .. .steden, ook wel
...stenen; stegien ['ar(a)fstu] 1. piaats van
een erf (bij een huis, waarop een huis staat
of stood), voorai in ccv ovid arfstec oud
erf van een vervaHen boerderij (Obk)
arfstok Ook erfstuk (WH) et; -ken; -kien
['ar ... !... ] 1. erfstuk (iett.) Dot slerood Is

ccv orfstok, door moej' zurng op wezen
(Obk), 't Is nog ccii arfstokkien van oons
beppe, die ooldc reften stool (Dfo)
arftante (Dho, Ma, Obk, 01-Ni) ['ar... ] erftante: vrouwelijke tegenhanger van
erfo om
arg I Ook arge (Np), aarg (Bdie, Db, Dfo,
Dhau, El, Pe-Dbi, Ste, Sz), erg (WH) et
[ar(a)x!a:... /er... ] 1. erg, vermoeden van de
ware achtergrond, van de heimelijke
bedoehng, van wat or gebeurt of staat to

gebeuren, in d'r (glen) arg hi hcbben: We
hadden d'r glen arg In (Nbk), Hij her d'r
toch glen arg in (Ste)
arg II Ook aarg (Bdie, Db, Dfo, Dhau, El,
Pe-Dbi, Ste, Sz), erg (WH) bn., bw.; -er,
-st 1. met een ernstige, gevaariijke aard,
met een siechte toestand Et wodt de

h/c/tied arger (Ow), Nekkramp was vroeger
een arge en besmettelike ziekte (Obk) 2.
(vooral west.) betreurenswaardig, eliendig,

ernstig Now, 1kv/en 't arg, hour (Np), Dot
ongeiok was arg, bear (Bu), Et is orger as
we dochten (Nw), Et goot van kwood tot
argervoorai gezegd wanneer mensen steeds
in hogere mate dingen doen die niet mogen
(b), Ethadnogorgerkundhet valt nog een
beetje mee (Nw) 3. (bw.) in hoge mate Eon
st/eve nckke is aarg iostig (Pe-Dbl), N. is
arg ziek (Np), Ze is verkoien en het et arg

tepakken (Op), N is erg smeri(Spa), Hi'j

is arg b/jbehoorlijk bijdehand, behoorhjk
(Nbk) 2. pacht die men betaalt ais pienter (Np)
erfpachter D'riagoknogoiwatorfpochtop argdaenkend (Dhau, Op, Ste) bn.; -er, -st
hcurhusien(Ow), Dot hays belt orfpacht op [ar(o)y'd:kt] 1. achterdochtig Dc
meensken bin zo orgdoenkend zijn zo
(Np)
arfscheiding Ook erfscheiding (WH) achterdochtig (Ste)
['ar... ! ... ] - erfscheiding: grens tussen twee arge z. arg I
erven, ook uitgebreider: al. m.b.t. erf plus argeloos (Nbk, Nw) bn., bw.; ...lozer
grond die bij een boerderij hoort een ['argaio:os] - argeloos Die is we! zo
arTs cheiding tussen twie buren (Op), argeloos! (Nw)
Tassen die beide kaaznpen ]opt de argement Ook aargcment (s: Obk)
arfscheiding (Obk), As d'r vroeger iene [arga'mcntla:r... ] - argument (in een
trouwen gong mos d'r wel es arfscheldung redenering, een bewijs) argementen

kan gaan Dot bond hebben ze hi orfpacht

-214-

argemeñtaosie - ark
opzuken die half waor on half met waor
binnen (1), Dat aargemcnt snidt gien boo/I

(s: Obk)
argemcntaosie (vo) [argamcn'to:asi,
- argumentatie (..) mar ik bin

argernis Ook aargernis (Bdie, Dho, Obk,
Pe-DbI), ergernis (WH) ['ar(a)gçnis/
'a. ... ..er ...J - ergernis: het zich ergeren 1k
kan mien ergernis haost met bedwingen

(Sz), Hij is tot argernis van ccii aander
ommeliggen gaon year bear argemen taosie (Nw); dat wat iemand ergert Et is mif een
(.)(vo)
argernisse (Ste), Die bet daor ok wel es
argens Ook aargens (Dhau, Dho, El, Nw, drokte on argennissen van (v), ergernissen
Obk, Pe-Dbl, Ste), ergens (WH) bw. opzouten ergernissen voortdurend ervaren,
['ar(a)gsI'a:r...Per...] 1. ergens, op een niet oppotten (Spa)
nader genoemde piaats Hij woontargens in argewaosie (Obk) de; -s [arga'wo:esi] I.
Oosterwoo/de (Nbk), B1J' him argens we] drukte, heibel Jim moe'n met zoe'n argees tegenkommen? (Nbk), 1k zuke me rot waosic macken (Obk)
om mien mes, et meet loch argens /iigen argeweren (Obk, Sz) zw. ww.; onoverg.;
(01-Ni), Waor zo! et argens 4ggen! (Nbk), argeweerde, het argeweerd [arga'wuarc] 1.
Waor(e) argens zol ethggen? (Nbk), 1k bin stoeien, druk doen Wat bin die kiender
et kwict, mar et zal we! argens /igen loch an 't argeweren (Obk)
(Nw), Waormoe'k dat toch argens vienen argusogen ['argas...] - argusogen, in mit
waar zou ik dat nu toch moeten vinden argusogen
(01-NI), Hier(c) argens meet et wezen argwaan (spot.) ['arxwâ:n] - argwaan
(Nbk), Hier(e) meet et argens wezen (Nbk) argwaan hebben (spot.), mit argwaan
2. op enigeriel plek Hej' dat ooit argens argwanend bn. [arx'w5:9tJ 1. argwanend
wel es heard? (Nbk) 3. in enig opzicht argwanend doen (spot.), ... wezen (spot.),
Argens knj7e etje loch wel veurste//en dat
.kieken (spot.)
bij dat met wil (Nbk), Die bet argens we! aria (I) ['a:rija] - aria
ge/iek (Nw), Et meet loch ergens wezen ark I et; -ken (bet. 3); -kien (bet. 3)
(Spa), Ergens wa'k van plan em dat te [ar(a)k] 1. (verz.) gereedschap, meestal van
doen, mar t is d'r bij b/even (Spa) 4. (in de beer, ook timmergereedschap A]' een
verb, met een bw. dat ook als vz. wordt schoffe!, vörke, bide, snumes, pootstok en
gebruikt) iets argens naor zuken, argens zo hebben, da's a/!emao]e ark (Nw), et ark
mitpronken, As ik me ergens an erger dan schonemaeken (Ma), Aj' mar good ark
is et we! (..) als ik me aan iets erger dan is hebben, dan warkt or de he/Ic makkehker
het wel ( ... ) (Sz), AJ' aargens (Mun), Aj' 'I ark mar hebben, dan kuj' we!
onrechtmaotig an kommen on ie wi//en et wat maeken (Wol), HI3/ bet zien ark aor,
met weten, dan kuj' dat ok wegmoffe/en

(Obk), Aj' aargens over inzitten, kuj' d'r
wel een nachtmerrie van kriegen (Obk)
Argentijn [arg 'tjn, ...gn...] - Argentijn
Argentijns bn. [arg 't:ps, ...gn...] I.
Argentijns
Argentinie [argfl'tinija, arg3n't...J Argentinie
argeren Ook aargeren (Bdie, Pe-DbI),
ergeren (Sz) ['ar(o)gp/'a: ....Er...] - ergeren,
in je argeren zich ergeren (aan): Daor
kuwwe oons knap an argeren (Ste), Daor
kan 'k me zo an argeren (Bu), Daor erger
ik me dood an ik erger me daar in zeer
hoge mate aan (Ma, Spa), 1k arger me
b/auw (Ma)
argerlik (verspr.) Ook ergerlik (WH)
[ar... 1...] - ergerhjk, aanstotelijk El is
gewoon arger/ik zo ze hear anstellen (Dho)

in odder (Wol), Ic moc'n et ark schone
opbargen (Obk), D'r meet beel wat ark
wezen tegen wo ordig (Spa), Diejonge go oil
zien ark overal mar benne (Op), El hiem
staot vol ark (Spa), Hij kan good mit ark

0mm ega on is handig met (Obk),
waartegenover: Et ark ston him verkeerd in
de hanen (Obk), Zien ark dam- is hij nog
wiezer mit as mit zien wuuf (Sz) 2.
tafelbestek (Ow) Leg ic et ark even op 'e

taofe/? (Ow) 3. graafwerktuig, ni. langwerpige, reehthoekige schop met lange,
rechte steel (Db, Dhau, El, Ma, Nbk, Obk)
Aj' de wan ommespitten biJ de nijbouw
meuj' we! een knap arkien hebben, want d'r
zit vaeke een protte stien in de grond
(Obk), Veur stobberooien wodt allied een
arkien bran/ct (El), Higni),tet ark en gaol
aachter 'I butts naor de bouw, hIj slat de
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ark - artikel
kluten lien, dat et zaand him om de oren
spa ttert (b), We bebben de hiele dag an 't
ark staon met de schop gewerkt (dus ermee
gegraven, omgespit enz.) (Ma) * Good ark
is '(halve wark (Mun, Obk, Op, Spa, Ow),
Zonder goed ark glen goed wark (Db)
ark H Ook arke (Db, Wol) de; -en ['ar(o)k
I ... ka] 1. woonboot (Wol) 2. ark van Noach
de be won ers van de ark tiedens de
zondvloed (Dfo), de arke Noachs (Db),

(gezegd van bijv. een oud stuk
gereedschap:) El is zo oo!d, etkon we! bi
Noë in de ark west bebben (Ste)
arke z. ark II
arm z. aarm I, H
armband z. aarmbaand
armbestuur z. aarmbestuur

Armeen [ar'mi:n] - Armeen
Armeens I [ar'mi:s] - Armeens, de
Armeense taal
Armeens II bn. - Armeens: van, m.b.t.
Armenië; in her Armeens
armelik z. aarmelik
armelu(i) z. aarmehi
armenfonds z. aarmfoons
armetierig z. aarmetierig
armfonds z. aannfoons
armhuus z. aarmhuus
armkaemer z. aarmkaemer
armiastig z. aarin!astrj
armlengte z. aarmlengte
armleuning z. aarmleuning
armmeester z. aarmmeester
armoe(de) z. aarmoede
armoedig a. aanvoed%
armoedistet (Diz) de; -s ['a.] 1. lange
distel in schraal of slecht onderhouden
land, in land van een slechte of armoedige
boer
armoedzaaier a. aarnioedzaaier
armoedzi'jer a. aarmoedzijer
armraod (Wol) [ar...] - armbestuur
armsgat a. aarmsgat
armslag z. aarnas!ag
armstark z. aarmstaark
armsterk z. aarmstark
armtakke a. aarmtakke
armtierig a. aarmetierig
armvoogd z. aarmvoogd
armzalig a. aarinzaolig
arinzaolig a. aarmzaolij
aronskelke (fp) ['a:rôs...] - arondskelk
arrebeiden a. arbeiden

arrebeider z. arbeider
arrcbeidersbcweging z. arbeidersbeweging
arrebeidershuus a. arbeidersbuus
arrebeiderskiend a. arbeiderskiend
arrebeidersklasse a. arbeiderskIasse
arrebeiderslui z. arbeiderslu
arrebeidersmeensen z. arbeidersmeensken
arrcbeidersstand a. arbeidersstaand
arrebeidersvrouw a. arbeidersvrouw
arremoede a. aarmoede
arreslee Ook arresliede (Db, Dfo),
arrieslee ( Ste) - ['araslu/ ... slido/'arislt] arreslee
arresleerieden (Pe-Dbl) onbep. w. ['ara...]
1. rijden met een arreslee As 't its staark
genoeg is, gaon ze wel es arresleerieden

(Pe-Dbl)
arresliede a. arreslee
arrestaant (I) [ara'stã:nt] - arrestant:
gearresteerde
arrestaantehus (I) [an'stã:ntQbAs] arrestantenbus
arrestaantehokke (1) [...st...] arrestantenhok
arrestantenlokaai (Obk) [aro'stantn...] arrestantenlokaal Dc deure van
arrestanten!okaal onder de town van
Berkoop zat hie!emaole in 't iezeren bes!ag
on was !oodzwaor (Obk)

arrestaosie (spor.) [aro'sto:osi] - arrestatie
arrestaosiebevel [...'st...] - arrestatiebevel
arresteren (Nbk, I) [ara'sti:arifl arresteren: aanhouden, inrekenen
arrieslee z. arreslee
arriveren (spor.) [ara'fi:ari, ...ri...] arriveren
arsenikum (1) [ar'si:nik5m, ...kXm] arsenicum
art. - afkorting van artikel
artiest [artist, ook wel a't...] - artiest: in
toneel, een circus enz. Dat is ok een mooie
artiest een komisch iemand (spor.)
artiestebestaon (I) [ar'tisto..., ook wel
at...] - artiestenbestaan
artiesteIngang (1) [ar'tistaujga, ...ix...,
ook wel at...] - artiesteningang
artiesteuutgang (I) [art..., ook wel at...] artiestenuitgang
artiestewereld (Nbk) [ar'tista..., ook wel
at...] - artiestenwereld
artikel et; -5; -tien [ar'tik[, ook a't ... ] 1.
artikel: van een wet ed., ook:
geloofsartikel 2. krantenartikel, artikel in
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artikelaosie - as
een tijdschrift ed. een artikeltion sebrieven
(Nbk), artikels th 'Do Ovend' di. het
bekende Steilingwerfstalige tijdschrift 3.
woordenboekartiket e.d. 4. koopwaar eon
gowildartikoldat in trek is (Nbk)
artikelaosie (I) [artikVo:asi, at...] arti culatie
artistiek (spot.) [a(r)to'stik, ...tt'stik] artistiek
Arubaan (spor.) [ary'bâ:n, am...] Arubaan
Arubaans [ary'bâ:s, aru...] - Arubaans
arve (bet. I: Dhau, Ow) Ook erve (Sz: bet.
2) de; -n; arfien ['arwa, ...va/'sr...] 1. glans
van gezondheid op huid of haar D'rligteen
mooie arve op (Dhau), 4/' do hoel
schenne/eseren dan is do arve d'r of het
mooi zijn (Ow) 2. degene die kan erven,
erfgenaam (Sz)
arven I (Np, 1) my. ['ar(a)brn] 1. erven,
erfgen amen Do arven hebben spul hebben
onenigheid (Np)
arven IJ (OS, verspr. WS) Ook aarven
(Bu, Dhau, El, Nw, Op, Ste), erven (WH)
['ar(o)br/'a. ... ..sr ... ] - erven: uit een
nalatenschap: Zol hi] eon bool aarven?

(Bu), Ze kon van die oolde tante eon
heleboel arven (01-Ni), Van die tante kun
we nog wat erven (Spa), Hij hot eon butte
geld, mar ie kun d'r niet van arven (Diz),
As eon rieke kerel eon stok of wat dochters
bet die good arven, dan komt daor vlocht
op 'e kooi dan kommen d'rgoenend op of
om do centen (Ste), Ze konnen nog eon
mooipottien arven (Ld), Die her nog eon
mooi doffion arid (Np), Ze hebben d'r een
niooie cent van arfd(Dfo), Die hebben eon
beste flutte arid (Dho), Die hot eon dikke
pood end, die is out de braand (Sz)

as I de; -son [as] 1. de muzieknoot of toon
as 2. z. asse
as H onderschikkend voegw. (vaak in
klitische verbindingen: a'kals 1k, aj'ais je,
awwe als we, a/ni als jullie) [as] 1. (van
het pers. vn. treedt vaak de
niet-nominatief-vorm op indien het direkt
door as wordt voorafgegaan en niet bet
onderwerp is bij een uitgedrukte persoonsvorm) gezegd ter uitdrukking van een
overeenkomst: zoals Zoo'n bond as B.
kniogon we nooit weer (Nbk), Zoo'n
meoster as N is kniegen we nicE weer
Nbk), ...as him... (Nbk), Zoe 'n lane as him

vien ie nargens (Nbk), Onneuzol as hi] is
(..) (Nbk), BE geld lop disse maond as
zaanddeurde vingers (Sz), zogrootas eon
koekepanno(b) 2. gezegd na een verb, met
zo, krek/net zo, oven/(krek) lieke(good),
dezelde, etzelde, nI. als inleiding op een

bijzin van vergelijking, die er ook aileen
bij gedacht kan worden; in dat geval treedt
vaak de niet-nominatiefvorm van het pers.
vn. op als het niet om het onderwerp gaat:
JJif raosde zo badde as hi]kon (Nbk), Hi]
doe etzeldc as zi] gister doe (Nbk), We
luusteren nicE naor dezelde dingon as oonze
oolden vroeger (Nbk), Zo vaeke a him
zie bet hi] die hoed op (b, Nbk), Hi] zoo
dat hi] et boweron zol, zo lange as hi]
loefdo(j), Hi]raosdekrekzobaddc as him
(Nbk), Hi] zong lieke/o von mooi as hour
(Nbk), Krek as bi] him do moezen niet
krek lieke good dood veur de spiene ligen
as hi] oons (b), ffi7 doe ctzclde as hour
gister (Nbk), zo zwat as root, as wat. in
hoge mate: BE is zo mooi as wat (Nbk),
Hi] dot zo lie!' as wat (Nbk),
is zo
verknoeterdas wat (Nbk) 3. (van het pers.

a

vn. treedt vaak de niet-nominatief-vorm op
indien het direkt door as wordt
voorafgegaan en het niet het onderwerp is
bij een uitgedmukte persoonsvorm) na een
comparatief, en na woorden als ni/cs,
aander/eer, aanders/eors: dan (anders dan in
bet Nederlands lijkt dan vanouds niet erg
gebruikehjk; bet wordt in de huidige
schrijftaal vermeden) Hi] porbeort th
mooier your to doen as dat hij is (Sz), Do
akker was kloinder as hi] west was (b), 't
Is ni/cs as gemien%hied ( Dho), Ze doen
daor ni/cs as gicobolen (Nbk), We zaggen
niks as waoter (ba, Nbk), Ze doe ni/cs as
gaopen (Nbk, b), Jo hobbon moor speuldors
had as ml] vroegor (Ste), Jo kun d'r niet
moor van gob von aj' d'r van zion dan dat je
ervan ziet (El), Et is moor as a'k dochto
(Np), ...as da'k dochte (Np), ...al dochto
(Np), .. .as da 'k docht badde (Ste), Hi] is
maogerder as ikke (Nbk), ... as mu] (Nbk,
Obk), N is dikkcr as lkke (Nt), 1k bin daor
moor west as ioje/Jow d.i. dus met de
niet-nominatiefvorm (Nbk), Die vorpraot
zion tied moor as dat hi] war/ct (Ld), 1k
kan low ok al niet aandors vertellen as do
mcensken praoton dan zoals (p), BE was
aanders as wi] dochton! (Sz), I/c wil eon
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as - as
aanderas film ik wil iemand anders dan hij
(Nbk), Die jonge zit meer in aj' daenken
meer dan je denkt (Ow), 't Is meer as tied
da'kbennegao te me/ken (v), Ethatte slat
me wel twie keer zo hadde as gewoon (v),
Hi] nemt meer as hij eet, drinkt te veel,
vooral gezegd m.b.t. bet gebruik van
alcohol (Nbk), zo ook Hi] dronk meer as
(Nbk), 1k bin /ieverjow karkeboek asjow
knecht ik werk maar liever niet voor jou
(Diz) 4. alsof HI:j dee krek as was d'r niks
gebeurd (Nbk), Heden, 't was ja krek as
be we ug die liope wat (b), Ft is krek as dat
et Ic anwi]t, die verkooldheid (01-Ni),
Oplens hadde ze et gevuul as wodde ze
dour etg/as bekeken Q) 't Was krek as wol
hi] zeggen dat (..) alsof hij wou zeggen
(Nbk), Doe mar krek aj' thuus binnen doe
maar gewoon, doe maar net alsof je thuis
bent (Nbk), 1k wodde zo snoeverij as zo7c
verkolen wodden (01-Ni), Ft /IcktaYc glen
gevaul meer In de bienen hebbe (v), Dc
haastdraoden vllegen over 't laand, soms is
'1 krek as d'r een laeken over 't Jaand /;t
(Np), 7 Is net as (—) (Bdie, Nw, Pe-DbI,
Spa, WoO: 't Was net as wodde 't ml]
ingeven (Spa) 5. in de hoedanigheid van,
dat zijade As schoelemeester kuj'je soms
we/ veurstellen dat kiender lie ver vekaansie
hebben (Nbk), As kiend kuj'je haost met
veurstellen hoe et is om groot te wezen
wanneer je kind bent (Nbk), Asjonge was
1k een protte hi] oonze buren toen 1k nog
jongen was (B, (..) dat wi] as meensken
mekeer zoveu/e onneudig no 't zeer
kwammen mensen zijnde (b), 1k nam een
flessien jenever mit en een stok of vier
flessen lekkere kwast veur oons zessen as
manluden
Dc [lets wodde in odder
maekt en cen kerel as hi] a/ was; gong J.
midden in de naacht naor de ienzeme
boerderi7e a) Besehouw ml] mar met
meer as zeune, mar laot ml] arbeider bd
jow wodden (b), balstiender as scheiding
al. op het bouwiand, om de grens tussen
ieders bezit te markeren (b) 6. ter inleiding
van een bijzin van tijd: op het moment dat,
ten tijde van A hear zie, zak hear de
groeten doen van jow (Nbk), Dc gaaste [ni.
gerst] moet a/tied knikken year as ze riepe
Is (Db), Hi] flul him sti//e, zo/ang as a//es
Haar was tot (verspr., Np), Intied as de
kiender naor schoe/e binnen, kom 1k even

te koffiedrinken (Dhau), Ft wodde /aete as
wi] op bedde gongen 7. wanneer het zo
is dat As 't now morgen regent, gao 'k met
benne (Np), Aj' te zwaor tillen kuj'jezels
wel mit knoelen (Obk), 't Is gebeur/ik as
een jong ste/ trouwen moet (El), 1k zo/
nowmaropho/en, aYcjow/je was(Nbk), As
dat J met is, weet 1k et met meer, hear!
(Nbk), As 7 is daj'je niet redden kunnen,
roep ml] dan mar even wanneer het zo is
(01-Ni, Sz, Ste), As et is dat ze met
s/aopen kan, moet ze mar even beneden
kommen (01-Ni), As 'tis datmorgenvroeg
jow lietsbaand /eeg is, kuj' mien fiets wel
mitkriegen (Np), As 't is dat hi] met wil,
roep ml] dan mar even (El, Nt, Ow) 8. op
voorwaarde dat, mits Aj' mar opschieten,
dan koj' daenk' nog wel op 'e tied (Nbk),
As et mooi weer Is gaon we vot, en as 't
regent b/ieven we thuus (Bu), As 1k dat
corder weten had (..) indien, in het geval
dat, As hi] komt, vraog Ic him dan? met
ala mogelijk antwoord: Ja, as! gezegd om
het voorwaardelijke element to versterken,
As pun tien bi] pao/tien kom4 dan her hi]
geliek in wezen, op de keper beschouwd
(Np), 7 Moet reer kommen a 'Ic S.
vanaovend 't ni]jaor met ofwin de kans is
erg groot dat ik S. vanavond te pakken
krijg, to grazen neem (b) 9. te oordelen aan
Mien wekker kon we/ es wat achtergaon
a'k 't laden heure (Pe-Dbi) 10. (ter
inieiding van onderwerps- en hjdendvoorwerpszinnen) dat 1k zo/ et jammer
vienen aj' niet weer kommen (Nbk), Een
raszu ver Fries peerd mag beslist glen kol
o[snep hebben, year andere peerderassen
is et soms ccii vereiste as d'r wat
oftekeningen In zitten (Sz), Ft kan
gebeuren as hinlet wil, roep ml] dan mar
even! (Dfo) 11. inieidend op een
afliankelijke vraag in de vorm van een
bijzin en op bijzinnen waarin iets
betwijfeld wordt; incidenteel ook inleidend
op een mededelende bijzin, hetz. als of II,
bet. 1: Wi] mossen d'r op toekieken as de
kiender we/ goed over de weg kwammen
(Db), 1k kiek even as hi] de koffie a/ k/aor
bet (Bu, Ma), 1k gao even vraogen as et
hear we/ past as we kommen (Obk), Helt
keek even bi]mi]a'ka/sleup(Np), Ikzal
even kieken as et me/ken al daon is
(Pe-Dbl), 1k weet met as hi] vandaege a]
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asalia - asgat
komt(Dho), Ikkiek even ashijalk/aoris
(NO, Et is mijzuver lieke yea/c, as ik now
h/etc H ofI (b), 1k weet nicE as hikomt
(Sz), As bij tbuus kwam, now en dan nog?
Daor moej' n/ct op rekenen, bear! (bl), Dc
komplementen van oons yolk, on afm
binnenkot as kommen en ze vragen of
jullie binnenkort eens op bezoek komen
(Pe-Dbi), Do kompiem enten van oons
thuas on as JIm es kwammen id. (Ma), 1k
wol a'k 't eerder weten badde dat (Nt,
01-NI), Mao eon posien was J. d'r a!, eon
betien rn/n to spreken as dat now met tot
morgen waachten kundhadde (vo), 1k wo!
a'k 't corder weten hadde dat d'r nog eon
p/thkien vrij was (Db) 12. ook al,
ofschoon, hetz. als of II, bet. 4 Die vrouw
ziet d'r a/tied even netties wit, as ze now
an 't work is of ze gaot op yes/to (Sz) 13.
(ter versterking van bep. vraagwoorden,
direkt daaropvolgend, z. ook ofII, bet. 2:)
de vraoge wie as dat daon bet, Weet le
wanneerashijkornt.?, 1k weetniet waoras
hij was (verspr., Np), 1k weet n/ct waor as
an hjt, mar ik bin nict zo as 't wezen
mos (Obk), Doe mares 0ev schattlng waor
as dat buus op ingot is (Sz), 1k weet n/ct
wat as 't wooden zal (verspr., Np), War aj'
be/oven dat moeJ' ok doen (El), We zatten
in spanning hoe as dat oflopen zo! (Nbk,
Wol), We gaon vertlmmeren, mar we
weten nog n/ct krek hoe as we or baits
indelen zu/len (Op), Hoe dreuger (as) et
pep/er Is, des to meer as 't knispert (Np),
Hoe Janger as de koenen bitten b//even
kunnen, des to 1/ever as de boeren et
hebben (Np), Kick toch es boezoen v/janen
as ik bebbe on mit wat veur gremietibied
as ze mif we] vergr/emen wi/len (b) 14.
(ter versterking van een betrekkelijk vn.,
direkt daarop voigend:) etpeerd dat asic
daorzien (vooral west.), Dejonge die as ie
daorzien (..) (vooral west.), We weten
met wat as 't beste is (b) 15. (ter
versterking van het voegw. doe/toen of van
het voegw. now'.) Doe as 't zo wied was
(..) (Ld, Np), (..) da'k daor now zomar
inienend an daenken moot now al die
kestanjes bier onder de bornen liggen z/e
(v) 16. ter versterking van het volgende of
voorafgaande voegw. dat(Wol, n, 5: oostj:
(..) omreden dat as (..) omdat (Wol),
MuJJe kreeg 's aanderen dacgs bosschop, as

dat waor nichte over spreuken badde... (s:
oost.) 17. ter verbinding met een
woordgroep die vooropgeplaatst is, bij
wijze van uitroep (Ned. dat): Len dikke
sprokkc/bulte as ze vunnen! (Dho), Len
goc/e vent, mar bokkig as hij is! (Pe-Dbl),
Sm er/g smeugel af binn en! (Np) , Daenk d'r
omme, ondeugende knuppel af binnen!
(01-Ni), Janken as-ic kan huilen/jammerenlklagend zeuren kan hij enorm
(verspr.) * (van, tegen iemand die omslaehtig praat:) As Ft es was dat et es was
en as d'r eon uJ/aompicn geboren wodt on
as or dan es eon zwatblest was, kan ik or
dan ok kriegcn? (Ste), As 't met kan zo
moot, dan moot et mar zo or kan (Nbk,
Obk), (als wOordspeling n.a.v. as en aske
as:) As is verbraande turf gezegd als
reaktie op het veel gebruiken van as, dus
wanneer men steeds twijfel uit, mitsen en
maren inbouwt enz., Aj'zeggen waf weten
on uutspijen daf eten, moef zels mit 't
lege lie!' lop en men moot niet alies
vertellen (Dho)
asalla (Nbk, Np) [a'sa:lija] - azalea
asaliabloeme (1) [a's...] - azaleabloem
asaLiakweker (i) [a's...] - azaieakweker
asaliakwekeri'je (1) [a's...] - azaleakwekerij
asaliasoorte (I) [a's...] - azaleasoort
asbak z. askebak
asbakkeras z. askebakkeras
asbest ['azbsst] - asbest
asbestplaete (spot.) ['azbEstplE:ta] asbestplaat
asem z. aosem
asfalt ['asfait] - asfait: aardpek, bitumen;
straatdek van asfait Asfalt bier, asfaltdaor,
overa/ /it asfalt your oons klaor (bi)
asfaltbaene (bI) ['as...] - asfaltbaan
asfaltbestraoting (1) ['as...] - asfaltbestrating
asfaltdek (I) ['asfaldek] - asfaitdek
asfaltdiek (verspr.) ['as...] - asfaitweg
asfalteerweg (Ste) [asfa1'h:rwex] asfaitweg
asfalteren (1) [asfal'tcarQ] - asfalteren
asfaltfebriek (1) ['asfalt ...] - asfaitfabriek
asfaltindustrie (1) ['as...] - asfaltindustrie
asfaltlaoge (I) ['as...] - asfaitlaag
asfaltstraote (s) ['as...] - asfaltstraat
asfaitweg ['asfalt ... ] - asfaitweg
asgat (Nw) et; -ten; -tien ['asxat] 1. gat in
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asiel - askelaand
de naaf van bet wiel van een wagen,
waarin nI. de basso zit waarin de as sluit
asiel et; -en [asil] 1. (g. my.) asiel,
toevlucht poletick asiel (I), asiel kricgcn

(spar.) 2. dierenasiel ecu bond wit et asiel
asielzuker [a'sils...] - asielzoeker
asjeblief I Oak asjeblieft (verspr.),
asjebluuf(Nbk) bw. [asja'blif/...blift/...blyf;
oak wel met bet aksent vaoraan] 1. ter
versterking van een verzoek Schei toch
asjeblief nut mit dat sche//en op mckccr

(Nbk), Neem at me asjeblief mar nict
kwaolik (Np) 2. beslist (niet), in verb. als
asjeb/ief(nict) hopen dat (..) in hoge mate
hopen dat (niet): 1k hoop toch asjeblief niet
dat ze bier do hide aovend op 'a dick
ommejakkeren mit die motors (Nbk),
asjeblief (nict) willen dat beslist (niet)

willen dat
asjeblief II Ook asjeblieft (verspr.),
asjebluuf(Nbk) tw. [asj&blif/ ...blift/ ...blyf]
1. uitroep van verwondering: Asjeblief,
now kricgen ze d'r al weer icnc bif (Np),

bet overblijfsel na krematie * As(ke) is
vcrbraande turf (Bdie, Pe-DbI)
aske-achtig bn.; -er, -st ['askeaxtox] 1.
asachtig
aske-emmer (Diz, El, Ma, Nw, Of-NI, Sz,
Wal) ['ask3smç] - asemmer
askebak Ook asbak (Nw) de; -ken; -kien,
asbakkien (bet. 1: Bu, Diz, Ste, Sz)
['askabak!'azbak] I. (vaak verkl.) asbakje:
voor as van sigaretten enz. (verspr.) Zet c/a
askebak even op 'e taofel, je (Spa), ía
hebbenje sigeret nog in c/c askebak /iggan
(Nbk) 2. bak waarin de as in een kachel
wordt opgevangen (Bdie, Dfa, El, Mun,
Np, Nw, Ste, Sz) Koolties beweren in de
askebak is vuar bestrieken (Dfo), Mien
moeders cerste was a/tied de askebak legen
(Mun), AJ' de askebak op 't pad leagden,
dan kraej' can had pattien, de he/c winter

dear (Ste)
askebakkeras (Bu, Ld, Ma, Np, Nt, Nw,
01-NI, Ste, Sz) Oak asbakkeras (Bu, El,
Wa!) ['askabakaras/'azbaka...] - asbakkenAsjcblic!, dat flab Bc nog nooit mitmaekt ras
(Np), AsjcblleI now niocj' as kieken wie askebult z. askebulte
we op bczuuk kricgcn (01-NI), Asjeb/ief, askebulte (verspr.) Oak askebult (El, Ma,
zok lop an bcYc nog nooit den! (Spa), Now Nbk, Np, Obk), askehoop (Nt) de; -n;
asjeblief daor hej' him ok! (Ste) 2. heel
.bultien ['askabAlta/...] 1. ashoap, hoop as
graag Ikzolzc asjebliefdc kostnictgeven die men op zn terrein heeft liggen als
wi//en (Dho), Zoj'datgracgbcbben wilier,? eigen stortplaats Butendaura wodde do
met als mogelijke reaktie: Now, asjeblief askebak Jeegd op de askebult (Np), De
(nict)! heel graag wel/niet, Kommen die askebak wodde vroeger !eegd in at askegat,
meensken bier to won en? Nee toch!
Asjcb/icf nict! (Nbk) 3. gezegd ter

of ok we! op 'a askebult, as et gat vol was

(Nbk), (als vinnige reaktie op iets dat men
niet hoeft, kwijt wit aan de ander:)

(Obk), Wijgongen mit de askebak uut de
kachel naor de askebult of at zinkgat (Np)
2. hoop as die averblijft na een verbranding
askegat (verspr.) et; -ten; -tien ['aska ...] 1.

Asjebllel bier bej' c/c rornme/, goof dat
mar an je mem! (Nbk) 4. gezegd ter

askuil Dc askebak wodde vrocger/ccgdin
at askegat, of ok wel op 'c askebult, as et

uitdrukking van bet beleefd aanvaarden van
wat aangeboden wordt: Wi' can koppien
kofile? met als mogelijk antwoord:
Asjebliefof
Now, asjcblieli (Nbk)
'
asjeblieft z. asjeblief I, TI
asjebluuf z. asjeblief I, II
aske Oak asse (Bdie), as (verspr., vooral
in verb.) de ['ask/'asa/as] 1. bet
overblijfsel van verbrande stoffen D'r vaaIt
je aske van de sigerette (Nbk), kooltics
yaw- in c/a aske (Bdie), dove kolen onder
aske (Nt), Zit toch niet zo in zak on aske
(Nw), zo oak in zak en as zitten (Bdie) 2.

gat vol was (Dhau, Obk) 2. asgat (onder
een vuurhaard) (Dfo, Dhau, Ste) Bij at

uitdrukking van beleefdheid bij het geven
Hier hcj' can koppicn thee, asjebllcfl

lager, van at askegat kwam de kroja in
huus, daor wodde aske in schapt, in dat gat
kon de aske wel year ccii woke of/anger in

(Bu)
askehoop z. askebulte
askekleur (spar.) ['aska...] - askleur
askekleurig (Dho) bn. [aks. wisselt] 1.
met/van askleur
askekolk (Np) Oak askolk (Pe-Dbl)
['as.../...] - askolk
askelaand (Wa!) et ['aska ...] 1. land waar
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askelae - assuraansiekantoor
vuilnis naar toe werd gebracht
askelae (verspr.) Ook aslae (Nt, Nw, Ste)
de; -den ['aska ... / ... ] 1. asbak in een kachel

asperiene [aspo'rino] - aspirine: bekend
geneesmiddel
asperienebuisien (spor.) [...'r...] of stoof Do askelae stak in do tromme van aspirinebuisje
do lokomotieikacbol (Bu), eon piaotstove asperieneflessien (Nbk) [...'r...] mit eon askcJaogicn (Dfo)
aspirinebuisje
askepaanticn (Dfo, Dhau, El, Nw, Obk, asperieneteblet (1) [...'r...] - aspirinetablet
Wol) et; ...paanties ['ask...] 1. asbakje
asperientien [asp'rintin] - aspirientje
askepot (Dfo) ['askopot] - aspot: waarin as aspirant [aspi'ra(:)nt] - aspirant: in bep.
wordt verzameld con tango stok mit con sporten, vooral bij korfbal
Bunko natto zak onderan, zo wodde do aske aspiraosie (I) [aspi'ro:osi] - aspiratie:
wit do oven anha old en in do askopot daon, verlangen
waor eon lit op zat (Dfo)
asse Ook as (bet. 1: b) de; -n; assien ['aso/
askeregen (1) ['as] - asregen
as] 1. as, spil: van een wagen enz. Do
askeseheppe (verspr.) Ook asicesehoppe waogon piept, hi5 is drougolopen on now
(Db, El, Ld, Ma, Nt) ['aske. ..1...] - asschop moct d'r vet an do asse smoord wooden
Wobaddon eon askoschoppo om do aske d'r (Ld), As do asson van boolt wacron, dan
wit to scheppen, et was ccii kaantig wacren die vale thkkcr (Diz), D'r zat con
schoppion (Obk)
Iinksc draod ow do asse, eors loup die d'r
askeschoppe z. askoscboppe
of ofleap do asse Ins (Nw), Disso asse liit
askevat (Spa) ['as...] - asvat
in ion stok; vroogor baj' zo wel van half
askolk z. askokolk
hoolt, half iozer; et laeste stok was van
aslae z. askelae
iozor (El) 2. naaf van ijzer (bij een ouderasma ['asma] - astma asma hobben, wetse boerenwagen) (Ma) 3. denkbeeldige
.kriogcn
lijn waarom iets draait of kan draaien 4. as
asma-anval (1) ['as...] - astma-aanval
in meetkundige zin S. z. aske
asmalieder (Nbk, 01-NI) ['as...] - Assen et ['asi] 1. Assen, naam van de
astmalijder
bekende hoofdplaats van Drenthe
asmapesjent (Diz, Nbk) ['as...] - Asser bn.; attr. ['asç] 1. van, m.b.t. de
astmapatiënt
Drentse plaats Assen Jkbobnogargons eon
asmatisch (1, vo) [as'ma:tis] - astmatisch potrot oat bij do broggo in Qostorwoolde
Do Iongon oat gong nog we!, bear
aosomhaolungsorganon konnon botor, zo
baddc wat asmatiscbe bronchitis (... ( vo)

aso (spor.) ['a:so ....soM] - aso, zich
asociaal gedragend iemand
asociaal z. asociaol
asociaol (spor.) Ook asociaal (Dho)
[aso'sjo:al/ ... a:I] - asociaal Doe niot zo
asociaol (spor.)
asof Nbk, elders spor.) [a'zof, ook wel
..sof] - (as is veel gebruikelijker) alsof N
dcc asof hi] hour niot bogroop (Nbk), Zo
dodon krok asof (Nbk)
asp. - aficox-ting van aspiraant
aspeict [a'spEkt] - aspekt (van jets):
versehijningsvorm, bep. facet van iets
asperge [a'spsrzja] - asperge: bep. groente
aspergebedde (spor.) et; -n; -glen [asp...]
1. aspergebed
aspergesoep [a'sp ... ] - aspergesoep
aspergestaele (I) [asp...] - aspergestengel
aspergjeplaante (1) [a'sp ... ] - aspergeplant

varkons in do snikko ía eden wooden year
Assor maat (Ow)

assessor (1, p) de; -s [a'scsor] 1. assessor:
oudere benaming voor wethouder
assimilaosje (I) [asimi'lo:asi] - assimilatie
(in taalkundige of sociale zin)
assimileren [asimi'lt:Qrfl] - assimileren: in
taalkundige of sociale zin
assisteensie (I) [asi'sti:si] - assistentie:
bijstand, huip
assistent [asi'stEnt] - assistent: helper
assisteren (I) [asi'sti:orn] - assisteren:
bijstaan, helpen
associaosie (I) [aso'sjo:osi] - associatie:
verband dat men legt (in psychologische
zin)
assuraansie (spor.) [asy'ra:si] - assurantie:
verzekering
assuraansic-adviseur (1) [...'r...] assurantie-adviseur
assuraansiekantoor (spor.) [...'r...] assurantiekantoor
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assuraansiekosten - atepoele
assuraansiekosten (spot.) [...r...] - nog femi!ic als je vet genoeg doorrekent,
assurantiekosten
or diep genoeg over nadenkt (El), zo ook
assuraansieinaotschoppi'je (1) [...'r...] - Et is al femi'ie van oons, mar om d'r
as surantiemaats ehappij
aachter to kommen hoe, dan woe]' d'r aten
assuraansiepolis (spot.) [...'r...] - on bonen veurhebben ow etuutterekenen
assurantiepolis
(Ste), (gezegd wanneer or iets ingewikkelds
assuraansiepremie (1)
gebeurde:) Dat moe]' ok uutzuken mit ccxi
assurantiepremie: preinie die de verzekerde kop aten (El), (gezegd wanneer iemand iets
moet betalen
niet zo goed uitlegt:) Zauk or mar uut mit
assymetrie (1) [asimi:'tri, ...ma'tri] - een kop aten! (El), Hi31 bet een bat as con
assymetrie
ate heeft een klein hartje, is gauw bang
assymetriseh (I) [asi'mi:tris] - (Sz, Ld) 2. erwt als toebereide vrucht Wij
assymetrisch
eten alle maendaegen aten (El), Dc ate was
aster ['astr] - aster Ic hebben asters en lekkerbros en was zo mar geer(Pe-Dbi),
baastasters (Ste)
grauwe aten: Grauwe aten mit spek is ccv
asterdalia (Mun) de; 's ['astç ... ] 1. bep. zundagsmaol (Dho), Bij grauwe aten is
soort dalia
mosterd lekker (Obk), grave aten: A]'
asterisk (1) ['astçsk] - asterisk: bep. grave aten een naacht mit waeter zetten,
verwijzingsteken
dien ze pracbti op (Db), Witte aten, year
astraant (Db, Dho, Np, Nt, Nw, Op, Sz) veevoer, een soortaties (Ste), Hijkeek toe
Ook astrant (Nw, Obk) [a'strã:nt/ ... strant] as een uutgeschetcn ate (Ld) 3. de plant
- astrant: brutaal, vrijpostig Ze treden waaraan de erwt groeit, erwtestruik Hi] her
astraant op (Dho), Hiy vreug me zomar de aten d'r boven staon di. de planten
geldte lien, oat van iknogaiastraant(Op), komen boven het aardoppervlak, St atenes
(zelfst.) 't Is con astrante een brutale moot nodig bi] de aten langes (01-NI), de
persoon (Nw)
wi!de ate (wilde) wikke (Np, Pe-Dbl, Nbk),
astrant z. astraant
Ze kan wel bi] de aten is gekleed gelijk
astrologie (spot.) [astro)1o'gi, stroM ... ] een vogelverschrikker (bo: Op) * (uit een
- astrologie
volksliedje) Atezi en bonen, tikkeastroloog (spot.) [astro(:)lo:x, ...stroM...] - takketonen (Nbk)
astroloog
atebouw (Obk) de; -en ['a:to ... ] 1. akker
asvaalt (Bdie) ['asfa:lt] - asvaalt
met erwtestruiken 2. verbouw van erwten
aswoensdag (Dfo, Ld) [as'w ... ] - aswoens- atedoppe (flu) [ate...] - erwtepeul
dag * Aswoensdag, witte Donderdag, atelier (spor.) [atlji:, ook wel ...jij] Goeie Vrijdag, s!echte Zaoterdag, Spek- atelier
zundag, Eiennaendag (Ld)
atepeule z. atepoele
at z. ate
ateplokken (Dfo)
onbep. w. en het
ate (OS, ZW, Bu, Np, Op, 01-Ni, Wol) ateplokt ['a:to ... ] 1. plukken van erwteOok atte (Mun, Nt, 01-NI, Sz, Wol), at peulen
(Nt), ette (WH), et (DIa, Sz) de; -n; atien atepoele (OS, ZW, Bu, Db, Dho, Diz,
['a:to/'ath/atl'ete/et] 1. erwt: zaad nit een Dxiii, Np, Nw, Op, Wol) Ook attepoele
erwtepeul Dc kicinc jonge stopte eon ate in (Mun, Nt, Sz, 01-NI, Wol), atepeule (Diz,
de neuze (Ow), Dc aten katz d'r op 'c tied Nw, 01-NI, Pe-DbI), ettepeule (WH),
in, want the bevriezen nict d.i. als zaad in ettepule (Spa) de; -n; -gien [a:tapula, ook
de grond: om nieuwe planten to kweken wel ...pu:lo (Nw)/ ... / ... pA:le/ ... / ...pyio] 1.
(Nw), ccxi kop aten d.i. ongeveer 1 1/2 erwtepeul Dc hoolteksters bebben oons de
pond (Nbk), Th31 is aorig in de bonen, om atepoelen anpikt (Db) 2. erwtestruik een,
aten te zuken hij is behoorlijk in de war, mooi bedde atepoelen (Dhau), D. bet de
maakt vergissingen (Nbk), Ic kim 't wit atepoele(n) mooi boven de grond (Obk),
aten on bonen flog besmieten her is heel in
War b/uuien die atepoelen mooi (Nbk), 1k
de verte familie (met name m.b.t. zal morgen de nes bi] de attepoelen zetten
achternichten en -neven gezegd) (Nbk), (Nt) 3. erwt als pootgoed De atepoelen katz
Mit de aten en bonen d'r bif dan bin we ok d'r now haost in (Dho), 1k wol con paer
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atepoelebedde - attak
bedden atepoelen zetten, mar lit hebbe glen
ateries genoeg (Op), We bebben de
atepoelen poot (Nw), De attepoe/en zitten
al in de grond (Nt) 4. erwt als toebereide
vrucht A tepoelen mit wotte/ties vienen ccii
bult meensken /ekker (Op, Obk), Wif
doen altied wat wottels deur c/c atepoelen
(Pe-Dbl), Attepoelen /115 1k ok graeg, we
hebben ze alle zoemers in de tuun (Mun),
A tepoelen wodden kookt mit wat suker en
een stokkien hotter (Dfo), Dc atepoelen
beginnen al taoi te wodden (Diz), Ettepeulen wodden droogd, gewonepeulties cet
le greun (Spa), We kennen hier atepeulen
die ku]t mit de doppe opeten; doppers
moe]' uutdoppen ( Pe-Dbl)

atepoelebedde (1) ['a:to ... ] - erwtenbed
atepoeledoppe (Op) de; -n; .. .doppien
['a:ta ... ] 1. schil van een erwtepeul
atepoeledraod (Op) de; -en; . ..draotien
['a:tQ ... ] 1. draad als onderdeel van een
erwtepeul An atepocledraoden en ok an
bonedraoden he 'it as jonge a/tied al een

hekel had (Op)
atepoeledraoden (s) onbep.w. en het
atepoeledraoded ['a:...] 1. punten en draden
wegnemen van erwtepeulen
atepoeleplokken (Ste) onbep. w. ['a:ta...]
1. piukken van erwtepeulen
atepoeleries (Ste) Ook peuleries (Bdie
Dho, Sz) et ['a:tapulorisl'pA:lnris] 1.
erwterijs, hetz. als ateries, z. ook aldaar
atepolle (i) ['a:tapolo] - erwtestruik
ater (p, b: Im, In) et; -s ['a:tç] 1.
bevestigingsketting van een ploeg
ateries (OS, Diz, Np, Nw, 01-NI, Op, vo)
Ook atteries (Wol), etteries (Spa)
['a:ta ... I .. . ] - erwterijs (z. ook atepoe/eries)
A teries is lien birkenries bij de aten (Nbk),
In de winter kocht de verienunge ccii stok
bos en daor wodden bonestokken en ateries
wit hae/d ( vo), 1k moet even et ateries
opsnuuien (Ow), 1k wo/ twee bedden atepoe/en zetten, mar 1k hebbe glen ateries

genoeg(Op)

atesnet (Dfo, Op) de ['a:tsnst] 1.
erwtensoep
atesoep (Db, Op, Pe-DbI, Wol) Ook
ettesoep (Spa) de ['a:to . ..1...] 1. erwtensoep
't Is vandaege krek weer veur /ekkere
atesoep (Db)

atestro (Dfo, Np, 01-Ni) Ook ettestro
(Spa) de; -den, -nen; -gien ['a:ta ... / ... ] 1.

erwterank (als verz.) Ate- en bonestro, die
wien en hear om de stokken omhogens

(Dfo)
atheIsme [att'jsmo, ata'j... - atheisme
atheist (I) [att'jist, ato'jtst] - atheist
atheistiseh (1) [atojistis, ati'j...] atheistisch
atheneum [ato'rn)j m] atheneum:
bekend Ned. schooltype
Atjeh (spot.) ['atjtj, ...jt:] - Atjeh
Atlantjsch [atlantis] -Atiantjsch: m.b.t. de
Atlantische Oceaan, ook: mb.t. de
N.A.V.O.
atlas ['atlas] - atlas (met geograflsche
kaarten)
atleet [at'li:t] - atleet: beoefenaar van de
atletiek
atletiek [atla'tik] - atletiek
atletiekklub (1) [atIa'tiklAp] - atletiekclub
atletiekploeg (1) [...'tik ... ] - atletiekploeg
atletiekwedstried (I) [atlatik...] - atletiekwedstrijd
atmosfeer (spor.) [atmos'fuar] - atmosfeer:
dampkring; lucht waarin men ademt; steer
atoom (spot.) [a'tô:m] - atoom: kleinste
chemisch deeltje
atoomanval (spot.) [at...] - atoomaanval
atoombewaopening (I) [...'t...] atoombewapening
atoombom de; -men [at...] 1. atoombom
En dat gebeurde eerst, naodat de
Amenkanen de atoombom nut vunn en
badden (1.) (vo)

atoomcentraole (I) [at...] - atoomcentrale
atoomenergie (1) [at...] - atoomenergie
atoomkop (1) [at...] - atoomkop
atoomonderzeeèr (I) [at...] - atoomonderzeeèr
atoomonderzuuk (I) [at...] - atoomonderzoek
atoomoorlog (I) [at...] - atoomoorlog
atoompacifisme (I) [at...] - atoompacifisme
atoompacifist (I) [at...] - atoompacifist
atoomparreplu (1) [a't...] - atoomparaplu
atoomsplitsing(vo) [at...] -atoomsplitsing
De meensken bin (..) in staot bleken deur
atoomsp/itsing krachten viii te maeken
daor we de gevolgen nog op glen stokken
nao van overzien kunnen ( vo)

atoomtheorie (1) [at. .1 - atoomtheorie
atootnwaopen (I) [at...] - atoomwapen
attak (Obk) de; -ken; -kien [a'tak] 1.
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atte - autobusse
beroerte
atte z. ate
attemansrieuwgien z. attennaansneuwgien
attent (Bu) [a'tsnt] - attent, in iene argens
attent op macken op attent maken,
opmerkzaain maken op
attentie (spor.) tw. [a'tensi] 1. (als
opmerking tegen een groep, door een
omroepinstallatie enz.) attentie, let op, no
komt er jets dat men moet horen
attepoele z. atepoefe
atteries z. aterics
attermaansrieuwgien (Ste) Ook attemansrieuwgien (Ste) et ['atfm:sriMxin/'ato ... ],
in cen attermaansrieuwgien gezegd van lets
dat bij elkaar hoort of meet horen en toch
met bij elkaar past, met name: een kopje
en een schotel die niet bij elkaar passen
attiflerie (1) [atdr'i] - artillerie
attraktie (spor.) [a'traksi] - attraktie: in
ten pretpark e.d.
attraktiepark [a'tr ... J - attraktiepark
au Ook nauw (Rdie, Dhau, Ld, Ma, Nbk,
Nt, Ow, Wol) tw. [3M, ook aM/a:M] 1.
uitroep van pijn
aubergine (spor.) [o:bç'sjina] - aubergine:
bep. vrucht
audientie (spor.) [3Mdi'jensi] - audiëntie
(bij een zeer hooggeplaatst iemand)
audiotoren (spor.) ['3mdijo:t .... ... oM...] audiotoren
aug. - afkorting van augustus
augurk z. augurke
augurke (fp) Ook augurk (fp) [om
'gArko! ...] - augurk
augustus [oM'gAstas] - augustus Hi]/zijis

aurieke/ties weer mod (Ste)
Australiê [3M'stra:Iija] - Ausfralië
Australiër [...'stra:lijar, ...jç] - Australier
Australisch [...'stra:lis] - Australisch
auteurskorrektie [3M't ... ] - auteurskorrektie
auteursnaeme (I) [ow't...J - auteursnaam
autisme [3M'tIsmaJ - autisme (door een
hersenstoornis)
autist [3M'ttst] - autist
autistiscb (I) [3M'ftstis] - autistisch
auto de; -'5; -glen ['oMto.....tom] 1. auto
ccv oolde auto, ccv schone auto ni. met
katalysator
auto-industrie (spor.) ['3M...] auto-industrie
auto-onderdiel (I) ['3M...] - auto-onderdeel
auto-ongelok '[3M...] - auto- ongeluk
autoalarm (spor.) ['oMto)Malarqi,
..alarm] - autoalarm
autoantenne (spor.) ['3M...] - autoantenne
autobaand (verspr.) Ook autoband (Spa)
de; ...banen; ...baantien ['3Mto .......tom...
/...] 1. autoband Oonze kiompen wodden
sums besleugen mit Jeer of autobaand, dan
s/eten ze nict zo gauw (Pe-Dbl)

autobaene (spor.) ['3M...] - autobaan
autoband z. autobaand
autobanewaegen (Bu) de; -S ['31A...] 1boerenwagen op luchtbanden Die het een
autobanewaegen (Bu)
autobeklieding (spor.) ['3M...] - autobekleding
autobelasting (spor.) ['3M...] autobelasting
autobestuurder (spor.) ['3M...] zo gell as een pakkien hotter in augustus autobestuurder
(Wol) * As 't in augustus nict regenen autobeurs (Sz) de; ...beurzen ['3M...] 1.
gaot/De koc macger aachter c/c kribbcn beurs waarop auto's kunnen worden bestaot (Obk), In augustus b!uuit c/c sni] zijn keken en verhandeld
er dikke, witte wolken (Dfo)
autobiograaf (spor.) [...'gra:f] - autoaugustusmaond (1) [3Mg...] - augustus- biograaf
maand
autobiografie (I) [ ... gra'fi, ook '3M...] augustusnommer (1) [om'g...] - augustus- autobiografie
numrner
autobiografisch (1) [...'gra:fis] - autoaula ['3Mla] - auta: van een museum, een biografisch
universiteit, een krematorium, enz.: Dc autobom (spor.) ['3M...] - autobom
over/edene is opbaord in c/c au/a van et autobotsing ['3M...] - autobotsing
verp/ccghuus in Wolvegao (Op)
autobus (Bdie, El, Nbk, vo) Ook autoaureool (1) [3Mn'jo:al, ...ra'j ...J - aureool: busse (b) de; -sen; -sien ['3Mt ... / ... ] 1.
autobus De autobus, staot hi] de ha/te
lichtkrans, ook fig.
auriekeltien (Ste) et [om'rikitin] 1. de (Nbk)
tuinpiant primula
Wat blujjcn die autobusse z. autobus
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autodek - autoschoonmaeken
autodek (1) ['3M...] - autodek
autodeure (1Db, b) ['3M...] - autoportier
autodief (1) ['3M...] - autodief
autodiek (spor.) ['3M...] - autoweg
autogoddel Ook autogorrel (Nbk)
['3M..!..] - autogordel
autogorrel z. autogoddel
autohaaudel (spor.) ['3M...] - autohandel
autokaorte (verspr.) ['3M...] - autokaart
autokarkhof (spor.) ['3M...] - autokerkhof
autokeuring (spot.) ['3M...] - autokeuring
autokoegel (01-NI) de; -s; -tien ['3m...] 1.
kogel uit de kogellager van een auto Wi

autopetten ['oMtoMpetl?, ...to:...] autopetten
autopolis (spor.) ['3m...] - autopolis
autoradiater (spor.) ['3m...] - autoradiator
autoradio ['3M...] - autoradjo
autoraem ['3M...] - autoraam
autorees (spot.) ['3M...] - autorace
autoreize (Obk) ['3M...] - autoreis We
moe'n et wit in eke er bekostijen, die
autoreize (Obk)

autorieden st. ww.; scheidb. en niet
scheidb.; bet autoreden ['3M...] 1.
autorijden Aj' autorieden wi//en, moo/'

knilckerden vroeger a/tied mit autokoege/s

cersteenproef van bekwaonthied ofleggen

(01-NI)
autokoetsier (Ow, b) de; -en, -s; -tien
['aM ... ] 1. betaalde chauffeur van een
dokter, notaris enz. 1k war autokoetsier
(Ow)
autokraeker (spot.) ['3M...] - autokraker
autolaampe (spot.) ['3M...] - autolamp
autoloclit (spor.) ['3m...] - autolicht
autoloos ['amto:Io:os, ...toM ... ] - autoloos,

(Obk), As ctmistjg wecris, is etgcvacrlik
autorieden (Op), Owda 'k niet autoriede,
gao 'k nogal es ccii keer mit de bus (b), Ic
kun bij een fesien niet over de meet gaon
aj' autorieden moeten (1Db), Th7 is
onkcpaobei ow to autorieden (Ma), Hij is
nog wci bckwaam om to autorieden (Spa)
autorieles (spor.) Ook autonjies (spot.)

['3M...] - autorijies
autoriesehoele (spot.) Ook auto njschoele
automaat [amtô'ma:t] - autoinaat: machine (spor.) ['3M..!..] - autorijschool
die, instrument dat automatisch hande- autorieschoelehoolder (spor.) ['3m...] lingen, werkingen verricht
autorij scho o Ihouder
automark I (1) de; -en ['3M...] 1. autorijies z. autorieles
automarkt (voor tweedehands auto's)
autorijschoele z. autoricschoe/e
automark II et; -en ['3M...] 1. automerk
autorisaosie (1) [amto(;a)ri'sa:asi] automatisch (1, Nbk) [3Mto'ma:tis] - autorisatie
automatisch: zelfwerkend; zich zomaar autoritair (spor.) [...'te:ar] - autoritair:
voltrekkend, buiten het bewustzijn: As d'r niet-demokratisch; eigenmachtig
zoo 'ngrote bus an komt, gaoj'automatiscb (optredend) autoritair doen (spor.)
wel ccii aentien an kaante (Nbk)
autoriteit [3Mtoo)ri'tejt] - autoriteit:
automatiseren (spot.) [aMtômati'st:arn, fornieel erkend gezag, ook van een overtom...] - automatiseren: automatisch laten heid of een persoon: Dat moe'n ze bif de
werken
autoriteiten ankaorten (spor.); gezag dat
automatisering [...'sl:arIl] - automati- iemand heeft opgebouwd door zijn kennis
sering
en kundigheden; iemand van erkend gezag
automedel ['3M...] - automodel
autorute (verspr.) de; -n; ...rutien ['3M...]
automonteur ['3M...] - automonteur
1. elk tier ruiten van een auto
automoter ['3M...] - automotor
autorutekrabber (Dho) de; -s; -tien
autonomic (1) [3mto(:)n6(:)'mi} - ['3M...] 1. krabber waarmee men autoramen
autonomie: zelthestuur
sneeuw- en ijsvrij kan maken
autonommer (spor.) ['3M...] - autonummer autoschoonmaeken (Nbk) Ook autoautonommerbod ['3M...] - autonummer- schoonmaken (Sz) onbep. w. en het autobord
schoonmaekt ['3M..!..] 1. schoonmaken
autonoom (1) [...'nö:m] - autonoom: met van een auto (meestal de eigen) 1k moet
zelfbestuur
nag even autoschoonmaeken (Nbk), Hij
autoped ['amto:pet, ...toM...] - autoped
vient altied we' ccxi babbelegoesie [uitautoperduktie (spot.) ['3M...] - vlucht] ow veur et autoschoonmaken weg
autoproduktie
to komnien ( Sz)
autovrij ccxi auto/oze zundag (vo)
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autoschoonmaken - azien
autoschoonmaken z. autoschoonmacken
autoscooter ['3M...] - autoscooter:
kermisautootje
autoshop (spor.) ['omtoMsjop, ...to:...] autoshop
autoshow (spor.) ['3M...] - autoshow
autoslaoptrein (spor.) ['3M...] autoslaaptrein
autosleutel ['3M...] - autosleutel
autosloper ['3M...] - autosloper
autosloperi'je de; -n; ...ri'jgien ['3M...] 1.

autozaeke ['3M...] - autozaak
avances (I) [a'f3:sas] - avances, in avances
macken ni. op het gebied van de liefde (I)
avend z. aovend
aventuren z. aeventuren
aventuur z. aeventuur
averecht (Nbk) Ook aafrecht (Nbk, Obk)
['a:vorcxt, 'a:wo.....a:f..] - averechts (bij
breien) can avcrechtc steak (Nbk), twic
rccht, twie aafrccht bra/den (Obk)
averechts (Nbk, Nw) ['a:worsks, .. .v...] autosloperij In Nijhoo/tpae zit ccii goeie averechts: tegensteld aan wat men wil Dat
autosloperi7c (Nbk)
warkt avcrcchts (Nbk)
autoslot ['3M...] - autoslot
aveseerschoenen z. acvcnseerschocnen
autospiegel ['3M...] - autospiegel
aveseren z. aeveseren
autostoel ['3M...] - autostoel
avontuur z. aeventaur
autostuur ['3M...] - autostuur
avventuren z. aeventuren
autotechniek (spor.) ['3M...] - autotechniek avventuur z. acvcntuur
autotentoonstefling (spor.) ['3M...] - avveseerschoenen z. aevcsccrscboenen
autotentoonstelling
avveseren z. aevenseren
autotest ['3M...] - autotest
awwesaosje z. acvensaosie
autotillefoon (spor.) ['3M...] - autotelefoon awweseerschoenen z. acveseerschoencn
autotocht ['3M...] - autotocht
awweseren z. aevenseren
autotrein (1) ['3M...] - autoslaaptrein
ayatollah (I) [aja'tola] - ayatollah
autotunnel (1) ['3M...] - autotunnel
Aziatisch (I) [azi'ja:tis, aza'j..., as...] autovere (spor.) ['3M...] - autoveer
Aziatisch
autoverhuur (spor.) [sm ...] - autoverhuur Azië ['a:zija] - Azie
autoverhuurder (spor.) ['3M...] - azien (Op) [a'sin] - azijn, all. in * Men
autoverhuurder
vangt meer vliegen mit hunnung as mit
autoverkeer ['3M...] - autoverkeer
azien (Op) (het gewone woord is cek)
autoverkoop z. auto verkope
autoverkope (1) Oak autoverkoop (I)
['3M..!..] - autoverkoop
autovervoer (I) ['3M...] - autovervoer
autoverwaarming (1) ['3M...] - autoYe rw arm in g
autoverzekering (spor.) ['3M...] autoverzekering
autoviel (verspr.) Ook autowiel (verspr.)
['3M.. .1...] - autowiel
autovri'j (spor.) [aks. wisselt] - autovrij
autowaegen (Dfo, Ma, Ow) ['3M...] autowagen Dc rem meg d'r op, aj'
tcmcenscn ccii auto wacgcn hadden, om dc
peerden in bedwang to ho/en (Dfo)
autowaskeri'je (spor.) ['3M...; Z. oak -i'je]

- autowasserij
autowasktunnel (I) ['3M...] - autowastunnel
autowasserette (1) ['3M...] - autowasserette
autoweg [sM ...] - autoweg
autowiel z. auto vial
autowrak (I) ['3M...] - autowrak
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B I de; is 1. aanduiding voor de tweede
zaak of persoon 2. Romeins symbool voor
het gets] 300, of, met streep erboven, voor
3000 3. aanduiding voor Friesland op oude
nummerborden 4. symbool voor byte(s) in
de informatica
b II de; is; -gien [br:] 1. de letter of de
klank b 2. woordreeksen e.d. die met de
letter b aanvangen 3. de toon b 4. molteken
in de muziek 5. mineur 6. aanduiding van
het tweede punt of deel in een opsomming,
reeks, indeiing
B-weg ['bt:wex, ook wel 'bijw...] - B-weg
B. en W. - afkorting van forgemeister/Burgemeester en Wethoolders

en van Buten!aansc Zaeken
ha z. onder bah I, II, III
baai de; -en; -gien [ba:j] 1. zeearm 2. z.
baoi

baaien zw. ww.; onoverg.; baaide, is/het
baaid ['ba:j(d)i] 1. wadend gaan, baggeren
deur et wacter baaien (Bu, Nbk): Hij bet'Lc
cc,, aende c/cur et wacter baaid(Nbk), deur
et grôs baaien (Ste), 11ff baa/dc d'r
deurhenne (Ste) 2. smerig doen worden

door met modder aan zn laarzen ed.
eroverheen te lopen (Nbk, Sun-0t); z. ook
paaicn, bet. 3 de boel d'r onder baaien
(Sun-0t) 3. z. baoien
baaitsje (Np, We]) Ook baitsje (01-Ni) et;
-s [tba:jtsj/tbaj ... ] 1. borstrok voor mannen
baakster Ook baker (Bdie, Nt, 01-NI,
Pe-Dbl, Wol) de; -s; -tien ['ba:kstç/'ba:kçJ

B.A. - afkorting van Burgerilk
Aarmbestuur en van Bachelor of Arts
b.d. - afkorting van buten dienst buiten
dienst (achter titels)
1. baakster, baker Et is d'rhaostan toe, de
b.g.g. - afkorting van bJJ glen geheur bij baakster moet haost kommen de bevalling
geen gehoor
is aanstaande (Nbk)
b.g.v. - afkorting van bl gelegenhied van baal z. baol
ter gelegenheid van
baaldag (spor.) [ba:1 ... J - baaldag
h.1.o. - afkorting van butengewoon Jeger baalke z. balke
onderwies, d.i.
buitengewoon lager baalzak z. baolzak
onderwijs
baan z. baene
b.1.o.-schoele - school voor b.l.o., ook: baand I Ook band (WH) de; banen;
gebouw waarin b.l.o. wordt geven Op 'e baantien [ba:nt/bant] 1. langwerpige band
b.Lo. -schoele kuj' ze loch nog wel aorig om mee vast te maken, te verstevigen, te
wat bijbrengen (Ma)
verwarmen; in de vorm van een strook stof
B.T.W. - B.T.W.
Hej' de baand we! omme? di. een wollen
B.U.M.A. - B.U.M.A.
strook om het lichaam, tegen kou en voor
B.V.D. - afkorting van Binnenlaanse de stevigheid, soms met vuile schapenwol
Veilighiedsdienst
ertussen; dat was nI. extra warm (Bu), Ze
B.Z. - afkorting van Binnenlaanse Zacken ha dc/en wel een wollen baand om et
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baand - baand
lichen,, as ze et in tie rogge badden (Ste),
Heit dreug vroeger ccv wo//en baand om 't
/icbem tegen p1ev/ike spieren (Db), Ben
baand cm tie mitidel daor paste tie
breitieschie an; hi ecn aander soorte ken tie
baand ti'r deurhenne (Spa, Ow, Sz),
Vroeger hatitien tie mannen we] een wile
beffe year, zodat et leek of ze een wit
boezeroen an hatitien, mar de belle zat mit
banden vaste (Spa), Die onderbroeken
weren blauwwlt streept, tot krek boven de
kni)e; daor wodden tie haven vaastekneupt,
ok cm tie hozen op te ho/en (Bu), Vroegcr
hadden ze baanties an de boksen nI. aan de

broekspijpen van onderbroeken; de kousen
kwamen eronder en met de banden werden
die afgeklemd (El) 2. langwerpige band
om iets been om het bijeen te houden,
zoals een baand in or baor, vooral: van
graanhalmen e.d., om bossen, garven mee
te binden (OS, Bu, Np, Nw, Op, ZW, v):

mit hew', bij zit aorig an tie baand (Nbk),
Dat is een kruus mit dat onge/okkige kienti
in hays, tile oo/tien kun noolt vot, ze zitten
tiaortieuraor%an tie baanti(Dfo), zo ook
to vu/e an tie baantizitten (Spa, Nbk), uut
tie baand springen: Hij is raar uut tie band
sprongen heeft zich ineens wild, losbandig
gedragen (Spa) 4. (fig.) wat iemand aan de

ander bindt, emotionele band met iets of
iemand 1k had a/tied een goeie baand mit
him (Nbk), tie baand verstarken ni. door de
intensivering van de omgang met elkaar
(Obk), 1k hebbe a/tied a/ tiocht dat ik glen
banen meet mit et tiörp batitie (v) 5. wat
als versiering of merkteken om jets been
wordt aangebracht et baantien van een
segare (Nbk), Dc voetba/lers hatitien elk
een zwatte baand om tie aann, as teken van
rouw($bk) 6. broeksband (01-NI) Hebben
Jew een goele riem om tie broek ofbej' tie
baand stief genoeg? (01-NI) 7. massieve

tie baand van aoren, waor aj' tie bos mit band (van gummi of metaal) om het wiel
bij mekeer bienen moeten di. van van een voertuig 8. band met lucht van een
graanhalmen om een bos koren (v), Heir fiets, een auto enz. De beitie banen van tie
back mit een we/ba oke tie aeren bij flets bin niet had genoeg, we moe'n ze
mekeer en rnaekt ti'r een bos van, en ik opponipen (Nbk), 1k had tie baand /ek
kneupe tie baand d'r ommehenne (v), (Nbk), een baand ver/eggen z. onder
Haever bien Ic mit lene baanti, tax-we ok, ver/eggen 9. boekband (Db, 01-NI) 10.
mar rogge mit twieje (Nbk, Obk), D'r bin boekdeel (spor.) 11. hetz. als stoe/baoktwie haven, de bovenste en tie ontierste baanti, z. aldaar (Obk) 12. elk der
(Ld, Nbk, Np), Bij baever bun le mit iene horizontale planken in een /aantihekke, d.i.
baand as tie bos te kot was (Nbk), As It een bep. groot hek op de dam, inrit naar
slim zunnij was konnen de haven et niet een weiland, erf of zandweg (s) 13.
ho/en en mossen tie bossen rogge bly zichtbare spier even boven het begin van
aoventi opzet wodden (Obk), (verz.) We de staart aan weerskanten van het
doen tie rogge in tie baand (Np), We staartbeen van een koe; die spier ontspant
hebben tie rogge In tie baand al onze rogge zich voor het kalven, wat men kan
hebben we inmiddels tot garven gebonden konstateren bij de staart; normaliter voelt
(Np), Bij boekwclt komt ti'r glen baantien het daar strak en vol, maar vlalc voor de
omme; 't is tie mujte niet weerti, want ze geboorte niet We moe'n ti'r vannaacht acht
wotit zo gauw meuge/Ik dust [gedorst]; 's op geven, tie koe is a/ wat /os op 'e banen
aovens we'ii tie bossies tegen niekaer de banden zijn slapper geworden, een teken
opzet, tian kun ze beter tireugen (Ste), Ze dat het kaif geboren gaat worden (Dfo,
moe'n een baand om tie kop hebben nI. Nbk, Op. Ste), vandaar Boeren kun an tie
bep. garven (Nbk), tie baand om ccv bos banen vu/en hoe veer as et is (Ste) en Dc
net (01-NI) 3. (fig.) wat iemand in hoer had glad vergeten tile koe op 'e banen
negatieve tin bindt, z'n bewegingsvrijheid to vu/en (I: oost.), De banen bin a/ (baost)
beperkt Et /egt tie meensken mar an banen vot, dat hi7 kon vantiaege we/ es ka/yen
bindt ze te veel, geeft ze te weinig zijn flunk slap geworden, zijn gezakt (Ld,
bewegingsvrijheid (d), an tie baand zitten Np, Obk, 01-NI, WoO, Een koe tile kot
weinig vrijheid, bewegingsruimte hebben year 'tka/ven is, is a/ wat /os op 'e banen
doordat de ander die niet geeft (bijv. de (Ufo), Die koe zakt aorig op 'e haven de
echtgenote): Now, bif her et niet troffen banden zakken, worden slapper (Ld), Hi7
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baand - baanderdeure
wodts/opperop 'ebanenid. ( El), Diekoc
die kalft gauw, die krigt al del/en op 'e
banen de banden verlagen (Dfo), De koe
die was c/c banen kwiet was bandeloos
(Np), Len knik op c/c baand van cen koe
zeggen wi] as de banen vat binnen d.i. als
de koe bandeloos is (01-NI), zo ook Die
koe wodt ok al wat oo/der, die krjt ok al
een tn/k op 'e banen; oat bin spieren van
de ofsluting, meer bi] 't zedel (Nbk), ...een
knit op 'e baand... (Nbk) en Len s/eepkont
is een koe die de bannen van zakt binnen
di. die bandeloos is geworden (Sz), Vierentwintig are nao ctkalven van de koe bin
de banen d'r weer spannen ze zich weer
(Ld), Ins on 'c banen wezen een vlotte

stoelgang hebben (Dho, Nw, Obk, b: lm):
Etis noffe/ik a]' wat los op 'e banen binnen

(Obk) 14. binnenrand van een biljarttafel
over c/c baand spell/en lett. (spor.) 15.
bandvormige figuur ontstaan door bep.
lichtval 16. frequentieband 17. videoband
of filmband 18. langzaam doorlopende
transportband met produkten waaraan men
werkt Hij bet wark an de lopende baand

staat te werken aan de lopende band, zo
oak Hi] warkt/staot te warken an de
lopende baand(Nbk), an de lopende baand

voortdurend, herhaaldelijk zich voordoend
(Nbk): An de lopende baandkwam d'r yolk
langes (Nbk) * (gezegd van iemand die
welgesteld is:) 't Kan beter van c/c zak as
van c/c baand z. onder zak

baand II et 1. (stofn.) smal, langwerpig
weefsel van katoen, linnen enz. 2. (stofn.)
bandstro, stro e.d. am bossen rogge, haver
enz. te binden Mit zaod, rogge en hacver
ha]' dun on c/ik baand, ok mit takkebossen

(Ow)
baandeloos (Ste) Oak baneloos (Np) bn.
['bà:ndalo:os/bâ:no... J 1. (van koeien)
bandeloos, zonder banden Len brulder
kriej' niet &achtig, ze bin a/tied tochtig,
wild, ze gedregen hear baost as een ho//c,
ze bin baandeloos (Ste), Een banc/oze toe,
oat is een brulder, die bin baost a/tied ho/s
(Np), (zelfst.) Bane/ozen hebben gien
banen nicer, ze bieten at we1 bru/ders (Np)
baandeloze (Ste) Oak baneloze (Np) de;

-n ['b..] 1. left. koe zonder banden, gezegd
van een koe die maar niet drachtig wordt
en dus steeds weer gedekt moet worden
baander (OS, Bu, Np, Nt, Nw, Op, Wol)

Oak baanzer (ZW, Bu, Dho, Diz, Np, Nw,
Obk, Op. bo: Bu, Nw), baanze (Ste), z.
oak baanderdeure, mendeure de; -5; -tien
['b:ndç/'bâ:zçiM:zo] 1. elk van de beide
tegenover elkaar geplaatste, naar buiten
openslaande deuren van de schuur (z. ook
baanderdeure): Zien k/eine zussien speulde
nog op de ba/stienen straote veur c/c grote
baanders mit diggelties en poppies 6)
Even om 't hoekien van c/c baander kieken,
hoe vol de vakken aI binnen mit buf'
(Dfo); men heeft grate en k/c/ne baanc/ers
(maar in een enkel dorp (Diz) zijn baanzers
grate schuurdeuren, en de kleine mendeuren): Dc Heine baander is in twie
helten, trek as c/c grote (Dhau), Kleine
baanc/erties ken ik as baanderties aacbter in
c/c ziedmure waor as c/c peerden c/c roege
dong c/cur out c/c potstal trckken mossen
(Ow); met baanderof baanzerworden vaak

beide, bi] elkaar geplaatste deuren als een
éénheid, een samenstel van deuren met
kozijn en afsluitwerk aangeduid: Ikbeb c/c
baander al eupenzet, c/an kun ze zo mit or
voer buj op dc dde rieden (Db), Hi] zette
even c/c schoo/der c/'r onder, en et voerhuj
was zomar c/cur c/c baander (Ld), Dc pao/
moet op 'e baander, oat was c/c c/it/cc pao/
c/ic op twie steunpunten van c/c beide
baandcr- c/eta-en lag (Obk), Dc grate
baander stiet eupen, doe him even dichtc
(Dhau, Np, Ow), Veur ha]' do grote
baanzer, aacbter of on 'a ziec/ ha]' cen
Heine baanzer, daor gongcn c/c peerc/en
dan weer not (Np), Dour c/c Heine baanze
kwam c/c lege wacgcn (Ste), et Heine
baandertien hetz. als c/c k/c/ne baander
(Dfo, El, Ma), zo ook et baanc/crtien id.
(Dhau, Ld, Ow), 1k moet c/c baander nog
varven (Dhau), Hoo/ i]je baander as even
c/ichte, c/an kan een aander ok wat zeggen
hou je mond toch eens (Ow), HIy her c/c
baanc/er eupen(staon) hij heeft zn gulp niet
dicht (Dhau, Np, Nw, Op, Ow), zo oak Ic
hebben c/c baander niet clichte je gulp staat
open (El) en Ic moc'n c/c baander c/ichtec/oem hej't buj nog niet binnen? (Db), 't
Ge/c/gaotd'rc/e baander out ze geven daar

erg veel geld nit (Ow)
baanderdeure (OS, Bu, Dho, Np, Nt, Nw,
Op, Wol) Oak baanzerdeure (ZW, Bu,
Dho, Diz, El, Np, Nw, Obk, Op, bo: Bu,
Nw), baansdeure (01-NI, Ste, Sz, Wol),
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baanderen - baandopnemer
baanzedeure (Bdie, Dho, Obk, Op, Pe-Dbl,
Ste, Wol), baanzeldeure (Bdie), baangeldeure (Bdie), z. ook mendoure de; -n;

...deurtien ['bâ:ndçd..., ook wel ...'dA:aro/
'ba:zç.....bâ:z ... ..
1. bansdeur, elk van de beide tegenover
elkaar aangebrachte, naar buiten openslaande deuren van de schuur van een
boerderij; men onderscheidt de grote en de
kloino baanderdouron: De kloino baanzodeuron zitten op 'o zied (Bdie, Ste), Do
poordon mit do loge waogens gongon dour
do kiolne baandordouron d'r weer uut
(Nbk), Etpoordniit eon vraehthujgongde
grote baanzordeuren in, on dan kon or
poord weer dour do Heine baanzerdouron
d'r nut (Ste), Do baansdouren konnen do
huiwaegons dour, do k/o,ne baansdouron
daor kon do loge waegon dan weer dour
(WoO; in een enkel dorp (Diz) zijn
baanzordeuron de grote, en niondouron de

kleine schuurdeuren; soms wordt met
baandordouro hot samenstel van beide
deuren bedoeld, vgl. Do poordon gaon mit
ethujdeurde baanzordouro (Np), As otbuj
thuuskomt, wo 'n do baanzerdouron wiodowaogen ouponzot (Op), RI] do kloino
baanzerdouron haj' eon rochtopstaondepaol
[ni. de paal waartegen die deuren sluiten],
dat was et stiologion (Ste), Do pao/ moot
op 'e baandor, dat was do dikke paol die op
twio steunpunton van do boido (grote)
baandordouren lag (Obk), Vroogorhaddon
we in do balko van do baandordeuron eon
ponne om or good vaasto tozotten (Db), do
baanderdeuro(n) los/eupen hobbon zn gulp
open hebben staan (Nbk, Ow), zo ook Jo
hobbon do baansdouren niotdlchte (Ste) en
Hi] hot do baanzodouro ouponstaon (Obk,
Wot, Dho) 2. als verkleinwoord baandordourtion: kleine toegangsdeur in de grote

schuurdeur (El)
baanderen (Dhau, Np) zw. ww., onoverg.;
baanderde, is baanderd ['bâ:ndp] 1. met
stevige pas lopen Hi7j baandort naor et
laand(Dhau) 2. z. banen
baandereupening (vo) ['b..] - deuropening
van de baander. Doe zo thuus kwammon,
ston do boerinnein do baanderouponingmit
eon flesso on twio roume/tios (vo)
baanderhoeke (Nbk) Ook baanzerlioeke

(bo: Bu, Nw) de; -n; ...hoekien ['bä:ndr
huka/'b:zçhuko] 1. ruimte voor do grote

schuurdeuren van een boerderij (nI. waar
een krimp was)
baanderkaante (Bu) de; -n [b...] 1. kant
van her huis waar de klcino baanders zich
bevinden
baanderkezien (Dhau, Obk) et; -en ['b...]
1. deurkozijn van een baandor
baanderpaol (Obk) Ook baanzerdeurepaol
(Np) de; -en ['b .....b .... ....d...] 1. paal waartegen men de bansdeuren aan de binnenkant sluit
baanderreed (Obk) Ook baanzerreed
(Obk) de; ...reden; ...retien ['b...] 1. oprit
naar de grote schuurdeuren van een
boerderij
baanderstiele (Bdie) de; -n; -glen [b ...] 1.
hetz. als stiolo, bet. 2, z. aldaar
baanderstiepe (Dfo) de; -n ['b...] 1. hetz.
als stiope bet. 1, z. aldaar
baandervarven (Db) onbep. w. en her
baandervarfd [b...] 1. verven, schilderen
van de grote en/of kleine schuurdeuren
baandgadde z. baandgarro
baandgarre (Nw) Ook baandgadde (Nw)
de; -n; -gien ['bã:ntxaro/...xacla] 1. één der
lange, dunne twijgen over het stro van een
dak, nt. om dat daar aan vast to binden
baandiezer Ook bandiezer (WH) ['b.../b...]
- bandijzer kratton diohtomaokon mit
baandiozor(Obk), baandiozor om do tonne

(Ma), ... om do s/ole (01-NI), ...om do
ziodplaankon van boorowaogons (01-NI),
As d'r glen baandiozor op 'o poordokrubbo
zat, vratton zo him op (Obk), vandaar As
ocn peord eon kribbobiotor is, bilef to an
bandiozer spiokoron (Spa), RI] eon pompo
kwam d'i- oon paol in do grond en daor
kwam do pompo mit baandiezor an vaasto
(Ste), Do pompopao/ zat baandiozor
ommetoo om do pompo Pr an vaasto to
bochton (Np)
baandig (Dhau, Dho, Np) Ook banig
(spor.), bandig (Spa), bannig (Dhau) bn.;

-er, -st ['bä:ndaxl...nax/'bandax/...] 1.
bandig, erg druk bezet, heel veel bezig:
zodat men altijd gebonden is Wat bet die
eon baandig loven een zwaar leven (Dho,
Dhau), Aft drok hobbon dan hoj't bannj

(Dhau), Aj' a/tied an do baand zitton, hej'
eon baandig levon (Np)
baandopnaeme (I, spor.) ['b...] bandopname
baandopnemer (spor.) ['b..] - band-
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baandoppompen - baankdirekteur
recorder
baandoppompen (Nt) onbep. w. en het
baandoppompt ['h...] 1. oppompen van
banden, hetz. als banepompen
baandplooie (v) ph...] - bandplooi (in een
heupband)
baandrekel (Spa, Ste) de; -s; -tien
['ba:ntri:kfl 1. ondeugend kind, ondeugende
jongen (die heel wat durft nit te halen) Oc,
wat een baandreke/! ( Ste), Die baandreke/
zitpotvcrdikke ok overa! bovenop! (Spa)
baandrekorder (Nbk) Ook bandrekorder
(Nbk) ['ba:ntrakodr/'bantr...] - bandrecorder
baandrem (Ste) lb...] - bandrem: rem op
de band van een fiets
baandschölk z. baneschölk
baandschulk z. baneschdlk
baandspieker (Obk) de; -s [b ...] 1. spijker
in metalen scharnier Baandspiekers door

kwammen Cr 320 turven out iene baank

(Ow), Zoe! 'n baank van zes meter zitten in
iene iaoge zowat 60 turven in, diE numen
ze een Vim; zitten Cr zes turven boven

mekeer, dan kommen Cr dos 360 turven
out zoe'n baank, mar d'r gleE a/tied wat
uutva/ of Zen man mos dan daegs zes van
zokke baanken greven om een daghure te
verdienen, dat wodde dan goed 2000 turf
Soms konnen ze wat meer, soms ok
minder. Naost aYe omwark mossen ze dan
daegs 140 krojevo/ turf an de slag zetten
(Ow), Die rechte krojersp/aanke wodde
miesta/ ok een nije baank mit ansneden

(Ow) 6. harde, als zodanig herkenbare laag
in de bodem (bij vergelijking:) ccxi
baank(e) in or Eel hebben een stijf gevoel
in z'n buik hebben (vaak gezegd bij
constipatie) (Ste) 7. opeenhoping van donkere wolken, streep van donkere wolken,

hetz. als wo/kebaanke: D 5' zitten donkere
baanken an de /ocht, dan komt d5' regen
(Db, Pe-Dbl, Nbk), Ui- zit een donkere
baange z. bange
baank in 't westen, et liekt dat de zunne in
baangeldeure z. baanderdeure
baank Ook baanke (Nbk, Np, Obk, een nosE zit (Dhau), zo ook D'r zit een
01-NI), bank (Sz), banke (Spa) de; -en; baank an de /ocht (Ste), D'r zit can ma//c
baankien ['bâ:nk/b:nka1ba]k(a)] 1. bank: baanke onder de zunne (Spa, 01-NI), D5'
bekend zitmeubel op 'e baankzitten/liggen, zit een ma/lc baank an de locht, et kon we/
op 'e baank/et baankien zitten als as wat vriezen gaon (Bu), D'rzat een hele
reservespeler aanwezig zijn (bij voetbal) baank an de /ocht (Dho), As Cr morgens
(spor.), (gezegd met name bij een ver- baanken an de /ocht zitten, komt Cr we!
huizing:) Bij'm weer wat te stoe/ en to vaeke regen (Bu) 8. mistbank D'r zit een
baank? hebben jullie je spullen weer een malle baank in et westen een flinke mistbeetje op bun plek? (Nbk), zo ook 1k bank (Ld, Obk, Ow), D'r zit een aorige
dochte, as ze te stoel on te baank binnen baank in et westen (Np) 9. zandbank 10.
dan zien we wel es weer (vo) 2. kerkbank bank: hekende financiele instelling glen
or met onder floe/en of baanken stikken geld mcci- op 'e baank hebben, nog geld
(spor) 3. schoolbank Hij mos op et op 'e baank hebben, geld naor de baank
veurste baankien zitten, hij was wat speuls brengen ni. om te sparen, een hypotheek af
en ondeugend (Nbk), AJ' wat colder te betalen ed.: Hebben we aen/ik nog we]
binnen, kuj' haost nicE meer in zoe'n wat geld op 'e baank staon? (Nbk), Dc
baankien zitten (Nbk) 4. werkbank, draai- meers ten beuren 11 cur loon tegen wor% over
bank ed. Vaeke was 1k an de baank bij de baank(Obk) 11. bankgebouw Brengdat
zoe'n oo/de timinerman en ze leerden m/j geld mar even noor de baank! (Bu), Ze
mit et ommegaon van et ark (j) 5. bep. won en naost de baank (Nbk), Dc Ste/lingeenheid op een veenakker: vier meter lang warver Schrleversron te zitno w al weer een
en met de breedte van de lengte van een jam- of wat in de oo/de baank van Berkoop
wodden stoe/haokbanen mit vaastezei
al/iend year buterdeuren ( Obk)

turf; de diepte was afhankelijk van her (Nbk)
aantal lagen turf dat zich toevallig baankbestuur (Obk) [b..] - bankbestuur
voordeed (Ow); ook wel langer: van vier baankbiljet ['b...] - bankbiljet
tot zes meter (Ow): Ben baank van vier baankboekien ['b...] - bankboekje
meter !ingte van 40 turven; as Cr ac/it klim baankdirekteur [b ... ] - bankdirekteur Ic
turf zat, dus acbte

boven

mekeer,

moe'n je we/ even prissenteren, af'
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baanlcdirektie - baaste
baankdirelcteur wodden wilfen! (Ste)
iemand die bankwetk verricht
baankdirektie (spot.) ['b..] - bankdirektie baankzaeken (spot.) ['b..] - bankzaken
baanke z. baank
baansdeure a. baanderdeure
baankerig (Ste) bn.; -er, -st ['bã:ijkçax] 1. baanselen a. baensefcn
gezegd van can donkere lucht: Dc /ocbt is baanveger a. baeneveger
baankerij (Ste)
baanze z. baander
baankgebouw (spor.) ['b..] - bankgebouw baanzedeure a. baanderdeure
baankgeheim (spor.) [b... ] .. bankgeheim baanzeldeure a. baanderdeure
baankgeraansie (spor.) ['b...] - bank- baanzer a. baander
garantie
baanzerdeure a. baanderdeure
baankgiro (I) [b...] - bankgiro
baanzerdeurcpaol a. baandc.rpaof
baankhaemer (Nbk) [b ... ] - bankhamer
baanzerhoeke a. baanderhockc
baankhoolder (Obk) de; -5; -tien [b...] 1. baanzerreed a. baanderreed
bankhouder, direkteur van een kleine baarg a. bargl, II
(geld)bank
baargen a. bargen I, H
baankien (verspr.) Ook bankien (Spa) et; baargschoe a. bargschoe
baankies ['ba:zjkin/'baijkinj 1. kleine baank baargzoolder z. bargzooider
in diverse bet., a. onder baank2. bankbiljet baarm Ook harm (spot., niet ZW), berm
van f 100,- of het bedrag van die grootte (WH) de; -s; -pien [ba:rm..... m/barqi,
(Ma, Nbk, Obk, Ste) 1k gal hear can ... rm/ber...] 1. berm langs pad of weg can
baankien van honderd (Obk)
zaachte baarm een niet stevige berm, een
baankkiste (Diz) de; -n; ...kissien berm waarin men met fiets, auto, wagen
['bâ:i]kst9] 1. kist als zit- en bergplaats op gemakjcelijk wegglijdt of vast blijft zitten
een wagen ? Feerdedek en at voer mos in (Nbk), fangs de baarms eten langs de
de baankkistc (Diz)
randen van het bord soep, pap etc. met de
baanknommer (Nbk, Ow) Ook baank- lepel nemen i.v.m. de warmte van die soep,
rekennommer (spot.), baankrekening- pap enz. (Ow)
nommer (spor.), voor mogelijke var. a. baarmhattig (vo) Ook barmhattig (b)
ook onder nommer ['b...1...] - bank- [...'hatox/ ...] - barmhartig: met medelijden,
rekeningnummer
mededogen; genadig
baankonderneming (spor.) ['b...] - bank- baarmhattighied (I) Ook harm hattighied
onderneming
(b) [...'h.../...] - barmhartigheid: mededogen
baankoverval (spot.) [b...] - bankoverval baarmhuj (Nbk, Np, Obk) et ['b...] 1. hooi
baankpas (verspr.) [b ...] - bankpas
dat men van bermen oogst
baankreken(ing) z. baankrekinga
baarmhujjen (Np) onbep. w. en het
baankrekeningnommer a. baanknommer baarmhujd ['b...] 1. hooi oogsten van
baankrekeunommer z. baanknommer
bermen Ze bin an Ft baannbujjen (Np)
baankrekinge (I) Ook baankrekening, baarmoeder a. baonnoeder
baankreken (spot.) [b..] - bankrekening baarmplaante (Obk) de; -n; ...plaantien
baankroet (spot.) bn.; pred. ['b.......'r... ] - [b...] 1. plant die in bermen groeit Dc
bankroet baankroet wezen (spot.) rate/aar is can baarmplaante (Obk)
baankroof (spor.) ['b...] - bankroof
baarmsloot (verspr.) Ook barmsloot (Diz,
baankrover (spot.) [b..] - bankrover
Nbk) ['b...I... ] - bermsloot
baanksaldo (I) ['b ...J - banksaldo baarmtoerisme (1) ['b...] - benntoerisme
baankschroeve [b... ] - bankschroef
baarmtoerist (1) [b...] - bermtoerist
baankstaot (verspr.) ['b..] - (vaak my.) baaste (verspr. OS, Bdie, Bu, Dho, Nw,
bankstaat Hcj' de baankstaoten nog op je Ste, b) Ook baste (WS, verspr. OS, b, b:
burn figgen?(Nbk)
im) de; -n; bassien ['ba:sto/'bafla, ook wel
baankstel (Ma, Nbk, Obk) Ook bankstel 'basto] 1. barst, berst Pas op year die dikke
(verspr.) ['b.../...] - bankstei We bin baaste in Ft his! (Obk), 'k Hob can grate
geschikt an oat baankstc/ kounmen (Obk)
baaste in de k/onipe (El), can baste in de
baankverkecr (1) [b...] - bankverkeer
rate (Spa), 1k hebbe can baaste in de doern
baaukwarker (spor.) ['b...] - bankwerker: (Dhau, Np), hasten in de hanen (Np), ...in
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baasten - Bacchus
de vinger (Nbk), een baste in de rate (Spa)
baasten (OS, Dho, Np, Nw, Ste, b: im)
Ook hasten (WS, verspr. OS, b, b: Im) 2W.
ww.; onoverg.; baastte, is baasten
['ba:sti/'basti, bij nadruk ook we! 'barsti]
1. barsten krijgen, barsten vertonen Et
racm is baasten (Db), een baasten tic/c met
één of meer barsten (b) 2. sp!ijten, in
stukken breken, van binnenuit scheuren
door een bep. druk, nit elkaar springen Dc
klompe is baasten (Ma), As een koe an de
wiend is en ic lain 't mit een gattien in de
baud of ccii bckvol zoolt niet wegkriegen,
dan bunt hij van binnen (Nw), Hij is nut
de jasse hasten is zo groot/dik geworden
dat zn jas scheurde (El, 01-N!), Ze hasten
wit de jasse groeien zo snel dat hun jas

snel te klein wordt waardoor die kan
scheuren (Nbk), zo ook Pas op mar daj'
nietmcergrujjen, want dun kuj' we/uutde
naoden basten (Obk), je Ic baasten den

zoveel eten dat men zou kunnen scheuren
(Nbk, Np, b, Obk), iene hasten laoten
iemand laten stikken: Die is zo gem/en as
wat, laot die vent loch hasten (Nbk), Dc
wereld kan me basten her kan me aflemaal

babbelegoesies (Bu, Dho, Ld, Mon, Nw,
Sz, b: lm), babbelegoesie (enk.: Sz),
fiebelegoegies (Op), fabberegoegies (Sz),
fabbelegoesies (Sz) my. [bab'guxis,
...'xu..., bablo... /babjdo'x.... ...bgl ... /

...'xusis, ook wel 'gu... (Ld)/...'xusi/fibjo
'xuxis, ...b!.../fabp... / ...bj.... ...bal... ] 1.
fratsen, ondeugende streken Dat joongien
mag graeg wat babbelegoegies uuthaelen

(Dho, Obk), Had mar glen babbelegoegies
nut (Spa, Ma), Hij bet allied vremde
babbelegoegies (Db), J. zit vol babbelegoegies ( Ld), Op 't leste begon bi
babbelegoegies te macken fratsen nit te
halen (Op) 2. bedriege!ijke praatjes, uitv!uchten, tegenwerkingen Die bet mooie
babbelegoegies! (Bu), HIJ vient altied wel
een babbelegoesie om year et autoschoonmaken weg te kommen (Sz), War
hebben we mit zien babbelegoegies te
macken! (Pe-Dbl), Now glen babbelegoegies, want wif wo 'ii et loch welgeweer
(Obk), Ic moe'n niet zo vale babbelegoegies bebben (Wol), Now gien babbelegoegies meet, ie doen mar zoa 'Ic zegge!
(Nbk), ...ie moe'n op bedde! (Nbk), Dat is
niks as babbelegoegies (Np), Now gien
babbelegoegies macken, je gaon d'r henne
en daor is et mit uut! (Op), Markkoopluden
lain soms een hieleboel babbelegoegies
macken om hear spullen an de man te
brengen (Obk), Ze zuken mif wat Ic vale
babbelegoegies (Dho) 3. drukte, extra Werk
(Diz, 01-N!, Ste) Mack d'r mar niet Ic vu/c
babbelegoegies van (Diz), Hael now mar
glen babbeldegoegies an, mar gauw op
bedde (01-Ni), He, wat toch een babbelgoegies wat maken ze een drukte (Ste)
babbelegoesie(s) z. babbelegoegies

niets schelen, wat er om me heen is,
gebeurt (b!), Jim kun hasten! juflie kunnen
me wat (Np), Baast.' barst maar, stik maar
(App), Bast mar! Id. (Nbk), Hi7kan hasten
om mien pat! hij kan de pot op (Wo!), je te
hasten lachen (Nbk), Hi7 liegt datbij bast
hij !iegt enorm (Nw, Nbk), zo ook Hijkon
liegen dat et bastte (Dfo), Hij is van zien
eerste leugen ok niet hasten (Diz), Ze
bastte haost van lelkens (Nbk), Dc born is
hasten lett. en fig. 3. heel veel van jets
hebben, in verb. als Ze hasten van 't geld
ze hebben beel veel geld (Nbk), 1k baaste
van de heufdzeerte (Nbk), 1k haste van de babbelen (ba) ['babin] - babbelen:
slaop (Sz), vandaar 1k hebbe bastende keuvelen
piene in de kop (Ma, Nbk, Np, Obk, Ste, babbelgoegies z. babbelegoegies
Wo!), 1k hebbe or bastende drok (Bu, babbelkonte (Op) de; -n; ...kontien ['b..]
Man, Ma, Ste, Wol), Dc auto gong d'rmit 1. babbelkous
bastend geweld vandeur (Nbk) * (schert- babbelkouse (spor.) ['b.. •1 babbeikous
send:) (Cast is een kerel die de broek bast babbelmusse (Dhau, b:!m, In) ['b..]
babbelmuts, praatziek iemand
(b)
babbeiziek (Dhau, Ow) [b...] - babbe!ziek
baastend(e) z. onder baasten
een babbeizieke vrouw (Ow)
baat z. baot
Babel z. Baobcl
baats z. bats II
babysit(ter) (spor.) ['bi:bistt(r), 'bijb...] babbeldegoegics z. babbelegoegies
babbelegoegies Ook babbeidegoegies babysit
(01-Nl), babbelgoegies (Ld, b: !m), Bacchus (01-NI) ['baxas] - Bacchus D'r
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back - baene
wodt tegenworig we! Cs wat te va/c an
Bacchus offerd (01-NI)

back [bEk] - back, verdediger (bij voetbal)
bacon (spot.) ['buk1, 'bijk ... J - bacon
baconvarken (Ow) ['b..] - baconvarken,
zouter Laeter inaekten ze d'r zoolters of
bacon varkens van, van 80 tot 100 kg; dat
massey mooie lange v/eisvarkens wezen
mit lichte schoolders en dikke hi//en (Ow)

bad et; baeden; battien [bat] 1. het water
waarin men zich bevindt om zich te wassen
of te verfrissen in had gaon (verspr.), ccii
bad nemen (spor.) Ze zat wat in 't bad te
flodderen te spetteren en plassen (Ste) 2.
badkuip 3. zwembad (spor.)
badcel (verspr.) ['batsel] - badcel
badderen zw. ww.; onoverg.; badderde,
her badderd ['badp] 1. in bad gaan,
plassend, spetterend zich in her water
bevinden Dc voegels zittcn in de poe/c te
badderen (Wol), We moch ten nag wel es
graegin de vieverin de mealebos badderen
(Obk), Kick de niusken Cs lckkcr badderen
(Spa), Dc cent/en badderen in ? wacter

(Dhau) 2. in bet zand bezig zijn op een
manier die vergelijkbaar is met bet. I (Bu,
Db, Ma, Spa) Mit heel mooi weer, as
zandgrond helemaole ra/ en droog is, zitten
voegelties en mit name musken daor /ekker
in te badderen en dan struien ze et zand
belemaolc over hear henne ( Spa), zo ook
Dc kiepen /iggen te badderen (Bu),
badderen in 't dreuge zaand omme (Ma),
Dc voegelties bin an 't badderen in 't zaand

(Db) 3. wadend gaan (Np, Nw, Obk,
01-NI) War macs/en we dour de snij
badderen (01-NI), Hij badderde dear et
wacter (Nw), . . . dear de madder (Obk),
Pattie meensken lain d'r henne badderen as
een dregonder dreunend lopen (Obk), Ic
moe'n niet zo dear de madder badderen

(Np)
badding (Dmi) de; -s, -en ['badtng] 1.
badding
baddoek ['baduk] - badhandoek
badgast ['batxast] - badgast: iemand die
een badplaats bezoekt
badhaanddoek (spot.) Ook badhanddoek
(spor.) ['bat. .1...] - badhanddoek
badhanddoek z. badhaanddoek
badhokkien ['bathokin] - badhokje
badhotel (spor.) [b ... ] - badhotel
badhuus (1) [b ... ] - badhuis

badjasse ['b...] - badjas
badjuffer (spor.) Ook badjuffrouw
['b..!..] - badjuffrouw
badjuffrouw z. badjuffer
badkaemer ['b..] - badkamer
badkupe ['b...] - badkuip
badlaeken (verspr.) ['b.. •1 - badlaken
badmeester ['b..] - badmeester
badminton [bat'mtntu, ...t5n, bEt'm...] badminton badminton speulen (Nbk)
badmintonnen (Nbk) [...'mtntoiv....toi:] badmintonnen
badmintonspeul(d)er (spor.) [...'m...] badmintonspeler
badmintonwedstried (spor.) [...'m...] badmintonwedstrijd
badmode (spot.) ['b. ..] - badmode
badmusse ['b...] - badmuts
badpak [b ... ] - badpak
badplaets (spor.) ['b...] - badplaats (aan
zee)
badplak (spor.) [b..] - badplaats (aan zee)
badschoe (spor.) ['b...] - badschoen
badschoem (spor.) ['b...] - badschuim
badspoonze (spot.) ['b...] - badspons
badstoel (spot.) ['b...] - badstoel
badstof ['batstof] - badstof
badstoffen ['batstofrn] - badstoffen, van
badstof
badtasse (spot.) ['bataso] - badtas
badwaeter et ['bat...] 1. water waarin men
zich geheel wast (in een teil, kuip) 'tkiend
mit et badwaeter weggooien dat wat men
niet langer wil hebben wegdoen, afzweren,
mnar inklusief dat wat men beter had
kunnen bebouden (Bdie, Np, Dho, Op)
badziepe (spor.) ['batsi:pa] - badzeep
bae (Nbk, Np) tw. [bs:] 1. geroepen als
nabootsing van de roep van een geit
Bokkien, bokkien, bac! gezegd om de
meester nit te scbelden (Np)
baene Ook baan (WH), bane (WH) de; -n;
baentien ['b:na/'bà:n!ba:no] 1. aangelegde
weg, afleen in verb.: Dc baene is vrijgaje
gang, niemand zal j tegenhouden, belemmeren (Nbk), op 'e lange baene (verspr.),
van de baene wezen niet doorgaan, niet
meer aan de orde zijn: Ge/okkig, dat is
weer van de baene (Nbk, Np), et op 'c
/ange bacne schoeven zodanig uitstellen dat
bet waarschijnlijk niet meer aan de orde
zal komen, D'r moet even over praot
wooden om de hoel weer in rechte baenen
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baenehugen - baenemaeken
to kriegen in het juiste spoor,
overeenkomstig de gewenste gang van
zaken (Ste), Woj' dan de tegenwoordige
tocstaand op icne bacne zetten mit die van
de dattiger Jaoren? over één kam scheren,
gelijkstellen met (vo), overde baenehae/en

7. baan die men aflegt bij sport anderszins
Hi)' reed ccxi peer baenties een paar rondjes op de ijsbaan (Nbk), baentics ricdcn
baantjerijden (d.i. op de ijsbaan, rond de
wedstrijdbaan (Nbk) 8. afstand van één
baan die men doet bij sport of spel
(rondgaand of van punt A naar B, en evt.
weer terug) 9. lange strook stof, lange
strook materiaal (Dfo, Nbk, Nw, Obk) ten
baene bchang (Nbk, Nw), Hoevule baencn
zo/Jon d'r in die ro//c zitten? kunnen
gehaald worden nit die rol behang (Nbk,

tevoorschijn halen, overhoop halen om
naderhand schoon to maken, to ordenen,
beter op to ruimen (Bu, El, Nbk, Op): Ic
moc'n 't spul over de baene hac/en (Nbk),
zo ook al/es over de baene baa/en (Dho,
Ow), or op 'e baene ha elen (Ow) en op con
bacnehac/cn (Ow): Ikza/datspu/allemaol Nw), D'r zitten c/nc bacncn in de roBe
es op ten baene hat/en (Ow) 2. loop, gang (Nbk, Nw), bacnen van k/crcn macken
die jets volgt, neemt Dc keunstmaonc gong (Dfo), D'r /cwam ccxi zinkwarkcr wit
in ccxi baene om de cerde (Nbk), Dc Wo/vcgc ow at zink in de bakgcuten to
wiendhoze vccgde a//es weg wat in zien
baene kwam (Op), Ze /iggcn good in de
baene gezegd van good lopende paarden

(Db) 3. glad of schoon viak over ijs,
sneeuw waarover men zich begeeft Ze
badden can mooie baene vcegd, we] zoe'n
twic kilometer over de vaort (Nbk), Ze
reden ccxi verkeerde vaort in, want dour c/c
Jachten koJ' de bacnen ok met moor zo
goedzien (j), ccxi baene schonevegen (Dfo)
4. ijsbaan Dc baene 731 nog wc/ ho/en
(Nbk) 5. wedstrijdbaan bij schaatsen Jim
moe'n met op 'e bacne staon gaon, de
rieders kommen d'r zo an! Van c/c Sane
of Jim!! (Nbk), Dc baene was mit touwen
ofzet en d'r /aggcn riegelties sni] bijlanges
(Nbk), de kotte hattie wedstrijdbaan met
korte afstand, waartegenover de lange
bacne, Op 'ekottebacne was higoed, op
'c lange bacne gong ct minder (Nbk), in c/c
bacne in aktie in een schaatswedstrijd, op

de wedstrijdbaan (meestal m.b.t. kortebaanwedstrijden): Dc jonge mos de schactsen
nog even good opbienen veurdat bij in de

ha exit gongvoord at hij zn schaatswedstrijd
ging rijden (Pe-Dbl), Mit hadrieden bin de
keurmeesters an 't oproepen wie in de
bacne kommen moot om to rieden wie zich

op de wedstrijdbaan moot begeven (Obk),
Hij is drekt good op g/ccd kommen doe
bij in de bacne mos (Obk), Dc kiendcr
moe'n vanmiddag in de bacne moeten
hardrijden op de schaats (Dho), Hij was de
jongstc in de bacne, mar bij gong wit c/c
pries stricken (Obk) 6. hetz. als moonstcrbaenc, z. aldaar (Ow) c/c peerden moonstare,, lacten op 'c (moonstcr)bacnc (Ow)

leggen om con nijhuus, en die bacnen mos
hij an mekccr so/derexi wit de so/deer-

boo/to (Obk) 10. elk der stroken stof
waaruit bep. rokken zijn samengesteld (van
boven naar beneden) (Nbk, Nw), vandaar
dat men spreekt van vier-, zcs- en zelfs
achtbaensrokkcn (Nbk, Nw): Rokkcn wodden wit bacnen mackt (Nbk, Nw), N. zo/
cerst de bacnen hebben, Jaetcr M. d.w.z.
extra aangebracht in reeds gedragen
kieding, nl. ten tijde van de Eerste
Wereldoorlog, toen men als gevolg van de
armoede geen wijdere kleren kon kopen of
nieuwe kon maken als men zwanger en dos
dikker word; de rok die men droeg word
daarom wijder gemaakt met bacnen (Nw),
vandaar ook: Ic moe'ii bacnen in do rok
hebben (Nw) en Zi)' was a/ uutrekcnd, mar
hour zuster was nog nict an dc bacnen toe
(Nw) 11. betrekking, baantje Hi)' bet can
goeie bacne bij etleger(Nbk), Hij bet een
beste baene (Op), ...een mooic bacne
(Nbk), Dc man/uden hebben ienscn gien
kaans ow dat baentien to knicgcn (b), 1k
bob daor con znooic baenc (Nbk), de bacne
d'r an geven zn baan opgeven (Dfo), je
baene opzeggcn (Nbk), een baene zuken,
icnc an can bacnc/bacntien be/pen (Nbk),
Hijhct d'rniks veur daon, ze hebben him
dat baentien gcwoon geven (Nbk)

baenebugen (Dfo) onbep. w. en het
baenebuugd [b:no... ] 1. ijs op sloten enz.
uitproberen Vrocgeras kiendergongen wi)'
bacncbugcn, on as d'r icnc dcurzakt was,
was 't/achen!(Dfo)

baenekraante (1) ['b..] - banenkrant
baenemaeken (s: oost.) zw. ww.; onoverg.;
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baeneplan - baggelen
scheidb.; maekte baene, het baenemaekt
['b:na] 1. zich een weg banen door de
menigte, door de mensen been: I mac/dc
baene (s: oost.)
baeneplan (I) [b ...1 - baiienplan
baenevak (1) ['b...] - baanvak
baeneveger (verspr.) Ook baneveger (Spa),
baanveger (Sz) de; -s; -tien ['b:na ... /
'bã:no ... .bâ:f...] 1. iemand die door met
een grote bezem te vegen de ijsbaan
schoonhoudt van sneeuw en slijtsel van ijs
baenewaachter (1) ['b..] - baanwachter
baenewaachtershusien (I) ['b..] - baanwachtershuisje
baenewaachterswoning (1) [b ... ] - baanwachterswoning
bacnselen (App, Ma, Ld, Obk, b, b: lm)
Ook baanselen (Ld, Obk, Pe-Dbl) zw.
ww.; overg.; baenselde, het baenseld
['b:sinI'bà:s ... ] 1. verjagen, wegbonjouren
1k beb him d'r avE baenseld (Ma), We
hebben de jongen vat de appcthof wcg
baenscld (Ld)

baenstok (1) [b..] - baanstuk
baentien z. onder baene
baentienglieden onbep. w. en het
baentiengleden ['b:ntigIidi] 1. glijden op
een baantje van sneeuw of evt. ijs: als
speiletje baentieng/ieden no 'c snij, op et
schoclep/cinc (El), Wij waercn vroeger an
't baentienglieden (Np)

bacntienrieden (ba) ['b:ntiridv] - baantjerijden
baentiesman (bo: Nw) de ['b:ntisman] ambtenaar
baere z. bcddc
baeretied z. beddetied
baest z. best I-IV
baeste z. beste
baezen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
baesde, het baesd ['be:zq] 1. ijlen, bazelen
bij koorts, in de slaap, in een droom Omke
s/oem erde meerst wat, bacsdc wat
bijticdcn (Bu, b), In cen droom kon mien
vadervrij war baezen (Op), Hihetkoorts,
hijligt te baezen (Dho), Hijbacsdc war in
de slaop (8u), k Dochte daj' om zicpc
gongen; ie baesden mar an ien stok dear
(b), As de koorse slim wodt, kan baczen
uutdri7en op zingcn, zondcr daj'heurcn dat
et ccxi fled is (Nw) 2. onzin uitkramen,

onsamenhangend praten (Bu, Dhau, Dho,
El, Nbk, Obk, Op, b) d'r in omme baezen

(Dhau), Droom ie now haddc op? Watbaes
ie over br/I/c! (b), Zit met zo te baezen, ik
gelcufd'r toch niks van (El), Ic moe'n nict
zo baezen (Dho), Th3 baest d'r okmar wat
op los (Bu) 3. (ook onpers.) piepend of
zagend geluid geven bij her ademhalen
(Bu) lone die wat verkolen is, die baest
wat (Bu), Et baest me wat, et zit me wat
vol op 'e bost (Bu)

baezerig (Bu) bn., bw.; -er, -st ['b€:zpx]
1. geneigd tot baezen, bet. 1, z. aldaar Ze
dromen wat, ze bin wat baezerig! (Bu) 2.
kortademig (Bu) 1k bin wat baezerig (Bu)
baezig (Bu) ['bc:zax] - ijlend Die is zo
baezi(Bu)

bafferd de; -s ['bafçt] 1. grote, grofgebouwde man een thkke bafferd(Db, Dfo,
Dhau, Np, Ow, Nbk), con bafferd van ccn
kcrcl(Ld) 2. lompe, hondse persoon (v) En
dan dat aandcrc kercltien van c/c ULO in
Wolvege. Een bafferd van een kerel! (Np)
3. harde klap die men uitdeelt (Np, Wol) 1k
hcbbc him ccn bafferd verkocht(Np, Wol)
bagage z. bcgagc
bagagedreger z. begagcdrcgcr
bagel z. baggel
baggel (verspr.) Ook bagel (Db) de

['bagJ/'ba:gj] 1. veenspecie (die men
baggert) et gat waor de baggel not kwam
(Obk) 2. baggelturf (Db) Wij bebben dc
baggel on 'e diek (Db), z. ook onder dick
baggelaar z. baggeler
baggelaarturf z. baggeltur!
baggelbak (verspr., b: in, j) Ook
baggerbak (Dho, Diz, Obk, Sz) de; -ken;
-kien ['bagJbakl'...gç ... ] 1. houten bak
waarin veenspecie wordt gemaakt, waarin
het veen wordt fijngemaakt en gemengd
Icdcrc turfinackcr badde twic tot dde span
baggelmannen; zoe'n span beston out ten
spitter en ccn mcngcr. Bij icdere baggelbak baj' zoe'n span neudxj; as d'r een
dagwark op 'e wal lag (et vent dat ccxi
span op icne dag vcrwarktc), dan kon dc
turfmackcr mit zien cerstc wark beginnen
(Np), Hij was in de baggelbak was ann het

werk in (01-NI)
baggelbod (Ld) et; -den; -bottien ['bag...]
1. elk der plankjes die een turfmaker onder
zn voeten heeft bij het plattrappen van de
veenspecie
baggelen (verspr.), z. ook baggeren
zw.ww.; onoverg.; baggelde, het/is (bet. I)
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baggeler - baggeren
baggeld [bagçfbagp] 1. wadend gaan
Doe J. an et schieten heuren kon dat de
Duutsers veer genog vot weren, baggelde
hij out de sloot weg en loop zo hadde as
hijkon (..) op buns an (vo), dour do snij
baggelen (Nbk, Ow, Ste), c/cur de modder

baggelen (Bu, Diz, Ma, Nbk, Np, Ow, Spa,
Ste): Ze baggelen dear de modder (Nbk),
Hij baggelt dwas dear et Jaand (Nbk, Np),
... deuretdikkegros(Ste, Ow), Hij bet de
hiele boel d'r onder baggeld (Ma), De
musken baggelen in et dreuge zaand(Ste),
... bin an et baggelen tegen et ongedierte

veenput, hetz. als

venepettc een
venepettien of bagge/pettien (Ld)
baggelturf Ook baggelerturf (Diz),
baggerturf(Obk, Wol), baggelaarturf(Sz)
de; . . .turven; -ien ['bag .....bagør.... ... gjç...,
bagalor.....bag ... / ... a:ar... ] 1. (ook verz.)
baggelaarsturf Dc baggelaarturf wodde in
ringen opzet(Sz)
baggeiwark (Nw) et ['b...] 1. het baggelen

in bet. 2
bagger (verspr.) Ook baggerd (WH, Mon,
Wol) de [baxr/ ...rt] 1. modder, slijk, ook

wel veenspecie D'r is heel wat bagger(d)
wit de sloot koemen (Sz), HeJ' weer in de
baggerd zeten to knoeien? (Sz), Et varken
p/oetert in de baggerd (Spa), Mem
bereiden Hij mos al mit zien twelfdeJaor prutte/de dan laetcr dat oonze kiompen zo
mit zien belt naor de veenderije to vol baggerd zaten (Mun), Et peerd
sc/ieurde de waegen dour c/c baggerd
baggelen U)
baggeler (Nt, Sz) Ook bagge!aar (Sz) de (Wol), Wij broken daor b/auwe baggerd

(Ste) 2. (in de veenderij) veen spitten of
naar boven halen on in de bagge/bak met
water fijn maken, mengen en verder

[baxlç/'bax}a:ar] 1. (verz.) baggelaarsturf
B/au wveen was beste vene, ze maekten d'r
vierkaante turf van, 'baggeler, (Nt), Dc
baggelaar wodde op rimmen zet (Sz)
baggelerturf z. bagge/turf
baggeijutte (Np) de; -n; ...juttien ['b ...] 1.
schop voor veenspecie, hetz. als Julie, bet.
1, z. ook aldaar de bagge/Jutte, om et vene
mit uut de bak te s/aon (Np)
baggelleerze (Nbk, Op) Ook baggerleerze,

(Nbk, Pe-Dbl, Wol) - baggerlaars, ook, bij
vergelijking: grote smerige Iaars Daenk d'r
omme, ic kommen met mit Je bagger/eerzen in mien keuken (Nbk)
baggellu(den) z. onder baggelman

veur nI. als geneesmiddel bij het zweren
van de uier van een koe (Spa)
baggerbak z. bagge/bak
baggerbende (Nt) de ['bagç...] 1. één groot
geheel aan modder Doe 't v/eden haast zo
regende, was 't bij de bekkepaol een grote
baggerbende (Nt)
baggerbeugel (Nt, Obk, Spa) ['bagç... ] baggerbeugel Etnet van de baggerbeuge/is
kepot(Nt)
baggerd z. bagger

baggeren zw. ww.; onoverg.; baggerde,
is/het baggerd ['bagp] 1. wadend
voortbewegen door modder, woke grond
enz., wentelend, draaiend bezig zijn in
droge grond (z. ook
natte of juist

baggelman (Np, Obk, 01-NI, Op) de; -nen,
ook baggelluden (Obk, 01-NI, j), baggelen) De ko en en baggeren deur de
baggellu (Op); -negien ['bagmanL..Iydi/ modder(Nbk, Nt, Ld), Die modderige reed
..Iy] 1. veenarbeider die de turfspecie mossen wij dour baggeren (Dfo), Ze
bijeenbrengt, bewerkt en tot een laag baggeren dour de poe/c (Dho), -. dear
dour et
brengt, zodanig dat de turfmaeker tot de /aand(Diz, Nbk, Nt, Wol), Ze baggerden
verdere bewerking (trappen, snijden ed.) mit de trekker door een nat stokkien bouw
over kan gaan, baggerman ledere turf- (Nbk), Dc kiender baggeren et Heist deur
maeker badde twie tot drie span de a/derdilcste snij henne (Ld), Wat
baggelmannen; zoe i span beston nut cen moesten we c/cur de snij baggeren (01-NI),
spitter en een monger. Bif iedere baggel- Et varken baggert in de modder (Ste), Dc
bak haJ' zoe'n span neudig; as d'r een kiepen baggeren in 't zaand (Ld) 2.
dagwark (et vene dat een span op iene dag dreunend lopen (Nt, Sz) Hij baggertd'rok
verwarkte) op 'e wal lag, ken de turf- aorig Janges (Sz), Daor komt bi'j an
maekermitzien eerste wark beginnen (Np) baggeren (Nt) 3. verplaatsen, omhoog
baggelmesiene (spor.) [b..] - bagger- halen van modder, veenspecie, slijk
(01-NI) Ze baggeren de modder op 'e wal
machine
baggelpette (Ld) de; -n; . .pettien ['b...] 1. (01-NI)
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baggerleerze - bak
baggerleerze z. baggelleerze
baggermeule (spot.) b ... J - baggermolen
baggerproeze (Nt) de ['bagr ... ] 1. hetz. als
baggerbcndc, z. aldaar
baggerturf z. bagge/turf
bah I Ook als ha geschreven et [ba] 1.
(vooral gebruikt in kommunikatie met
kinderen) kak, uitwerpselen (Nbk) Do
kattebak, daor meet do katte zien bah in
doen (Nbk) 2. het geluid ba dat men zegt
hoc noch ba zcggcn, van hoc noch ha
weten (spor.), ook in pie-ba (z. aldaar)
bah II Ook als ha geschreven; bn. [ba], in
argens bah van wezen er meer dan genoeg
van hebben; 1k bin d'r bah van heb er meer

dan genoeg van (bo: Nw), ook in de verb.
1k bin et bah ben het zat (Nbk); verder in
d'r bah van wooden er een vies gevoel door

krijgen (Nbk) on in bah doen vies doen, nI.
poepen (Sz): Ikbebbe we/es 'ha'zegdas
i/c bali daon hadde, want oat kan veinkoemea (Sz)
bah III Ook als ha geschreven; tw. [ba] 1.
bah, uitroep van afkeer, walging Bah, wat
eon aeke/ike iniddag (v), Bah, wat is oat
weer toch mm (Nw)
baitsje z. baaitsje

bajes de; -son ['ba:jas] 1. bajes, gevangenis
in de bajes kommen, . . .zitten, weer out do
bajes kommen, ... wczen * Dc bajes is zo
groat/Van aachter mit twic deuren/Van
veuren mit ccxi poort (Dhau)

bajjenet de; -ten; -tien [bajo'nst] 1.
bajonet, geweerdolk
bajjenetsluting (Dhau) de; -a, -en;
...slutinkien [...'net...] 1. bajonetsluiting
bajjenetvechten (Np) onbep. w. [...netf...]
1. vechten met een bajonet
bak de; -ken; -kien [bak] 1. bak: orn in to
bergen, to bewaren, to vervoeren Ze kwam
mit eon bak vol bloemen thuus van de
mark (Nbk), Hej'nog ccxi bakkien your de
eerpc/s? (Nbk) 2. regenbak Laot et
putemmertien met in de bak va/en! (Nbk)
3. waterbak We moe'n aen/ik eon bak mit
waeter bij de ka/fies in et /aand zetten
(Nbk) 4. turfbak Hael me es even wat turf
in de bak, jonges! (Ma) 5. baggerbak,

mengbak in de veenderij 6. kistje (met
handelswaar) van een marskramer mit et
bakkien /open, schuin over do schoo/ders

(Bdie, Ste), mit de bak lopen marskramer,
bakkiesman zijn (Bu, Nw), Vroeger/cupen

zo mit de bak op 'e rogge (Nbk), zo ook
mit eon bak op 'c rogge, sjouwde hij him
uut de /ieken (bI) 7. kweekbak ed. 8.
wagenbak Aj'm mitrieden wi//en, gao dan
mar in do bak zitten! (Nbk) 9. mestbak (al
dan niet op een wagen) flat putten vul ok
tegen; de iene ha c/dc op on do aander
smeet him /eeg in do bak (App) 10.
(schertsend) grote auto Wat een rote bak
van ccxi auto bet die vent kocht, wat eon
bak! (Nbk) 11. zijspanbak Hif zetto den
vrouw in et bakkicn (Nbk) 12. baggerbak,

mengbak in de veenderij 13. voederbak,
trog c. d. Hi'f harzoe'n honger, dat hij wel
graeg mit de varkens not do bak eten wol
(b) 14. gevangenis, nor Hij moot veur vier
woken do bak in (01-NI), Ic bin mij to
good om in do bak terecbte to kommen
(vo), 1k weto met hoe lange as hf de bak
in drift (v), Hif zit in do bak (Np), ...het
we] ccxi jaor in do bak zeten (Nbk) 15.

orkestbak 16. (vaak verkl.) kop koffie of
thee eon bak(kicn) kof/Je, ... thee 17. versnellingsbak 18. (g. verkl.) mop, poets Dat
was ok eon ma//c bak! (Np), Dat was me
ok een bak! (Nbk, Np), een bak uutha c/en
(Spa, Diz, Nw), ... vertel/en: Za'kje es ccxi
mooie bak verte//en? (Nw, Np), Ze deden
daor aanders ni/cs as bakken verte//en
(Nbk), Ken ie ok ccxi gooie bak? (El), can
scheme bak een sehuine mop, D'r bin we/
bakken, die kuj' niet onder de kastboom
vcrtel/en! (Nt), Wat een ba/c, wat eon bak!
enonn, wat een grap! (Nw), Ok ccxi mooie
bak! vooral gezegd wanneer men jets
bijzonders meemaakt en er goed van
afkomt (Ste), ook wel gezegd als jets
mislukt (Nbk), Die hot eon mooic bak
/evcrd een streek uitgehaald (Ma), ook
negatiever: iets atoms gedaan, iets gedaan
waar een ander zich door benadeeld voelt,
jets geleverd waaraan een ander zjch
ergert: 1h7 hot me eon mooie bak /everd
(Ld) 19. bep. maat van vroeger (0,25 hl),
alleen nog in verb.: Deregon vu/gisterbif
bakken out de /ocht in grote hoeveelheden
(Nbk, Obk, Sz, Pb), .-mit bakkon... (Nt),
zo ook 't Komt bif bakken vol not dclocbt
(Bu, Ma, Nw), Wat migge/t et toch hadde,
etkomtbifbakken out dc/ocbt(Bu)enEt
wacter vaalt mit bakken out do locbt (Pb)
20. in van do bak naor 't gomak van de
gedekte tafel naar de we. (Nw, Ma, Obk),
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bakaeker- bakkebrogge
zo ook; van do bak naor do kak (Dho, Op)
21. in an do bak kommen (kunnen) aan
work (kunnen) komen, een kans krijgen to
laten zien dat men ook goeie prestaties kan
leveren 22. in een voile bak gezegd als er
heel veel mensen in een zaal zijn, vooral
bij een voorstelling, uitvoering enz., bij
uitbreiding ook bij andere gelegenheden
gezegd als er veel mensen zijn (bijv. in een
autobus, een trein) 23. z. bakke
bakaeker (Nt, 01-NI, Ste) Ook baksaeker
(Diz, 01-NI), bakaker (WH) de; -5; -tien
['bak... / ...1...] 1. hetz. als putemmer. Mit de
bakaeker wodde rogen water out de
regenbak duupt (Ste), Do bakaker lt op
o regenbak ( Spa)
bakaker z. bakaoker
bakbeest Ook bakbiest (Ow, vo) et; -en

zink in de bakgeuten te ieggen ow eon nif
bons, on die baenen mos hif an mekeer
soideren mit de soideerboolte (Obk)
bakke (OS, Bu, Np, b: 1w). Ook bak (Ma,

Mun) de; -n; bakkien ['bako] 1. beschuit
De bakken wooden vroeger in de
bakketromme beweerd (Dfo), De bakken
bin siof (Nbk, Db), Oonze bakker hadde
zokke lekkere bakken, dat oonze
bakketromme was zomarlccg!(Db), Beppo
zedo altied: 'H'oj' een bak bebben wit
suker?' eon beschuit met suiker (Mun), 1k
wag graeg een bakke mit suker lust graag
(Np), Hid vroeger praoton ze ok we] es
over 'hoge bakken' ni. van beschuiten
gezegd (Dho), eon bakkien mit een
spekbrogge (b), Eon bakkebrogge was een
roggebrogge mit keze en daor do bakke op
(Ow), As d'r eon Heine geboren was,
kregen de kionder een bakke mit moesies

[bagbust/...bi:st] 1. groot, zwaar, lomp
exemplaar Et weren sonic bakbiesten van
stobben (Ow), Mit wat your bakbeest koj' (Db, Ld, Dfo)
now toch anzetten gezegd bijv. van een (te) bakkebaord (verspr.) Ook kinnebakbaord
grote kastboom (Nbk), (gezegd nay. een (Mun, Pe-DbI) de; -en; ...baortien
grote maaidorsmaehine:) Daorbegonnen zo ['bak ... / ... ] 1. bakkebaard Hif hot bakkein do vieftiger jaoren ok mit disse grote baorden (Nbk, Nt), ... van die bakkebaorties
(Obk)
bakbiesten to warken (...) (vo)
bakkebri'j (Bu, Db, Dfo, Man, El, Nbk,
bakbiest z. bakbeost
bakbllk (verspr.) ['bagbhk] - bakblik Np, Obk, Ow) Ook bakkezthri'j (b) de
bakbokken (Wol) de; -s; -tien ['bagb... ] 1. ['bakbnj/bakij'b..., 'b..] 1. beschuitpap,
pap van melk met beschuit Kieinepoppen
gebakken haring
bakboord (spor.) [bagb...] - bakboord, in kregen vroeger wieke bakkebn (Db)
an/naor bakboord aan/naar bakboordzijde bakkebrogge de; -n; ...broggien ['baka
bakboordkaante (spor.) [b..] - broga] 1. snee roggebrood met kaas en
beschuit (OS, Bu, Np, Nw, Op, Wol)
bakboordzijde
Vroeger kregen ze as traktaosie op zundag
bake z. baoke
bakemmer (Diz, Ma, Np, Obk, Op, Ste, eon halve bakkebrogge (Db), eon bakkeWH, b: lm) Ook baksemmer (Diz, Np, brogge verdienen jets verdienen, maar met
01-NI) de; -s; -tien ['baksmr/'baks ...Ij 1. veel (Ma, Wol), een bakkebrogge veremmertje waarmee water nit de regenbak dienen omdaj' eon kiussien veur iene
werd geput, putemmer do regenbak, mit or opknapt hebben enig geld (Wol), Vrooger
haj'in depalmsiagverkoop verhogingsgeld,
bakemmertien (Nw)
on aj' d'r dan weer of kwammen, zeden ze:
baken a. baoke
'Hij bet d'r nog can bakkebrogge an
baker z. baakstor
bakeren (Ld, Nbk, Obk) ['ba:kçi2] - verdiend' er enig geld aan over gehouden
bakeren: als baker werkzaam zijn Mem (Ow), 17 konnon d'r nog gien bakkebrogge
mit verdienen erg weinig (Dfo), Ja, mooi
gong vroeger nut bakeren (Obk)
bakeulic (Db, Ld, Wol) de ['bakA:Ii] 1. olie mit do bans ommeluien om eon bakkewaarin men bakt Raapeuiie wodde vroeger brogge to verdienen! om or een financieel
bruuktas bakoulie en your verlochting(Db) voordeeltje aan over to houden (Obk), Hij
bakfiets ['bakfits] - bakfiets (vooral gezegd het d'r eon bakkebrogge an verdiend
gezegd wanneer iemand de ander er op een
van eon driewieler)
bakgeute (Obk) ['bakxA:ta] - bakgoot Dr gemene wijze in heeft laten lopen, de ander
kwatn een zinkwarker nut Woivege om or op gemene wijze heeft benadeeld om daar
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balckekrummel - bakkerig
jets door to verkrijgen, er door in een
gunstigerpositie to komen (Np, Op, b: lm):

(Nbk), Daorhefde bakkerzien vrouw dear
jacbt gezegd van brood met holle korst,
Dojonge vcrkliktc ccii boel an de meester, grote gaten (Pe-Dbl), zo ook Dc bakker is
om daordeur een bakkcbrogge to verdienen dear dc boRe v/cugcn (Pe-Dbl), We moe's
(Op), Daor het bij ccii bakkcbroggc mit nog even mit dc bakker on de schunker
verdiend, dear him to betcuten (Np), eon ofrekenen, vcurdat et an cons gels toe is
bakkcbroggc lcvcren een gemene streek we moeten nog even met iedereen afleveren (Nw)
rekenen, voordat we weer geld uit kunnen
bakkekrummel (Dfo) de; -s; -tien ['b..] 1. geven aan andere dingen of kunnen sparen
kruimel van eon beschuit
(Dfo), zo ook Doe we mit do bakker on
bakkeleinen zw. ww.; onoverg.; bakke- schunker ofrekcnd badden, haddcn we ni/cs
leide, her bakkeleid [baka'lji7, ...1jdq] 1. mccr over (Obk, El), Wij bin weer lick
ruziën Die beide zitten ok weer te mit dc bakker on de schcnkcr we hebben
bakkelcunen (Nbk)
weer met iedereen afgerekend (Dho), AJ'
bakken zw./st. ww.; overg., onoverg.; mit dc schunkcr on do bakker ofrckcnen,
bakte, het (bet. 1-5)/is bakt/bakken (Nw, bij' al/cs kwict (Bu), 17 bin a/tied niet lick
Sz, elders spor.) [bakj]] 1. (overg.) bakken: aj' mit de schunkcr on de bakkcr ofrekend
van brood, koek, taart enz. brood bakken, bebben (Ow), Daor moej' niet an lienen,
ccii taart bakken, Dc kniepertics won bakt
hi et kniepertiesiezer cii waarm oprold mit
do haand(b, Nw), Mem haddekoekics bakt
in de o vend (v), Boekwcjtenmac/ daor
bakken we wel mit (Ld), 1k heb de taart al
bakken (Sz), Ft zit d'r in bakt hij/zij is er
zeer mee vertrouwd (Nw), rite broties

bakken 2. (overg.) door verhitting (en met
vet, olie) gaar en eetbaar doen warden ceo
peer vissics bakken, spek bakken, carpels
bakken, ( verb.) baktc cerpc/s gebakken
aardappelen, icne ccii poets bakken: Die
bet me ccii poets bakken! (Nw), d'r ni/cs
van bakken er niets van terecht brengen
(verspr.): We bakken d'r vanaovcnd ni/cs
van (Ld) 3. (overg.) door verhitting hard
doen worden potten bakken, Zokkc stien en
wo'n bakt (Nbk) 4. (onoverg.) stevig
vriezen, in verb.: As 'td'nnaacbs good in
bakt, is 't morgens haneboken (Obk), Ft
kay d'r vannaacht we/ es in bakken het kan

hij zit bij de schunkcr on bakker in de
schuld bij ieder (Db), I/c pro beer zo veal
mogc/ik do schenker en dc balder or ziene
to geven iedereen (Sz) * Ic kun bctcnnaor
de bakker gaon as naor de doktcr geld

uitgeven voor brood etc. is to verkiezen
boven een noodzakelijke gang naar de dokter (Nbk, Obk, Dfo), Ai' mit de schcnker
on de bakker ofrckend bebben, bi' aorig
klaor als je alles en iedereen op tijd hebt
betaald zit je good (Ste), zo ook Mit de
schunker on de bakkcr lick, dan bi' rick
(Bu) en AJ' mit dc scbunkcr en dc bakker
ofrekend hebbon, bin ij rick (Ow)

bakker-an (Ma, Np, bo: Nw) Ook wel als
bakkcran geschreven bn.; prod. [bakj'ran]
1. in bakkcran wezcn failliet (Np, bo: Nw),
ook: vrij van schu!d (Ma): Hij is bakkcran
(Ma), doodrnoe (Np): Now is 'tbakkeran 1k
ben/hij is enz. doodmoe (Np), ook gezegd
om aan te geven dat hot nu wel welletjes
is, dat het nu moet ophouden (Np): Now is
't bakkcran (Np)
bakkeri'je de; -n; bakkeri'jgien [bakç'tjo,
z. -i'je] 1. bakkerij: werkp!aats van

vannacht wel eens fUnk gaan vriezen (El),
't Hot dr aor% in bakt (Ma), Ft bakt dr in
(Bu, Nbk, Nw) 5. (onoverg.) intensief
liggen zonnebaden, in verb. als Ze /aggen
me daor in do zanno to bakken (Nbk) 6. do bakker J was nooit in dc wunkcl, mar
(onoverg.) zakken: voor eon tentamen, een a/tied in do bakkcnc zels (Nbk) 2.
examen (spor.) Hijis (d'r year) bakt(Nbk) bakkersbedrijf, bakkerswinkel inklusief.
bakkenbri'j z. bakkcbrij
bakkerswerkplaats Die bakkeric zit ccv
bakker de; -s; -tien ['bakr] 1. bakker: van good bcstaon in (Pe-Dbl) 3. het bakken Die
brood enz. (ook als bezorger van bakkcri7c van him mocj'je niot vu/c van
bakkerswaren) de waarme bakker (spor.), vcurstcl/cn (Nbk)
Om de ho eke zit ccii bakker is een bakkerig (Ste) bn.; -or, -st [bakçax] 1.
bakkerij, eon bakkerswinkel, naor de (van sneeuw) good willende plakken,
bakkcr gaon om ccii bolle on war koekics geneigd tot kleven As de snij baRon wil,
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hakkerinne - bakkiesvrouw
dan is ze bakkerig (Ste)
bakkerinne (Nbk) de; -n; -gien [bakrna]
1. bakkerin
bakkcrsbedrief (spor.) ['bakzbodrif] bakkersbedrijf
bakkersgilde (Spa, Wol) et; -n
['bak1sxtlda] 1. groep bakkers die zich
heeft verenigd 2. bakkersgilde in
historische zin
bakkerskarre (verspr.) [bakçskara] bakkerskar
bakkersknecht (verspr.) de; -en;
...knechien ['b...] 1. bakkersknecht
bakkerskorf (OS) Ook balckerslcorf(Dho,
Diz, Np, Op, Spa) ['bakrs... !...] bakkersmand
bakkersmusse [b..] - bakkersmuts
bakkersovcu a. bakkerso vend
bakkersovend (El, Nbk, Obk) Ook
bakkersoven (Db, Dfo, El, Obk) de;
...ovens; ...ovenpien ['bakçs.../...] 1. oven
van een bakker
bakkerstrogge (Obk) [b..] - bakkerstrog
bakkersvak (spor.) ['b. ..] - bakkersvak
bakkersverdriet (Ste) et [b... ] 1. hetz. als
beschutebrij, z. aldaar
bakkersvrouw (spor.) [b..] bakkersvrouw
bakkerswaegen (Nbk) de; -s [b...] 1. bep.
wagen waarop een bakker zijn waren
vervoerde Dc bakkerswacgens hadden ok
can wit k/led over de waegen, krek as bif
ccxi huificarre (Nbk)

bakkerswinkel ['b..] - bakkerswinkel
bakkerszaeke (1) [b...] - bakkerszaak
bakkes I (App, b: Im) de; -en; -ien
['bakos] 1. mend jane can slag tegen de
bakkes geven (App)

bakkes II (App, b: Im) tw. ['bakas] 1.
uitroep van afkeer: bah Bakkcs, wat can
vies dier (App)
bakketromme (OS, Bu, Np, Nw, Sz, Man)
Ook bakketrommel (Db) de; -n; -gien
['baka...1...] 1. blikken trommel voor het
bewaren van besehuit (die meestal nan de
wand van het woonvertrek hing maar ook
wel in de kelder stond of op de kast)
Oonze bakker bakt zokke /ekkere bakken,
dat oonze bakketromme is zomar /eeg
(Db), As jonge/uden trou wan, as ze dan
mar can bedde, can taofe/, ccxi peer stoelen
en een bakketromme an demure hebben, is
't goad (Obk), Ben vierkaante bakke-

tromme, mit Ce,, hengsa/lien d'r op, die kon
dan an de mare hangen, dan b/even de
besehuten goad dreuge (Bu)
bakketrommel a. bakketromme
Bakkeveen z. Bakkc vane
Bakkevene (Nbk) Ook Bakkeveen (verspr.)

et [baka'f.../...] 1. plaatsnaam: Bakkeveen

Thssen Bakkeveen en Siegerswoo/d is ok
zoe'n scheid (Ow)

bakkeverteller (Dho, Diz, El, Ld, Ma, Np,
Ow) de; -s; -tien ['bako...] 1. moppentapper
bakkien et; bakkies ['bakin] 1. kleine bak
in diverse bet., z. aldaar, z. ook onder
bakke; vooral: een kopje koffie of thee: can
bakkien koffie, eon peer bakkies koffie
inschinken CD. ...had hebben (Nbk), ...op
hebben (Nbk), (uitnodigend:) Las ie nog
ccxi bakkien thee? (Nbk), (Id.:) Las ie met
ccxi bakkien ? (v), can bakkien thee mit ccxi
maelkoekien d'r bi] (Nbk, j) 2. ouderwets
radiotoestel (vo) Dc Duutsers hadden we/
bevea/en dat alle radio's in/everd wodden
mossen, mar verscheidcn hadden wel ccxi
oo/d bakkien op 'a kop tikt om in te
/cveren en hadden heur eigen gocie toestc/
ho/en, goad vcrdekt opsteld vanze/s (ye) 3

bep. zendapparatuur voor radioamateurs 4.
bakje van een zweefinolen de bakkies van
de zweefmeule Ci)' de bakkies opkeren om
zo can mooi slingertien te kriegen a)
bakkienloper z. bakkiesman
bakkieskerel z. bakkiesman
bakkieskoopman z. bakkiesman
bakkiesloper a. bakkiesman
bakkiesman Ook bakkieskerel (verspr.),
balckieskoopman (Obk, We!), bakkiesloper

(Db, Dhau, Dho, Diz, Np, 01-NI, Op, Ow),
bakkienloper (Db, Dhau), bakkiessfouwer
(Pe-Dbl, Ste) de; -nen ['bakisman/
...kt:arV.....bakislo:pr/'bakil... / ... ] 1. venter
die met kleine handelswaar langs de huizen
ging (meestal word de handelswaar
gedragen in een bak op de rug of de heup;
ook gebruikte men wel een platte
kruiwagen) 'Zo/ de vrouw ok nog et ion of
aander bra/c wezen ? wodde vroeger zegd
dear dc bakkiesman, die mit zien haande/
bij de deuren langes gong (Db), Zoe'n
bakkieskerel was iene mit een bakkien op
'a rogge on zeelties over de schoolder mit
negosie (Dfo)
bakkiessjouwer z. bakkiesman

bakkiesvrouw (Dhau) de; -en; -gien
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bakkroje - balderen
['bakisfr...] 1. vrouwelijke venter die met fabriek
allerlei klein handelswaar (meestal bakstienfermaot (I) ['b...3 - baksteengedragen in een bak op de rug) langs de formaat
huizen ging, z. ook under bakkiesman bakt bn. [bakt] 1. gebakken bakte eier(v),
bakkroje (Nw, Ste) de; -n; ...krooigien een bakt vissien (Nbk)
['bakro:ojo] 1. kruiwagen met laadbak Op bakterie de; -nen (verspr.), -s (Ow)
'e kroje zetten ze ok wel ccii i-acm ciii huj [bak'tt:ori] 1. bakterie Ft slimste was nog
to vervoeren, aj' glen peerd en wa egen dat len gee 'ii ofzetter de bide stal besmette
hadden; dat raem paste percics in de
bakkroje (Nw)

bakilk (Mun) de; -ken; -kien ['baklik] 1.
in pepicren baklik, gefingeerd instrument
voor het halen waarvan kinderen of
onnozele personen naar de bakker werden
gestuurd om het te halen (Mun)
baklocht ['b...] - baklucht D'r kwam ccii
lckkere baklocbt bij de buren weg (Ld)
bakmael [b...] - baknieel
bakovend (I) ['b..] - bakoven
bakpanne (1) ['b..] - bakpan
bakplaete (Obk, elders spor.) [b..] - bakplaat Keekvormpies weren in de bakplaete
verwarkt (Obk)
baksaeker z. bakaeker
baksel et; -5; -tien ['baksJ] i. hetgeen men
bakt Datbakselisgoedlokt(Db), Die keek
is met goed lukt, 't is ccii raar baksel (Sz),
Nijjaorskocken die bin plat; Ic hebben ok
nijjaorsrollegies, et th ctzelde baksel van

hetzelfde soort als hetgeen men bakt (Obk)
baksemmer z. bakenimer
baksgat et; -ten ['b..] 1. gat waaruit de
baggelbak is getrokken Lag d'r met
hielendalgenoeg vene op [nI. op etpaand],
dan ken bij van aachterbinj d',- wat mit de
jutte over doen, was d'rjuust wat te vale
dan ken bij dat wecrommeschoeven in et
baksgat (Np)

baksil (Nbk) de; -len; -legien [bak'stl] i.
bacil (lett.) Zok spal moej'niet eten, et zit
misschien we! vol baksillen (Nbk)

bakster (b) de; -s; -tien ['bakstç] 1. vrouw
die bakt
bakstien de; -stiender (spor., 1), -stienen;
-tien ['b..] 1. baksteen Mit die schraole
oostenwiend kan et baksticnen vriezen 20

hard vriezen dat er bakstenen zouden
kunnen worden gevormd (Ld) 2. (verz., g.
my., g. verki.) steen die door bakken is
gemaakt
bakstienen ['bakstt:q:J - bakstenen ccii
-

bakstienen muartien

bakstienfebriek (spor.) [b..] - baksteen -

en dat d'rgrote kaans was dat de volgende
winter een groot gedielte van et aandere
vee ok besmet was mit die bakterie van
bang (Ow)

bakvet (spor.) ['b...3 - bakvet
bakyis de; -san; -sian ['bakfis] 1. bakvis,
nog niet helemaal volwassen meisje (dat
giechelig, stoeierig doet)
bakzeilhaelen (Nbk) ['b..] - bakzeilhalen
(fig.) Th5 bet aorig bakzeilhaeld! (Nbk)
bakzeiltrekken (Np) ['bakssjl... ] bakzeilhalen (fig.), zich inhouden, een
toontje lager zingen: Hijmos aor4 bakzeil
trekkcn (Np)
ball et; -s [bal] 1. bal, grote danspartij Ze
gongen ok naor et bal (Nbk), bal nao
c/loop, nao c/loop bal, bal nao, et bal
cup enen (1)
bal II in gien balgeen bal, niets: Ikgelovc
d'r glen bal van (flu), 1k trek me d'r glen
hal van an (Diz), 't Kan me glen bal
schelen ( Spa)
balaans z. belaans
balaansploeg z. belaansploeg

balalaika [bala'lajka] - balalaika
balalaikameziek (spor.) [...'laj...] - balaIaikamuziek
balalaikaorkest (spor.) [...'laj...] - balalaikaorkest
balbezit (spor.) ['balbasu] - balbezit: op
balbezit nut wezen (spor.), op balbezit
speulen id. (spor.)
baldaodig (Bu, El, Np, Nw, Obk, Op) Ook
ho/duo dig (Sz) [bal'do:dox/bol'd...] 1.
steeds geneigd on op wilde of uitgelaten
wijze verboden dingen te doen Die jongen
bin zo baldaodi as wat (Np)
baldaodighied [bal'do:adaxhit] - baldadigheid: hat baldadig zijn (Jut baldaodihied
ernielen dejongen de bed (Np)
balderen (Dfo, Ld, Ma, Nbk, b: In, In)
Ook belderen (b: Im, In), bulderen (bet. 1:
Obk), bolderen (bet. I: Dfo, bet. 1: Sz)
[baldrli/'bsldrn/'bAJ.....bol... ] 1. (van korhoenders) harde geluiden maken en dansen
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baiclerstien - balke
Iuidrucbtig, lawaaierig zijn, tekeergaan,
ook van ouderen (Ste): Hear 'in toe/i es
baldiksen! ( Ste) 3. (overg.) door te keer te
gaan (z. bet. 1) vernielen (Nw) (1..) oat zo
dc boef kepot ba/thkscn (Nw)
baldiksten z. ba/diksen
balein z. be/cm
rummer maken, vooral: door te stoeien (Bu, balen I (spor.) ['ba:lv], in d'r de balen van
b: In) 1k beurde de jongen we! ba/dawn hebben er meer dan genoeg van hebben
lawaaierig zijn (Bu), zo ook Dat yolk/en is balen II (spot.) zw. ww.; onoverg.; baalde,
het baald ['ba:hfl 1. het beu zijn 1k baa/ d'r
a/tied an 't bolderen (Sz) 3. z. ba/dawn
van (spor.), /open to balen (spot.)
balderstien z. ba/st/en
balderstienen (01-NI) my. ['baldr.. II 1. baiflinte (Ld) de; -n; . ..flintien ['balflrnta]
keien waarover men reed, zodat eon 1. zwetfkei, veidkei
bulderend geluid ontstond: Dc Keiweg in baig z. ba/ge
Wo/vege was vrocger ccxi wag van balge (Dho, Nw, Obk) Ook baig (Obk) de;
keistienen, we nuamden die weg doe de -n; balgien ['bal(o)go/bal(a)x] 1. blaasbalg
ba/derstienen; as daor can waegen over van een smid 2. balg in een harmonika
(Obk) Van die co/dc monike is de iene
reed, dan ba/derde oat arg (01-NI)
baldiezen (OS, Bdie, Bu, Dho, Diz, Mon, ba/g /ck (Obk) 3. z. beer/ig
Np, Nt, Nw, Op) Ook boldiezen (Diz, balheufd (1Db) et; -en ['bal...] 1. draaibaar
01-Nl, Sz, Wol) zw. ww.; onoverg.; voorstel van eon ouderwetse boerenwagen
baldiesde, het baldiesd [baI'di:zçIbld ... 1 1. balie do; -s ['ba:Ii] 1. balie, toonbank waar
lawaaierig, beweeglijk en rennend spelen, bet publiek wordt geholpen (op eon
tekeergaan on druk zijn (van kinderen, ook gemeentehuis, een bank, in eon hotel enz.)
van oudere jongens en meisjes, ook van je koffer alga von an de ba/ic (v) 2. kuip,
koeien gezegd) Dc jongen baldiezen ow tobbe (Nw)
hams (Ma), As de kiender aovens baliemitwarker (I, spot.) [b..] - baliebaldiezen, is d'r vacke aander wear op medewerker
komst (Op), Dc kiender bo/diezen in de balkanker (El, Nw, Obk) ['balkaIq] Wan (Wol), Jim moon opholen to balkanker (in de bouw) (Obk)
baldiezen, Ic kim gien oorlog heuren (Obk) balke Ook baa(ke (Obk) de; -n, -ns (Bdie
baldiezerig (Dfo, Nbk) bn.; -er, -st Dbau, Np, Nhw, Obk, Op, Ow, Ste);
[bal'di:zçox] 1. (van bet weer) onrustig, balkien, balkentien (Nw, Ste) ['bal(a)ka/
'ba:I...] 1. balk Leg d'r mar ccxi balke
onvas t As 't iedcrkecr wijt en regent, as

(behorend bij de paartijd) (Dfo, Ld, Ma,

Nbk, Obk) In at veurjaor balderen de
korhoenen cm c/c korhennen to lokken (Ld,
Dfo), Dc korhoender ba/deren ok in or
veurjaor (Ma, Nbk), Dc korhocnehaencn
konnen aovcns zo buldcren bif cons in de
heide (Obk) 2. lawaaierig bezig zijn,

weer hic/emao/ o vcrstuur is, dan zej "t Is
zok baJdiezeri weer' (Nbk)

baidiezig (Ld) bn. [bal'di:zox] 1. gezegd
van been en weer rennende, lawaaierig en
row spelende kinderen Mit hadde wiend
bin de kiender ba/diezig (Ld)
baldiksen (Bdie, Dho, Nw, Ste) Ook
baldiksten (Ste), boldiksen (Nt, Spa, Sz)
zw. ww.; overg. (bet. 2), onoverg. (bet. 1);
baldikste, hot baldikst [bal'dtksn/ ...'dtksti2l
bold...] 1. lawaaierig, been en weer tennend stoeien, lawaaierig en op beweegIijke wijze druk zijn van kinderen, ook van
koeien gezegd Dc kiender die wacren an
ba/thksen (Bdie), As zc an et schruten
binnen tegen mckaer [opseheppen en
ruzien], dan bin ze an et baldiksten (Ste),
Hocl op to ba/thkscn! (Dho, Bdie) 2.

onder, dan kuj' or war makkc/ikcr ti//en

(Dho), We hebben zwa ore ba/ken on der c/c
zoo/derzolderbalken (Diz), D'rzo/bicr on
daor baost es con n/jo balke onder de
zoo/der moeten id. (Nbk), Vroeger hadden
we bier wel zoolders van fict; dat/ag over
c/c ba/ken mit can paar p/ankcn d'r over,
waor aj' over /open konncn Id. (Spa), eon
balke deurzacgcn, As we thaus kwammcn,
zo//en we de pook good invetten [bet
geweer] en dan gong-ic an de ba/ken dat
werd hij in de balken gehangen (b), Dc
earste die in et kelé an de balke komt, bet

we] /efdegene die in het café als eerste zn
schuld op een balk genoteerd krijgt (Sz),
Dc staondc stie/en van een boerderije we
ok we/es ba/ken nuumd(4w), Hij hong in
de ba/ken had zich opgehangen aan do
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balkehoolt - balkgooien
balken op de deal (of elders, op balken (Wol), N. ston naost me te balken
soortgelijke wijze) (Nbk), Ft zaodzitop 'e (Wol), As hi] een borre/ op bet, c/an kan
balken, dan koj' ho yen et vierkaant; de vier
pa 0/en mit balken, c/c bienten c/k et
vierkaant vormen z. ook vierkaantl, bet. 2
(Bu), zo ook c/c ba/kens van et vierkaant
(Ste), HI] gooit et geld over de balken is
een enome verkwister (Op), HI] springt
mar wat over c/c balken verzet that veel

(Op) 2. (my.) holle zolder boven stat, al.
met losse plankan en vaak met
strobedekking, hilde, ook wel nit palen
bestaand (Dfo, El, Dhau, Ld, Op, Ow, vo),
vandaar: op 'e balken op de (vroegere)
hilde (Dfo, Dhau), Ft huj wodt in c/a
schure /aedcn en c/c rogge op 'e hi/dc of
ba/kens(Op), zo ook, in vergelijkbare zin:
Boven de potsta/ was vroeger 'de balken'

(Ow), En aacbterdebajvakken 'de balken'
ten ofgriese/ik grote ruumte boven de
potsta/, waor op zoo/derboogte c/ikke
balken haost man an man /aggen (vo), We
konnen et zaod baost nicE meer kwiet op 'a
balken (Ld, Dhau) 3. notenbalk * Ben
ba/ke dear c/c zanne/Geft regen, c/lick' of
c/anne (Np), Hi] zicbt we/ c/c splinter in
aandermaans oge, mar de ba/ke in eigen
oge met ziet wel wat anderen niet goad

hi] zitten to balken daj'm overal bovenuat
beuren (Sz), D'r bin meer meensken c/ic
balken as good zingen (Op) 3. hard hui!en
(Np) Ze is olbuisd, ze staot op 'c hoeke
van 't huus te balken (Np) 4. in Ft is ba/kt

gezegd wanneer het nog stevig vriest (Db)
balkenbri'j (Bu, Db, Dhau, Dho, Mun,
01-NI, Pe-DbI, Ste, d, b: In) de
['bal(a)kpbr .... .... br ... J 1. verzamelnaam
voor bep. pap, die vooral gemaakt werd na
de slacht (de benaming is ook bekend nit
bep. Nedersaksische gebieden elders), vgl.
Ba/kenbri is v/c/gnat, olkookse/ van de
varkenskop, anmengc/mit stokkies spek en
mae/ en kruden; c/at/cut Ic koo/d wooden,
en c/an op brood D'rbin okgoenend die et
/ekker vienen aj' et bakken (Dho),
Ba/kenbri3i was et nat van c/c kop van can
yarken; et v/eis b/eef d'r in, soms kren ten
of rezienen d'r dear, mit boekweitenmae/
(Ste), balken bri) van mae/ en vet en
v/eIsnat (01-NI), b&kenbri) mit 'runc/erhart: ka/fsiever en varkensnieren, mit cek,
bouillon on wat zoo/t, boekweitmae/,
aniespocier, kruuc/naegc/s, paper, notemuskaat en hotter (Pe-Db!)

doen, maar schenkt geen aandacht aan z'n
eigen tekortkomingen (Ow)
balkehoolt (spor.) ['b ... ] - balkhout: hout
dat balken oplevert of daarvoor geschikt is
balkelassen (Ma, Nw) onbep. w. ['b...] 1.
aan elkaar zetten van twee (delen van)
balken door middel van een verbinding
(door in een speciaal model gezaagde
uiteinden die maximaal houvast geven)
balkeleggen z. ba/kieggen
balkelegger z. balk/egger
balken Ook bulken (Bu, Mun, Nt, 01-NI,
Pe-Dbl, Ste, Sz, Wol, b: In: bet. 1-3) zw.
ww.; onoverg.; balkte, het (bet. 1-3)/is
(bet. 4) balkt ['balk, balo ... ..bAl ... ] 1.
aanhoudend hard loeien (verspr.); behalve
van koeien ook gezegd van hat luide
karakteristieke geluid van ezels (alg.) en

balkenzoolder (Np) de; -s; -tien ['bal...] 1.
staizolder die geheel of grotendeels nit
balken en/of palen bestond
balker z. ba/kerd
balkerd (verspr.) Ook balker (Nbk),
bulkerd (Bdie, Bu, Dhau, Pe-Db!, Ste, Sz,
Wol) de; -5; balkertien ['balkçt/ ... ..bAt ... ] 1.
iemand die veal en hard schreeuwt of built
Die bu/kerd raost c/c hide c/ag an (Wol),
Hi] is cen balker, hi] schreeuwt boven
a//es uut(Ld) 2. iemand die erg luid zingt
(Nbk) 3. hard Ioeiende koe (Nbk, Ste)
balkesehere (Db) de; -n; ...scheertien
['bal(o)ko ... ] 1. fopmiddel, gefingeerd type
schaar voor het halen waarvan men bij
wijze van grap kinderen of onnozelen op
pad stuurde, knechten 'uitprobeerde'
balkesJouwen (Nbk, Obk) zw. ww.;
reeën (Nbk): ezeis balken, /open to balken, onoverg.; balkesjouwde, het balkesjouwd
Dc ret baikt (Nbk) 2. hard roepen, ['b...] 1. balken verplaatsen door ze te
schreeuwen, luidkeels zingen (verspr.) dragen Hi] had et in c/c scboo/c/er mit
Moej' C. weer es in c/c bos balken beuren ba/kesjouwen (Obk)
(Nbk), Hear die jonge es balken hard balkgooien (Ow) onbep. w. ['b..] 1.
schreeuwen (Obk), Hoo/je stifle te balken werpen van de garven naar de
(Nt), is Naachs /open ze dew-dc straotcn te voorraadzolder (veelal boven de potsta/)

'a!

balkhaeze - balle
balkhaeze (Ow) ['b...] - (schertsend) kat
balkhoolt (Dfo) et; -en 1. (ook verz.) elk
der balken, elk der veelal ronde
zelfgemaakte palen die met elkaar de
zolder van een stal vormen
balkien et; balkies ['bal(o)ko] 1. kleine
balk 2. hetz. als steunhoolt (Diz), z. aldaar
balklaoge (El) de; -n; ...laogien pb...] 1.
laag garven (of evt. hooi) die als eerste op
de voorraadzolder van balken wordt gelegd
(z. ook baiklcggcn, balklcggcr) Dat is de
balklaogc, dan mcugcn dckoppen nietdcur
do balken kommen (El)

balkieggen (Bu, Dfo, El, Ow) Ook
baikeleggen (Bu, Ow) onbep. w. en het
balklegd ['bal(a)kleg .. .ka...] 1. garven als
eerste laag op een voorraadzolder leggen
(ook vooral: in de hoeken van bet sehuin
aflopende dak leggen (Bu)) c/c gaarven
ba/kJcggen (El), balkieggen, de lcgge van
de ocrstc iaoge stro (Ow), ook wel van
hooi gezegd dat men op de stalzolder van
balken legt (Ow)
balkiegger (Bu, Dfo, El, Ld, Ow, vo) Ook
balkelegger (El, Ow) de; -s; -tien
['balklEgç, 'balak....bal(a)ko...] 1. degene
die de garven legt (op een voorraadzolder,
vaak als eerste laag, ook: in de hoeken van
her schuin aflopende dak) H/f was do
ba/kiegger en dat was ok n/ct zomar wat,
nee, do kopacndcn icdcrkccr ha/fwog de
veurige /aogo en dan de twiedo laoge d'r
kruus/ings ovorhcnnc; dan burg ic et
meorste (vo), Do vourlcgger icgde do
garven k/a or your c/c baikcicgger, die krcup
om op et gocie p/ak to kommen (Bu)
balkliende z. statteiiende
balkmi'jer (Np) de; -5; -tien [b...] 1.

slechte maaier (die door bet niet goed
gebruiken van de zeis a.h.w. balken liet
staan) N. was cen ba/kmifor, die lout do
zendo to hoge uutlopen (Np)
balknote de; -n [b ...] 1. muzieknoot op

bait do snif d'r n/ct ondcr (App)

ballast (verspr.) Ook ballaster (bet. 1: Ow)
de; -en ['balast/...ç] 1. grote houten schop
met opstaande randen, voor zand, grint,
kolen, kalk, graan enz. Dc ballast haj'
vrocgcr, die was wat br/odor as de bats, or
buns stan wat haokscr; die was veur or
opschoppcn van los zaand(Bu), do ballast,
con grote, Platte schoppe om ios spai op to
scheppcn (Bu, Wol), Dc ballast of ballaster
hadden do wcgwarkers aitied om bifgiicks
de peerdcstront op to rakkcn (Ow) 2.

ballast van een luchtballon e.d. (spor.) 3.
scheepsballast 4. dat wat men als nutteloos
ervaart (en dos weg kan) (spor.)
ballaster z. ballast
ballastscheppe z. ba/iastschoppc
ballastschoppe (Dfo, Ste) Ook ballastscheppe (Bdie) de; -n ['balastskopo/ ... ] 1.
ballastschop, grote houten schop voor o.m.
kolen, graan
balk de; -n; -gien ['halo] 1. bal (bij diverse spelen) cen ba/ic kercn tegenhouden,
tegenho/en, an de baBe wezen,
.kommen, cen vri7c bal/c, H/f scbot d'r
eon bai/e in nI. in de goal (Nw), Da's een
goeie ba/ic die bal is goed gespeeld (bij
voetbal, korfbal met name), cen niakkc/ike

ba/Ic een bal die zo is aangespeeld dat men
hem gemakkelijk verder kan spelen of
ennee kan scoren, Ecn ba/icgicn kan soms

rccrro/icn zaken kunnen soms een gebeel
onverwachte, vaak ook: een onaangename
wending nemen (Ld), argcns eon ba//egicn
over opgooien, mckocr do bai/c tocspcu/en,
Do baBe is rond men kan met weten hoe
her afloopt (spor.), (fig.) Jo moc'n do ba//c

mar teroggekaatscn bet probleem, de vraag,
opdraeht teruggeven aan degene die erover
begon, die het bij jou neerlegde (Dho) 2.
kerstboombal 3. balvormige bloem, vncht
In the biocmc kommen van die mao/c
bailcgies (Nw) 4. balvormige versiering op
een mots H/f hot eon moo/c ba//c op 'c
musso (Dho) 5. gehaktbal ba//en dn7en 6.
sneeuwbal Daor viigt al weer zoc'n baBe

een notenbalk
balkon [bal'kon] - balkon: aan een
gebouw, ook: in een schouwburg (spor.)
balkondeure [k...] - balkondeur tcgon et racm! (Nbk) 7. samengepakte of
balkonleuning (spor.) [...'k ... J - balkon- samenhangende massa anderszins As do
koonen vrctcn komt d'r zoo 'ii roi/cgicn in
leuning
do bok, van de ba/ic vrctcn die in de
ballade (bi, I)
[ba'lado] - ballade
ballappen (App, Ld, b: lm) my. ['balaprp] veurmaegc zit (Ste), H/f het et brood as
i. lapjes leer onder klompen gespijkerd Aj' eon baBe in dc mond (Dho) 8. balvormige
ballappen ondor dc klompon hobben, dan figuur waarin bijen soms vliegen U) Die
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baiie-opgooien - balletrekker
[ni. het kindje] lag rustig to slaopon on
dour et gozang van do bi]on s/cup hi] zo
vaasto dat hi] n/ks vernam van do groto
ba/Ic die bovon zion houfd bong 0) 9.
vuurbai Bi] onweor vloug d'r wc/ es con
ba/Ic vuur dear et huus (Nbk) 10.
balvormig deel van een bep. lamp (Nw):
Bo yen et sche//egion van do piotoreu/ioIaampc zit do ba/Ic van do laampo, dat is
con rondo ba//c (Nw) 11. teelbal Die vent
kroog con trap in do bal/on (Np), 1k zaljo
togen do bal/on schoppon (Nw), 11i7 galme
eon trap in do bal/on (Wol), As eon boor
snodon wodt, wo 'xi 'xv do baRon onthaold
(Op), Eon k/opbingst hot mar ieno ba/Ic, dii
hi] her con ba//c hi do ingowanon (Nbk),
Do hingst moot do ba/Jon kwiot (Spa), Zo
bunnon do hond do ba/Ion of kastreerden
hem door af te binden (Np), Mit biggosn/eden wo'n do baRon d'r of haold (Ste),
Len ram moot con goeio zak mit baion
hobbon (Ld), 1k snap d'r do bal/en niot van
helemaal niets (verspr., Nw) 12. ronding,
uitstulping onder aan de voet van een paard
(Ste): Ft poord hot last van bal/on,
vormoodelik io/ onder do bionen, ondor do
vooton; et zit tusson do kaan ton van et
hoollozorin (Ste) 13. flinke ronding onder
klompen, bestaande nit daartegen vastgepiakte en samengepakte sneeuw In do
winter, in do snj kuJ' ba//on onder do
klompen hobbon (Pe-Db!, 01-Ni, Bu), Ft
duit eon bet/on, Jo kriogon zomar eon ba//c
onder do klompen (Op), A]' baRon onder do
klompen hobbon, moo]' d'r wat zoolt onder
doon, dan hoj' gion last (Db); bij vergelijking: He]' op 'o sokkon /open, io
bebbon do baRon onder do sokkon! ze zijn
erg smerig (Bu) 14. bal van de voet of
hand Do ba//c van do haand is vorstookt
(Obk), 1k hob eon wontien in do ba//c van
dohaand(Op), do bal/o van do vootc(Diz,
Wol), In do ba//c van do vooto wi/nog woos oon /iokdoorn zitton (Ld) 15. het tegen
de bal van de voet sluitende deel van
sokken, kousen (van iemand die veel
loopt:) Die /opt him do ba//on aut do
sokkcn (Ow), 1k hobbe de ba/len out do
sokkon (Sz) 15. zak met hooi of balvormig
lichaam anderszins aan een Ia woic (WH,
Diz, Op) Do balletrekker doe eon ballo
omhogons an et begin on aondo van do
warkdag (Sz), Hong do ba/Jo ha/fstok dan

was et tied om to schofton (in do
warkvorscba fling) (Diz), As do ba//c in do
warkvorschaffing daolegong, konnen do
arboiders uutschoidon (Op)
balie-opgooien (Db) onbep. w. en het
balle-opgooid ['halo...] 1. op, omhoog
gooien van een bal Mit ba//o-opgooion
vcrzwikte hi] do ankol (Db)
ballegies Ook balleglesraand (bet. 2: Ste)
my. ['baloxis/ ...J 1. my. van ba/logier, z.
ook onder ba//c 2. strookje vitrage op
ongeveer tweederde van de hoogte van het
raam (Nbk, Ste)
ballegiesraand z. bal/ogios, bet. 2
ballejonge ['b..] - bal!enjongen
balien zw. ww.; onoverg., overg.; balde,
het bald ['bali7] 1. (onoverg., onpers.) tot
een bal worden As do sni] ba//on wil, dan
is zo bakkorig ( Ste), Do sni] bait onder do
klompen plakt aaneen tot ronde verdikkingen (Bu, Nbk), A]' ba/lappon ondor do
k/ompon hobbon, dan ba/t do sni] d'r niot
ondor (App), (onpers.) Ft bait weer zo
onder do klompen er vormt zich een ronde
verdikking onder de klompen door het
plakken van de sneeuw (Np, Ste), Et ba/t,
dan moot et half duj wooden (Ste) 2.
(overg.) tot een bal vormen Hi] bait do
vooston in do brooksbuson (j) 3. (onoverg.)
met een bal spe!en Zuwwo oven ba//on?
vooral: met een ha! overgooien (Nbk) 4.
(onoverg.) neerstrijken van een zwerm
bijen (bs: Obk) Die zwaarm komt dao/o,
die bogint to bal/on (bs: Obk)
ballenet (Diz, El, Spa, I) et; -ten; -tien
['balo...] 1. net om bal!en in te bewaren
(Diz, El, Spa) 2. bainet (bij tennis) (I)
ballestore (Dhau, Nbk) de ['balosto:ora] 1.
balastore, papieren voorloper (met
horizontale vouwen) van het plissègordijn
ballet et [ba'lstJ 1. ballet: bep. dans 2.
gezelschap dat een ballet (bet. 1) ten
uitvoer brengt Is zo bij 't ballot? bij een
balletgezelschap (Ow) 3. ballet!es Zitzc op
ballet? (Ow)
balletdaanser (1) [ba'l...} - balletdanser
balietgezelsehop (I) [ba! ... ] - balletgezelschap
balletgroep (I) [ba'l...] - balletgroep
balletmeziek (spot.) [ba'l...] - balletmuziek
balletrekker (Sz) de; -s [b ...] 1. degene
die bij her begin of eind van de werkdag
een mand of bal van de /awoie omboog

balletschoe - baistienen
trok
batletschoe (Obk, Pe-Dbl) [bal. .J - balletschoen
balletschoele (1) [bal... balletschool
balling (spor.) de; -s, -en ['balu] 1.
balling
ballingschop (1) lb. ..j - ballingschap in
ba!!ungschop (1)

ballon z. belon
ballonkorf z. beionkorf
ballroom (spor.) ['balrü:rn] - ballroom,
danszaal
balmerallegien (Diz) at [balmoraloxin] 1.
bep. snoepje Hael nog mar even wat
ba!mcrailcgies (Diz)
balorig (verspr. WS, Db) bn.; -er, -st
[ba'lo:oroxl 1. wild, steeds geneigd tot
stoeien, rennen As de kiender balorig
binnen, zeggen ze wel dat d'r storm op
komst is (Spa), Die kiender bin tech zo
balorig, ze bin an et baldiezen ... 1 (Nw)
balpenne Ook balpunt (Wol)
['balpeno/ ...pAnt] 1. balpen, ballpoint Dc
balpunt wodt nicer bruukt as et potlood
(Wol)
balpoot z. balpote

balpote (Bdie, Bu, Dho, Ld, Nbk) Ook
balpoot (Dfo) de; -n; ...potien ['b.../...] 1.
balpoot van een kast, tafel 'Ic Heb ccii
taofel mit balpoten (Nbk)
balpunt z. balpenne

balschoe (Obk) ['baiskul - balschoen,
dansschoen
balsem de ['balsin, ...s5m] 1. balsemolie
(spor.) 2. wat vetachtig is net als
balsemolie (spor.) 3. hondsdraf (fp) 4. in
wi!dc ba/scm akkermunt (fp)
balsemen (spor.) ['bals5m5n, ...srpn,
... s am:] - balsemen: van een lijk St lick
wodde ba/scud (Nbk)
balsemeulie (I) ['bat...] - balsemolie
balsemien (Nbk, Np, Ow, Wol, fp) de;
-en; -tien, -egien [balsa'min] 1. balsemien
Ic vu/c balsemienen in de turin hebben

(Nbk)
balsemstruke (b) ['b.. •1 - balsemstruik
balstaepelig z. ma!taepc/ig
baisteen z. baistien
balstenen z. ba/stiencn
baisteren (Nw) onoverg.; balsterde, bet
balsterd [balstyç] 1. opeen plakken: van
sneeuw Paksnij is snij die ba/stert (Nw)
baisterig (s) bn.; -er, -st ['balstçox] 1.

opgeblazen, opgezet (van het lichaam)
balstien Ook balderstien (01-Nl), baisteen

(Sz) de; -en (WS, Db, Dhau, Ma, Ow),
-der (Db, Dfo, Dhau, Dho, Np, Op, Ow, b,
v), -er (Ow) ['bal.....batdç... /...] 1. zwerfkei,
veldkei, balsteen, o.m. gebruikt als
marketing van een pad naar een huis, aan
bet begin van een oprit, etc.; meestal alleen
gezegd van niet zo grote zwerflceien (Bdie,
Ld) D'r zatten ccii boci ba/stienen in 'I
hand (Nbk), Vroeger bruuktcn ze halstiendcr as scheidung tussen de hoeken
bouw (..) (Bu, Dfo, El, Ste, b), Vroeger
hadden ze wel ccii ba/sticn veurde baander
nI. tar afsluiting (Ld), _een
ccii dikkc ba/st/en
op etp/aanicien dat bovenop 'e boonties of
zuarkool lag (Obk), Ze mackten wel ccii
ba/st/en waarm op een k/ompkache/; d'r
kwam ccii stok mo/ton 0mm; en die kwam
dan op et voctcnaende van et bedde cm de
voeten waann Ic kricgcn (Ste, Sz), In
p/acts van ccii krukc vcrwaarm den we
vrocgcr wel cen ba/st/en onder de kop van
de k/ompkacbel; daor kwam dan aovens
ccii dweil omme en hij woddc onder de
dekens stopt, zoe'n stien b/ccf aenilk de
b/c/c naacht waarm (Ste), We woonden
vrocger an De Ba!stiencn zo hectIc die
straote, mit van die rondc kicndcrkoppics
(Mun), ? Regent ba!stiencn gezegd van
harde regen (Wol), Hijhet ccii billIe op dc
kop as ccii ba/st/en (Dho, Np), zakkcn as
een ba/st/en zwaar onvoldoende scoren bij
een examen (Ma, Np) * Ic kun van ccii
ba/sticn we! soep koken, aj' d'rmar wat bij
in docn (IA, Ste), ... d'r mar gcnocg b/f in
doen (Bu, Np)
balstiendermure (Dho) Ook baistienemure
(Ow) de; -n; ...muurtien ['balsti:ndr...f
'balsti:no...] 1. muur van keistenen, bal-

stenen
balstienderstraote (Dfo, Obk) Ook
balstienestraote (Diz) de; -n; . ..straotien
Dal... / ... sti:na ... ] 1. straat van keistenen,
balstenen Vroeger hadden ze wel ha!stienderstraoties vcur de baanzcrs (Obk)
balstienemure z. ba!sticndcrmure

balstienen (Bdie, Dfo, Diz, Nbk, Np, Obk,
Op, Ste, j) Ook balstenen (Sz) bn.; attr.
['balsti:i:/ ...sti:v:] 1. van zwerfkeien, van
balstenen ccii balsticncn straotc, zo ook:
Vrocgcr hadden ze we! ccii ba/st/en cii
patticn naor dc wcg (Ste), ccii ba/stienca
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baistienestraote - banepompen
nnzurtien (Hdie)

ban-de-bommer (spar.) [banda'bomçj baisti enestraote z. balstienderstraote
ban-de-bommer, (atoom)pacifist
baisturig (verspr.) Ook boisturig (Dho, band de; -s; bantien [bent] 1. band: popDiz, Ld, Np, Obk, 01-NI, Spa, Wol) bn.; muziekgroep, dans- ofjazzorkest /uustejen
-er, -st [baI'sty:arax/boi'st ...] 1. wild, naoreen band(bl) 2. z. baandl, II
onstuimig en niet geneigd te gehoorzamen, banddoek (bo: Op) ['banduk] - banddoek,
tot rust to komen, balorig D'i- th zeker uitwasbaar maandverband
aander weer op komst, want 't vee is 70 bandesleep z. banesleep
ba/stur% (Dhau, Dfo), Die jongen wooden bandiet de; -en; -ien [ban'dit] 1. bandiet:
70 ba/stunj, hi 70//en ze dr nut raegen straatrover, struikrover 2. erg ondeugende
(Obk)
jongen, scheim Die jonge was een bandiet,
baits (verspr.) [baits] - baits de baits hij kreeg vacke kiappen (Dfo), Da ccii
bcdricven iii. gezegd van het korhoen )
grote bandiet, die jonge (Nw), Ach je,
baltsplak (Obk) et; -ken ['baisplak] 1. bandiet daj' binnen (Spa)
plaats wnar de baits plaatvindt Dc korhaene bandiezer z. baandiezer
her mooier veren as 't wuuien en hij bet bandig z. baand%
con vaast ba/tsplak (Obk)
bandrekorder z. baandrekorder
baltsviocht (Obk) ['bai(t)stloxt] - baits- bane z. baene
viucht lit weerianimegien maekt in zien bane-eide (Nbk) de; -n; -gien 1. eg van
ba/tsvlocht een geluad as con b/a etend banden die voor wagens, auto's zijn
lanunegien (Obk)
bestemd en die in de iengerichting zijn
bal'vaaste (spar.) [baif'a:sta; aks. wisseit] - gespiitst (vanaf het rijviak gezien), waarbij
baivast
het aldus verkregen scherpe viak de
bamboe I de, et ['bambu] 1. (stofn.) eggende werking heeft
bamboe
banebroek (Nbk) de; -en ['bh:nabruk] 1.
bamboe II bn.; attr. ['bambu] 1. bamboe, bep. type kiepbraek voor vrouwen, z. onder
van bamboe gemaakt
llapbroelc. Mit banen zatten bep. flappen
bamboebos (v) de; -sen; -sien ['bambubos] van de banebroek vaaste (Nbk)
1. bos van bamboe Ze weren een banefebriek ['M:nafabrik] - bandenfabriek
baneiappen zw. ww.; onoverg.; baneiapte,
baniboebossien deurtrokken (v)
bamboegedien (spor.) ['b...] - bamboe-. het banelapt ['bà:na ...] 1. banden piakken
gordijn
Ze bin an 't bane/appen west (Nbk), HiJ
bamboelatte (1) ['b..] - bamboelat
bet bane/apt (Nbk)
bamboeiedder [b ...] - bamboeladder
baneiapperi'je de [...'ija, z. oak -ije] 1.
bamboestoei (verspr.) [b..] - bamboestoel het piakken van fietsbanden e.d. 2.
bamboestok (verspr.) ['b...] - bamboestok gereedschap am fletsbanden mee te
As /k mijgoedherinner was cfr ok appatte
voegeitiesliem om bo yen an die lange
bamboestokken te smeren (Ow)

piakken (Obk) We nammen mar banelappene mit, want ie kun nooit weten

(Obk)
baueioos z. baandeioos
baneloze z. baande/oze
batten (Dhau, Obk) Oak baandcrcn (Dhau)
zw. w.w; averg.; baande, het baand ['bi:/
'bâ:ndç;J 1. eruit sturen, wegbanjauren Ze
(spar.) De Ste//ingwarvers wooden in de hebben th d'r nut baand/baanderd (Dhau),
bamboetaofel (spar.) ['b...] - bamboetafei
barni [bâ:mi] - bami
bamibaile [b...] - bamibai
bamischieve [b ...] - bamischijf
ban (spar.) de; -nen [ban] 1. kerkeban

ban daon deurde bisschop van Utrecht( ]),
...kwammen in de ban (I), de ban
uutspreken (1) 2. in in de ban wezen/raeken
van (..) ais bet ware in betovering taken

(spar.)
ban de born (bi) et [bandabom] 1. afIceer
van bet maken/gebruiken van atoombommen

Ikbaande ,j dedeure nut (Obk)

banepiakken (Nbk) zw. ww.; anaverg.;
baneplakte en het banepiakt ['bã:na...] 1.
banden plakken Hij het banep/akt (Nbk),
was an 't baneplakken (Nbk)
banepiakspui (Nbk) et [b..] 1.
bandenpiak
banepompen zw. ww.; onaverg.; bane-
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baneschölk - baoi
pompte, bet banepompt ['bã:n3pomptp] 1.
oppompen van banden, vooral m.b.t.
fietsbanden 1k moot ccrst banepompen

bcnauwd praotcn laoten, et is go wo on
bangcmackcn7e van die vent (Nbk)
bangesebeet z. bangcschiotcr
bangeschieter Ook bangescliieterd (Bu,
Diz, Ma, Np), bangescheet (Db, Bu, Dhau,
Nbk, Nt, Spa, Ste, Sz, b), bangeseizijier

(Sz), Hi7ston to ban epompen (Nbk),... was
an 't banepompon (Nbk)
banesehölk (Nbk) Ook baandscholk
(Dhau), baneschullc (Diz, Nbk), (Sz) de; -s; -tien ['b.../...] 1. enorme
baandscliulk (Bdie, Pe-Dbl) do; -en; -ion bangorik Wat con bangoscbietord (Bu),
['ba:na.../bã:nt.....bã:na .....ba:nt...]1.schort Shop uut, shiep nut, ic bin con bangoschcet
(voor eon vrouw) die alleen voor do (Dhau)
sehoot langs gaat terwijl do stof naar bangescliieterd z. bangeschiotcr
achteren doorloopt, i.t.t, eon halve scholk bangeschijter z. bangcschictcr
die geen zijkanten heeft; met eon band om bangig (verspr.) [batj(g)ax] - bangig,
hot rniddel vastgebonden; vaak 's middags, onigszins bang
voor net gedragen; hetz. als midde/schdlk bangighied Voor -hoid z. -hied ['baij(g)ax
hit] - banghoid
baneschulk z. banosehôlk
banesleep (spor.) Ook bandesleep (Spa) banig z. baandi
do; ...slepen ['ba:nash:p/...] 1. soort sleep- banjer (Dho, Diz, Nbk, Obk) Ook banjerd
bord van halve banden Do lesto jaoron (Np, Wol) do; -s ['bpj/... jt] 1. grote,
zwaargebouwde kerel con banjer van can
wodt altied eon bandosleop bruukt ( Spa)
banesnieder (s) de; -5; -tien ['bä:na ...] 1. korol (Np, Dho), con dikkc banjer (Diz,
insteker, die nI. do banden van stro om do Obk)
garven stuk sneed, omdat hot stro los in do banjerd z. banjer
banjeren [bàpjç] - banjeron: met grote,
dorsmaehine moest
enigszins zware stappen lopon Nd banjert
baneveger z. baenoveger
banewaegen (Np, Obk, Op) do; -s; -tien dour 't laand (Sz, Wol), ...overal dour
{'bã:na ...] 1. grote boerewagen op (Ow), Now moeJ' mc niet dour do tuun
banJeron, hour, ik bob daor ahlogeer
luchtbanden, autowagen
banewipper (spor.) ['ba:no... ] - bloompics staon (Nbk)
bank z. baank
bandowipper
bange Ook baange (b) In.; -r, bangat banke z. baank
[bai3(g)aibà:ii(g)ø] 1. bevroesd, vreesachtig banket (spor.) et; -ten; -tien [baij'kst] 1.
Nd was overal bange your (j), lid konde bankot: foostelijko officiële maaltijd
zo wel, datbi was nietbangc(j), Jemoe'n banketbakker (spot.) [...'k...] die kiondor nict bange maeken (Nbk), bankotbakkor
bange wezon your zion cigen schaad bang banketbakkeri'jc (spor.) [baifk...] zijn tot in het absurde (Ma), Do streupers banketbakkerij
weren as vuur zo bange your him (j), zo banketstaaf z. bankctstaove
bange as ccii wozol (Np, Pe -Dbl, Ste), ...as banketstaeve (Db, NW) Ook ban ketstaaf
con schoet (Bu), Hi] is zo bange as can (spor.) [...'k...] - bankotstaaf
hontion, hi] lopt wit do stat tusson do bankien z. baankion
bionen vot(Dfo) 2. bozorgd Weos daor mar bankier (spor.) [baij'ki:ar] - bankier
nict bange your (ba), 1k bin bange dat ot bankieren (spor.) [baki:açç] - bankieren
nict good komt (Nbk), Hi] is bange your bankstel z. baankstel
zion eicrkJrf hij loth zeer voorzichtig bannig z. baandig
(Nbk, b), Jo moo 'xi nict bange wezen daj' Baobel (spor., I) Ook Babel (spot.)
bange wooden zillion (Ma, Nbk), . . daj'jc ['bo:blfba: ... J - Babel do toron van Baobel
an koold wacter branen zulion (Ma) 3. (spot., I)
beschroomd Hi7i5 bange am op etpodiuni baoi (Bu, Nw, Obk, Sz, b: Im) Ook haiti
to kommon (Nbk), Hi] was nict bange om (Obk, Sz) et [bo:aj/ba:j] 1. bep.
klodingstof: baai Baoi is gewe von stol con
et woord to vocren (Nbk)
bangemaekeri'je [bafl(g)mE:lq'ja, ...'EjO, dik soort lone]; et is dichte woven, eon
z. -ije] - bangmakerij Ic moc'n Jo nict gladdige soort; baoi is rood of blauw (Bu)
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baoieri - baol
baoien (Bu, Dfo, Nbk, Nw, Obk) Ook
baaien (Spa) - baaien, van de kledingstof
baai baoion ondorbroekon (Obk, Nbk),
•. .rokkon (Nw), con baoicn middelbaand

(Dfo)
baoke I (verspr.) Ook baoken (verspr.),
bake (bet. 1: Sz), baeken (bet. 6, 7: Db,
Dhau, Ld, Obk, Op, Sz), ba/con (Nw,
01-Ni, Op, Ow, Pe-Dbl, WH) de; -n, -ns
(flu, Np) ['bo:ko/.. .kp/'ba:ko/'be:kj/'ba:lqj]
1. oude lap, een (stuk) kussensloop of een
stuk Taken ed., meestal aan een paal of
stok, bijv. tegen het dak aan gezet of erop
gelegd, uit het raam gehangen enz., als
token voor degene die een eind van het
huis verwijderd aan het work was om thuis
te komen, n-ieestal als token dat i1et tijd
was om to eten e.d. (Bdie, flu, Nt, Obk,

was et bakcn your dc handoiaar dat d'r een
pasgoboron kaif bij do boor was (Sz),
Gauw even eon baoke uuthangon docf as
do kaivor-koopman langos kwam (Spa) 3.

paai of Tat in de grond waarop men zich
richt bij het zaaien, kunstmeststrooien
(Dhau, El, Ld, Obk) Mit roggezi3/on wodt
eon baoke got in do grond bier on daor, in
do iengto en over do brottc van do bouw; or
bin lattios om Focht on evenwiedig to
bouwon (Obk) 4. idem bij het uitzetten van
een sloot, sleuf enz. (Ow) op eon baokon
ofgaon mit siootuutzotton (Ow), Eon sloot
get ij wit mit eon baoko (Ow) 5.

afbakeningselement tussen bep. percelen,
bep. terrein (Bu) eon baoken uutzottonbijv.

in de vorm van een plag heide (Bu), zo
ook do baoken [my. van baoke] op 'c
Ow, Spa, Ste, Sz) As d'r go en end aaciiter scheiding zotton piaggen heide ter afin et Iaand an et wark binnon on die moo 'n bakening (flu) 6. token ter afbakening van
thuuskwnmon, dan kwam do baoke op ci het vaarwater (Dfo, Ld, Obk, Np, NW)
dak, con witto dock of rooio buusdook

Dour do storm 19 et baoken Joss/eugon

(Ste), Asdo beer in 'tiaandwas on d'rmos

(Obk), baokons in zoo (Np), con tonne in 't
waotor as baoken (Np), Jo meugen nict

ocn koc kal yen, dan gooido do boerinne do
baoke op; dat was con ooid, wit Jackon an
eon stok on dat wodde op 't dak Jogd(Sz),
As do man in 't/aandan 't work was on hij
mos onvcrwachts thuuskocmen, dan woddo do baoke opgooid; dat was ocn wit
lakon an ocn stok en dat wodde op It dak
gooid(Sz), zo ook As we vroogcr van bans
waron en we konnon ci buns Zion dan
wodde de bake op 't bans zot, eon wit
Jakon of zo (S z), Wi] Iogdon vrooger con
baoke op ? dak (Ste), Hej" do baoke we]
henncJogd? (Ste), 1k Jeggo woJ even oen
baokc('n) nut (Ste), Wang dc baoke even
uut zoden zo dan, dat was ci warkvoik ci
som go von dat ci tied vow sehofton was
(Nt), Do baoke op 't dak zetten, dat was
bijv. can rooie buusdook an eon pcnnc op
et dak, om ieno die op ci Jaand an 't wark
is, Zion te Jaotcn dat ci oterstiodis (Ste), zo
ook even een baoke/bakon uutzcttcn, bijv.
ocn witto iappe op ci dak, as tekon dat et
koffie- of etonstiod was (Spa), do baoke
opzetten, eon token van schoft (Bdie), een
baoken uutdocn (flu, Nt): As ? etorstiod
was, dan mos io eon baoken uutdoon (Nt),
een baoke hi] buns gotten: as do boor of
knocht thuns mos koomon om to oton

(Bdie) 2. token met een speciale boodschap
anderszins (Spa, Sz), vgl. Een zak Guto)

buton do baoke voron, want dan bi7niotin
do vocrgcui(Obk), D'r was eon baoke in t
bricdc wa cior, waor de schiopon /angos
niossen (Obk), do baokcns verzottcn de

bakens verzetten (fig.) (Dfo, Ld), zo ook
do baoke vcrzctton gezegd wanneer men
eerst iemands mindere is on vervolgens zn
meerdere (Nw) 7. herkenningsteken of
-punt waarop men zich kan oriènteren
anders dan in de vorige bet. (verspr.) Dat
ginno Jocht is hi] donkor eon mooi baoken
(flu), Ri] 't kounstnioststncn wodde d'r
wo/ eon zak op 't draod /ogd, dat was ?
baoken (Dhau) * Eon sch.'o op et straand is
een baoken in zoo (Nt, Sz, Op)

Baoke II (Db, Dho, Nbk, Obk, Wol) de; -s,
-n ['bo:kaj 1. mansnaarn Raoko Zion homd
zit d'r op nI. een vlies op de melk (Dho),
We oton vandacge Vaoko in t hemdFhetz.

als kctolko oke, z. aldaar (Db) 2. schertsende aanduiding van een haan (Db, Wol),
zoals in Oonzo hacno wodt al eon oo/dc
Baoko (Wol), Raoko Jopt hi] dc kiopcn in
't hokko (Dl) en Baoko die kri3it ok a! weer

(Wol)
baoken z. baoke
baol (OS, Bu, Dho, Op, Nt, Nw, vo, b: Im)
Ook baa! (ZW, WH, Diz, Nbk, Np, Obk,
01-NI, Sz, Wol) de; -en; baoltien
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baole - baord
[bo:alTha:AJ 1. baal, nl. bep. grate zak van
jute etc. met koopwaar Mien beppe diende
vrocgcr hi] de bakker, mar the broebte de
baolcn maci on de baolen suker op 'e
zoolder (Nw), Vrocger mackEen ze c/c
ha cien keunstmest vale zwaorder as
tegenwoordig (Dfo), ccii baol stikstol ccii
bad ries, ccii baoi maci, ccii has] wit maci
(Wol) 2. de hoeveelheid die er in de onder
bet. I bedoelde zak gaat ccii baa] pepier,
- .poetsketocn (Diz), ccii baol pooteerpels
(Dhau), Zc doe,, zovulc bao!keunstmcs op
'tlaand(EI), D'rzo/kauniet on s/akkcmac/
over, van elk acbt baol op ccii bander (vo)
baole z. bc//c I
baoleblik z. beEch//k
baolebri'j z. bo//ebrif
baotebusse z. boliebussc
baoledeeg z. ho//cc/cog
baolekörf z. boilekörf I
haoleloper z. bolicioper
baolelotten z. boilciotten
baolesjouwer z. bc//eloper
baoltien z. ho/tie,,, bad
baolzak (Ow, vo) Oak baa/zak (Dhau, Np,
Spa) ['b3:alsak/ba:Isak] 1. baalzak H krecg
ccii grotc ha c/zak mit van c/c beer cm
ondertcschoelen (vo), Vrcuw/udcn baddcn
mit et varkcn vocrcn cii aander smeri wark
vacke ccii /ossnedcn baa/zak as sciio/k
vcur, oat was ccii matzak(Ow), Dc baa/zak
zat vol pulp (Np), Van ccii baa]zak
mackten we vrocgcr we/ ccii koedek (Spa)
baor Oak bar (Diz, Ld, Ma, Man, Wol)
bn.; attr. [bo:r/bar] I. geheel en al, alleen
maar in do baore zunne in de felle,
gloeiende zon: We mossen hujjen in de
baore zunne (Bdie), Ic moo 51 niet do h/c/c
c/ag in c/c ha ore zunne liggen mit ni/cs op et
hcufd (Nbk), AJ' bra an wooden wi//en
rnocj' in c/c baore zunne gaon (Obk), 1k
ston in do baore wiend (Op), Hi] leap
zowat ha/fnaekt in do baore koolde (Op),
k/acre baore (verspr.), oak aaneen
gesehreven, z. klaorebaore, oak k/acre
bane (Mun): één en al, geheel on al,
volledig: Wcgongen naorscbocie, hogc en
c/re age de mennige iangcs, on doe we
wecromme kwammcn was 't k]aorc ha ore
waeter (Nw), 't V/c/s is k/sore baore vet in
depanne (Nt), Die jurk is van k/acre baore
ziedo (Obk), 't Was k/aore baore aarmoedc
(Ma), 't Was k/acre baore toeval (Np), Do

k/acre baore waorhied! (Ste), Dat was mit
him ok k/acre baore ge/ok (Dho, Ste) L
kontant, in in baor ge/d betac/en (Dhau) 3.
z. baore
baord de; -en; baortien [bo:9rt] 1. baard
(aan de kin bij mannen) de baord staon
iaoten zich niet scheren, Hi] krigt ai (eon)
baord er begint een band bij hem te
ontstaan, z'n baardharen komen, zo ook
Hij bet a] war baord (Nbk), Hi/ her aorig
baord cm do kin ecu flinke baard, een
baard met veel en/of lang baardhaar (Dho,
Bu), Eij her n/ct vu/c baord een donne
baard, een baard met weinig baardhaar
(Nbk), D'r bin op '/ hoc/en ccii boc/jonge
kcrc/s die eon baord hebben die een baard
dragen (Obk), Hijhct can baordom do kin
draagt een band (Dhau, Oho), Wat had the
man eon grote baord (Obk), I staot een
sikkien jonger as con lange baord (1Db),
HI] streek him wat dear c/c baord (Obk),
HI] bloc!mit c/c baord In do toeken hangen
(Obk), Hi] hot zoo 'n zwaore baord, datM
meet nn haost twee keer per dag scheren
(01-NI, Spa, Op), Hi] hat ccii lange, witte
baord(Obk, Sz), (schertsend gezegd m.b.t.
jemand met een lange baard:) Aj'me con
c/abbe/thin go von, zak bini In do baord
k/immen (Dho), Die zit aorig (roeg) in c/c
baordhij heeft een grate, ruige baard (Dfo,
Dhau, Nbk, Ld), con baord van eon woke,
van twin daegen enz: de met afgeschoren
maar wel verder gegroeide baardstoppels
van die tijd, de baord in de keel bebben de
hoorbare overgang doormaken van de
kinder- nan de mannenstem: Eon jonge in
de gruui kan de baord in do keel hebben
(Obk), . ..kriegen Id.: Die jonge krit now
al do baord in do keel (Sz, Nbk), do baord
d'r of bcbben zn (uitgegroeide) band
hebben weggesehoren (1Db), c/c baordd'rof
/lae/cn zich of iemand anders scheren: 1k
moot c/c baord d'r nog of haeien ik meet
me nag scheren (Nbk, Np), oak: lernand
stevig de waarheid zeggen (Bu, 1Db, Dhau,
El, Ma, Nw, Obk, Ste): 1k zai n do baord
d'rofhaeien/(Obk), zo oak Ikheb 'mgced
do baord oljiacld hem funk onder handen
genomen, hem de waarbeid zeggen (Ste),
lone do baord d'r of vcgcn ieunand scheren
(Dhau), oak: hem flunk onder handen
nemen, hem de waarheid gezegd (Dhau):
Wat bet hi] him c/c baord d'r of veegd!
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baordaep - baordworm
(Dhau), iene de baord uutvegen hem flink
de waarheid zeggen (Db), de baord d'r of
kriegen geschoren worden (Ld, Nbk, Wol),
ook: flink onder handen genomen worden,
flink de waarheid to horen krijgen (Bu, Db,
Dfo, Dho, Ld, Np, Wol): Ikhebbe de baord
d'r of kregen ze hebben me de waarheid
gezegd (Bu, Wol), ...d'rgoed of kregen ze
hebben me flink de waarheid gezegd (Dfo,
Dho, Np), Die krigt de baord d'r (goed) of
(Dfo), Die krigt morgen de baord d'r ofik
zal hem morgen wel krijgen, ze zullen hem
morgen wel onder handen nemen enz.
(Db), zo ook iene de baord ofdoen (Op),
...d'r of doen id. (Op), iene de baord d'r of
geven hem een uitbrander geven (Ow), iene
in de baord vliegen ruzie maken met hem
(Op), in de baord brommen binnensmonds
praten, mompelen (Bdie, Dho, Ld, Np, Op,
Pe-Dbl, Spa): Hij bromt mar wat in zien
baord (Spa), Die man zit ok aorig in de
baord heeft eon forse baard (Nbk, Ste),
ook: heeft zich kennelijk een tijd niet
geschoren, gezien z'n grote baardstoppels
(Nbk, Ste), Hij zat dikke in de baord had
een flinke baard (Obk), Hij had de baord
om de kin id. (Dhau), Die bar de baord zo
lang, die hong op 't dadde knoopsgat (Dfo),
De maone zit in de baord is door een
wolkenachtig geheel omgeven (Nbk), een
mop mit een baord een oude mop (Bdie,
Dho), Now, da's iene mit een baord een al
oude, al lang bekende mop (Nw), (terwijl
men met een gebaar een bep. lengte
aanwijst:) Dat verhael he zoen baord is
een oud verhaal dat al heel vaak gehoord is
(Nw), een verhael mit een baord een
verhaal dat niet helemaal zuiver is, waar
iets mee aan de hand is (Ste), Dr komt
nog een baord aachter dat verhael an daar
is nog iets anders mee, dat verhaal krijgt
nog een staartje, er zijn komplikaties (Ste),
om keizers baord speulen om niets spelen
(Op), Hij het een baord as een bok (Spa),
...as Sunterklaos (Pe-Dbl) 2. baard van
bep. dieren Heur bond het een baord (Nbk)
3. tros waarin bijen gaan zitten, vooral 's
winters (bs: Dfo, Op, Ow) D'r bin tieden
dan gaon bijen in de baord hangen (bs:
Ow) 4. braam aan de snede van messen,
zeisen enz. baord op e schaetsen (Dho),
D'r zit baord op 'e zende ( Dho), As de
zende niet goed haerd is, slaoj' d'r een

baord an, dan is hij zaegerig (Ste) 5.
sleutelbaard, achterste deel van de sleutel
dat draait in het slot Een baord van een
sleutel kan d'r hiel verschillend out zien

(Obk) 7. snede van een bijl (Ma) de baord
van de biele (Ma)
baordaep (Bu, Dmi, Nbk, Obk) de; -en;
-ien ['bo:arte:p] 1. baardaap, scheldnaam
voor iemand met een forse baard 2. bep.
soort aap: baardaap (1)
baordbraander (Dfo, Ld, Obk, Op, Ow,
Sz) de; -s; -tien ['ba:ardbr...] 1.
baardbrandertje, korte pijp, hetz. als
neuzewaarmer, baordwaarmer

baorden (bs: Obk) Ook bulten (bs: Obk)
zw. ww.; onoverg.; baordde, het baord
['bo:ordn/'bnitn] 1. in een tros gaan zitten
van bijen (bs: Obk) Dat baorden geft an
dat de bijen zwaarmen willen (bs: Obk)
baordgruui (1) ['b...] - baardgroei
baordhaor I de; -en; -tien ['bo:arth...] 1.
elk der haren van een baard Baordworm
her N. vroeger had, de dokter trek doe mit
een pincet alle baordbaoren d'r out (Sz)

baordhaor II et ['b...] 1. het geheel aan
haar van een baard
baordmaeken (bs: Dfo, Op) onbep. w. en
het baordmaekt ['b...] 1. in een tros gaan
zitten van bijen
baordman de; -non; -negien ['b...] 1.
iemand die een (flinke) baard draagt Et bin
tegenwoordig allemaol baordmannen (Ld),
Daor hej' die baordman ok weer (Nt); als
verkl.: klein iemand met een baard (Bdie,
Db, Np, Nt, Obk): Daor gaot ok een
baordmannegien langes op 'e fets, mar ik
ken him niet (Np), De kebouterties bin
baormannegies (Db) 2. (verkl.) bep. vogel:
baardmannetje (Bdie, Dfo, El, Sz) Een
baordmannegien is een voegeltien en buust
in et riet (Sz) 3. (verkl.) koolmees (Wol)
baordmannegien z. onder baordman

baordschrabber (Dfo) de; -s ['b...] 1.
barbier
baordschurft (Dfo) ['b...] - baardschurft
Die mannen hadden vroeger nogal es last
van baordschurft(Dfo)

baordstoppel (spor.) ['b...] - baardstoppel
baordwaarmer (Db) de; -s; -tien ['b...] 1.
kort pijpje, hetz. als neuzewaarmer en
baordbraander

baordworm (verspr.) de ['b...] 1.
baardschurft De baordworm is een soort

-252-

baore - bans
ziektc, ccii soofl schurt? in do board (Bu),
Aj'baordworm hebben, kuj'je nicE scheren
(Ld), Baordworxn bet N vroeger had, de
dokter ti-ok doe mit ccii pincet a//c
baordhaoren di- nut (Sz)
baore Ook boor (Ma, Obk), bore (Bu) do;
-n [!bo:graTho:arpbo:ara] 1. draagbaar:
Pattie kun con starke baorc macken van
stokkcn (Man); meestal lijkbaar: Dc kistc
staot op 'e baore (Dhau), Ze /cupcn aachtcr
c/c baore (Dim), Vrocger gongen de
mcenskex-i vacke nog mit c/c baore oni buns
d.w.z. naar do traditie (Obk), 't Lick wodt
op 'c baore am ctkarkhofdrcugen id. (La),
't Lick staot op 'e baore (Bdie), Dr mos
acht man ant/cr do baore (Nbk), Ze hat/den
him op 'c baore (Np)
baorehokkien (Db, Dhau, Dho, Ma, Nw,
01-NI, Op. b:Im) Oak baorhokkien (Mun,
Nbk, Op, Spa, Sz) et; ...hokkies
[b3:9rh3kin/'bo:rh3kin] 1. baarhuisje,
vroeger vaak tevens lijkenhuisje (vaak
slecht onderhouden) Vrocgcr wodde sen
o vcrlcdcne die an sen bcsrnettefikc zicktc
stur von was in con baorhokkien op ha ard
(Spa), Et baorhokkien mmci ok neudi
opknapt wodden! (Nbk)
baorehusien (Ma, Ow, Nt) Oak
baor/susien (Db, Dhau, Viz, El, Op, Ow,
Sz, Wa!) et; ...husies [b.../...] 1.baarhuisje,
vroeger tevens vaak dienst doend als
lijkhuisje Vrocgcrkwam do ovcr/edene we/
tiede/ik in 't baorbusien te staon (Dl,)
baoren (Diz) ['bo:orl?] - baren van ecu
kind: Ze hot eon kicnd board (Diz)
baorhokkien z, baorehokkien
baorhusien z. baorehusien
baormoeder (01-NI, Op) Oak buannoeder
(verspr.) [bo:er ... ..ba:ar ...] - baarmoeder
baarmoedergezwöt (I) [1,...] - baarmoedergezwel
baormoederhals (1) [b ... J - baarmoederhals
baormoedcrhalskanker (I) ['b. ..J - baarmoederhalskanker
baormoederkanker (1) ['b. •1 - baarmoederkanker
baormoederontsteking (I) [b..] - baarmoederontsteking
baormoederverzakking (I) ['b...) - baarmoederverzakking
baors Oak boos (El) do; baorzen; -ien
[bo:ars/bo:asj 1. baars, bep. riviervis AJ'

can boos c/c roggegraot nut/the/en, bin alle
graotcn d'r ant (Ell, We hebben 6ev dikke
baors vongen (Np), ... con poor mooie
baorzcn... (Spa), (verz.) Door alt ccii hoop
baors (Dho)
baorshaokien (Np) et; ...haokies ['b...] 1.
vishaakje voor boars
baos de; baozen; -ien [bo:as] 1. man als
hoofd van hot gezin, ook we!, soms meer,
soms minder schertsend gezegd van de
vrouw des huizes, in het bijzonder door
hoar man (verspr., b) 1k za/ c/s baos wel
even roepon mijn man (Bu), zo ook Waor
is c/c baos? waar is je man? (Bu), con
pakkien ic/ink veur de baos (Dfo), Do baos
komp d'r an mijn man; vaak gezegd als er
iemand non de dear is die naar de beer des
huizes vraagt (Nbk, Ste), Dc baos is d'r
nicE is niet aanwezig, ook wel gezegd van
c/c vrouw des huizes (El, Nw), Dat mocj'
even mit do oo/de baos overleggen met do
al wat oudere of oude man in hot gezin, of:
met mijn al wat oudere of oude vader
(Ste), zo oak: Oonze ooide baos kon oons
niorgens aorig uutkafferen as wij aovcns
In etc tbuuskwammen (Obk) 2. manspersoon
of evt. jongen, oak als aanspreekvorm 't Is
al mcnnig jaorcn Icc/en, ik was flog mar
con k/sine baos (b), 1k taos a/tied do
grocten van c/c oo/dc baos overbrcngcn van
do oude man (j), (als aanspreekvorm) Die
pries van veortig ge/don dot is to von/c
baos, hij lop am c/c twintig is zo'n twintig
gulden waard (Sz), Dat is eon bc/den hams
con slimme jongen, die wel wat kan (Np),
ccv drokbaosieneen druk, aktiefniannetje
(1), sen grote baos con man met veel geld
en/of invloed (Nbk): (schertsend:) Door
komt c/c grate baos ok weer an (Nbk), dc
zwatte baos do duivel (Dfo) 3. eigenaar, in
relatie tot ecu huisdier Wie zal zien baos
wczcn?gezegd bijv. n.a.v. eon loslopende
hand (Nbk), (aanhalend tegen eon hand:)
KomE hiy mar even bij et baosien, mien
jonge (Nbk) 4. degene die hot gezag heeft,
die alles mag bepalen, die het voor her
zeggen heeft Hij is do baos hi buns hij
heeft hot thuis voor het zeggen, waartegenover, soms schertsend: Dc vrouw is
do baos!, baos in eigen buus wezcn/
wodden hot zeif (moor) voor hot zeggen
krijgen in do eigen situatie, in do eigen
omgeving, in hot eigen gebied (b, Nbk),
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baos - baos
Dour aYes wat do kionder tegon woordi
meugon on wiien vuui hi Jo soms amper
baos moor in cigon buns! (Nbk), baos over
Jezels blioven zich weten to beheersen,
weten wat je doet, er niet zomaar op los
staan enz. (Nbk), Dat incision is we! zoo'n
katte, zo is ioderieno do baos kan iedereen
aan, ieder moet naar haar pijpen dansen
(Nbk, Sz), Ze wil over iederiene do baos
spoulon ze heeft steeds de neiging haar wil
op to leggen aan iedereen, ze probeert
steeds iedereen ertoe to krijgen om to doen
wat ze wil (verspr., Nbk), Jo moc'n niot
a/tied do baos speulen, Jo moo 'i Jo es eon
betion botor naor eon aander schilckcn
(01-Nl), Do moestor is do baos degene die
het voor het zeggen heeft, ione (do) baos
bile von kunnen iemand de baas kunnen
blijven, hem blijvend aankunnen: As io
hum do baos niet blievon kunnen, stuur
hum mi] mar oven, dan zal ik hum wel
offenpies mores leren als je hem niet
aankunt, als hij niet naar je wil blijven
luisteren, wil blijven doen wat je van hem
verlangt (Sz), 1k kan him nicE do baos
bliovon (Db), gion baos b!ioven niet de
baas blijven, geen orde kunnen houden
(Dhau, Nbk, s): Meostor kon gin,, baos
b/ievon over die lummol kon hem niet tot
de orde krijgen (Dhau), ot/iono do baos
wezon onder kontrole hebben, bedwingen,
aankunnen (z. ook onder bet. 7): Oonze
moostor kon dejongen niot do baos (Nbk),
Zion winf is him giadwog do baos, hour!
kan hem gemakkelijk aan, steekt hem in de
zak (b), (dreigend:) Dan zufion we es zion
wie bier do baos is! dan zul je nog
meemaken wie het hier voor hat zeggen
heeft, dan zal ikje wel taten merken dat ik
hier de baas ben (b), Kiopeluzen hi]' vot
niet do baos laten zich moeilijk bestrijden
(Ste), Die groto tuun woddemi]zachiosan
do baos kon ik zo langzamerhand niet meer
alleen aan (Obk), zo ook 't Wark is me do
baos wooden is me to veel geworden, ik
kan het niet meer aan (Spa, El), Et wark
kanJe we! do baos woddon kan je te veel
worden (Bu), 1k roddo dat aiienig nie4 et
is mi] do baos wooden ik kan het niet
meer aan, ik heb er geen greep meer op
(Nt, Pe-Dbl), 1k wol et niet, mar et wodde
me do baos ik kon het niet tegenhouden,
kon het niet aan (Sz) on (zonder do): Dat

zwaorc wark is mi] baos wodden (Obk) en
zo ook Et is mi] baos woddon hat is me to
veel geworden (Bu), baos in eigon bock
wozon (wi/Jen/mougon) baas in eigen buik,
nI. m.b.t. de beslissing over een eventueel
afbreken van de zwangerschap (spor.) 5.
degene die de leiding heeft in een bedrijf,
op een bep. afdeling, bij werk dat wordt
uitgevoerd, ook: eigenaar van een bedrijf,
zaak Hij is Zion cigen baos heeft het zelf
voor het zeggen doordat hij van niemand
afhankelijk is, Hi] is zols baos, Hi] is do
baos van ? spul, 'k Hob 't zo drok as eon
klein baosicn ik heb het heel erg druk (bI),
in do baos zion tied in werktijd, Is do baos
zols d'r ok? de eigenaar van de zaak 6.
timmerbaas AsJongc van voortien kwam ik
hi] 't timmoron bij eon baos in Borkoop
(Obk), Fokko-baos to zien als verkorting
van Fokko-do--baos, d.i. de timmerbaas
Fokke (Up, Wol, 1) 7. iemand die heel wat
kan, die heel wat voorstelt, ook wel in
geval van bep. dieren gezegd 't Is eon baos
mit warken (Diz, Np, Pe-Dbl), ...mit'qn et
wark (Np),
zion wark (Bdie), baos
bovon baos or is altijd wet iemand die het
nog beter kan, Dat is eon baos van eon
kerel een heel goeie en/of sterke kere!
(Nw), zo ook eon baos (core! id. (verspr.):
Mar we hadden ok eon baos korol an do
luiliendo (..), boor, as H d'r mit zion voile
gowicht an bangon gong, dan schourde hi]
dopoerden haost ovordwas! (vo), Dat is me
eon baos korol, die lopt zo mit twio zak
sJakkomaek vot, onder olke aann ione (Ld),
't Is eon baos van eon vrommos, ze kan
hiol wat an (Nw), Et is eon baos vrommos
id. (Bu, Nbk), ? Is eon baos knocht eon
heel goode knecht (Bu, Nbk), eon baos
sproker (Dho, Nt, Nw, Sz), oon baos
voetbaior (Nbk), Eon baos van eon bond is
dat een heel goeie (Nw), Die korol is
iodoriono do baos kan zo ongeveer alles
beter, is in iets beter dan de anderen (ook
we!: en heeft het daardoor meestal voor het
zeggen, z. ook bet. 4) (verspr., Sz), Mit
badriodon bin ikhourdo bans kan ik haar
aan, dus: ben ik sneller (Nbk) 8. groot
en/of sterk exemplaar, dier Hi/ trok eon
grote vis op 'e wal, et was eon bole baos
(01-Nl), Et is eon baos van eon bond
wooden, hi] hot haddegruJd(Obk), Wat is
me dat eon baos boost! (Np), Et is eon baos
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baosien - bar
koc die groot en sterk is (Bdie, Bu), ... van
ccv koc (Bu, Diz, Nbk), Et is con baos
kaastc (Bdie, Bu), ...scboppc (Nt), Wat is
me dat con baos boost (Np), een bans van
een knicn (Wol), (hier in geval van een
kast:) Wat ccv baos! (Bu) 9. z. baors *
Betcrkieine baos asgrotoknccbt(Ld), D'r
gaol niks bovc.,i do baos zois je knot

dingen maar het beste zelfdoen, er zelf bij
zijn enz. (verspr.), De baos zicn ceylon bin
nicE van bilk z. onder cent (Np), Hcj' dc
nd, de hoer En 't aos/Dan hi]' con hick
bans (Ow)
baosien z. onder baos

boger as de baten (Diz), de baton en de
fasten (Bu, El, NW): Eaten en fasten bin
Year dc koper (El), Baoten bin giften ten
bate van eon vcroniing (Dfo), Dc baton
bin veur et Rooio Kraus (Nt, Spa) * Do
kost gaol your do baot men meet eerst

kosten maken, investeren voordat er
opbrengst, winst kan zijn (vo), ... veur de
baatuutid. (El, Nw, Sz), ...vcurdebaatid.
(01-NI), Do kost gaol vdur do baten uut Id.
(Wol), Dc keunst giet your de baton uut

men meet zich eerst inzetten, iets kunnen,
presteren, voor men voordeel geniet (Ow)
baoten Ook baten (verspr. WS) zw. ww.;
baosknecht (Bdie, 1Db, Dfo, Dhau, Dho, onoverg.; baotte, het baot ['bD:atvI'ba: ... ] 1.
Nbk, Np, Nt, Nw, Pe-Dbl, Ste) de; -en helpen, voordeel geven Wat we ok dcdcn,
[b ... ] 1. de eerste, dus belangrijkste knecht et mocbt nicE niet baoten (Op) 2. in (Ow)
bij een boer, vaak ook de oudste (Ste); Die koo fit daor mar Ic baoten de indruk
soms fungeerde de baosknechtals bedrijfs- te geven dat hij niet in orde is (Ow)
leider op de boerderij, wanneer de hoer baotig (verspr.) ['bo:atox] - batig, in con
langere tijd afwezig was of was overleden bao4g safdo e.d.
(Dfo, Nbk); soms werd eerder bovcrknccht baozen (Sz) zw. ww.; onoverg.; baosde,
gezegd (Nw); ook wel bij een timmerman, het baosd ['bo:azii] 1. de baas spelen
soms i.t.t. een bovcrknocht(Nbk), vgl.: B]] baozeweer (Ow) et [bo:nowi:nr] 1.
dc timmornian haj' de baosknccht, hi] do (vooral door bouwvakkers gezegd) zeer
boor de bovcrknccbt (Nbk), (op boer- slecht weer bij bet werk, al. werk waarbij
derijen, z. ook oberzweitscr, zwcitser.) Dc men wel erg hard meet werken omdat men
oberzwcitscr was ccv baosknech t, dc hot anders to koud krijgt
aandere sta ikncch ten hiotten go wo on zwoit- baozig bn.; -er, -st ['bo:ozax] 1. bazig Dat
ser (Nbk)
wief is wel zo baozig, ze wil abs weton
baosspeul(d)er (1Db, Obk) de; -s [b ... ] 1. (Sz), Et is con baozikorcfticn (Obk), Niot
heerserig iemand, potentaat
te baozig wezen, zoo hi] tegon H (vo),
baosspeulen (Nbk, vo) onbep. w. en het Qonzo katie kan zo baozig kicken as hi] in
baosspculd[b ... ] 1. de baas spelen, steeds buus wil (Nbk), Hi] steft 'm nogal baozi
zn wil opleggen J. wit wat baosspcuicn op (Pe-DbI) 2. (m.b.t. werk) te veel, te
over H., omdathi] een zcune van de hoer zwaar, te vermoeiend (verspr.): 1k kan 't
is (vo)
haost niet moor an, et wodt me baozjg
baot Ook baat (WH, bet. 3: verspr. WS, gcnoog (Sz), El kwam Ic sum an, ci was
Dfo, El, Ow) de (als enk. all. in bep. hear baozig gonoeg (El, Ow)
verb.); -en [bo:at/ba:tJ 1. nut, voordeel Dat baozinne [bo:a'zrna] - bazin, meesteres Dc
goft glen baot heipt niet, levert niks op baozinnc dee do doure oupon (Nbk)
(Nbk), Hoof 'm mar tot vriond, daor kuj' baptist (spor.) [baptst] - baptist
baot hi] bebben (Nbk, Wol) 2. medisch baptistisch (spor.) [bap'ttstis] - baptistisch
voordeel, lichamelijke verbetering Rd die bar I [ba:ar, bar] - bar: tapkast; klein café
modesienon had h/'j we! baot(Bdie), Aj'd'r met bar; buffetruimte in een hotel c.d.
mar baot bij hebben!(Nbk) 3. inkomsten, bar II bn.; -or, -st [bar] 1. row,
winst, opbrengst Do baoten van dc kark- onaangenaam slecht (vooral m.b.t. het
voogdic vuilcn in et ofgelopcnjaor yoga! weer) A]' ci ics opgaon mit ban-e winter
niit(Db), Dekostcn wacronnogaihogc, en (...) (Obk), (hier m.b.t. koning Winter:)
de baten mar goring (Op), H;] hadde dc (..) onhi]scbuddotnog watbardcr(ba) 2.
baoten d'r nog wet van, van ci Jaand dat
hi] verbuurdc (Obk), Dc baoten kommen
d'r nog ovorhennc (Dho), Do laston bin

z. baor

bar III Ook bane (Dla, Np, Pe-Dbl) bw.
[bar/bara] 1. in hoge mate Wi] zofion
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barak - bargen
vandaege out gaasten west bebben, mar (n: Np) 2. uitslag op de tong (Dho) eon
dour 't bane s/cob to weer bin wij mar besiougon tango, of baarg op 'o tongo
thuusb/oven (Pe-Dbl), 't Cobourt niot zo (Dho)
vaoke moor, mar eon kraom vesite is bar bargachtig (verspr.) ['b...] - bergachtig Ft
gezoii (Mun), Ft is bar onworjg, a/Jo- is daor wat bargachtig (Pe-Dhi)
mao/c storm en onweer (Pe-Dbi), Ft was bargbeklimmer [b ...] - bergbeklimmer
nicE zo bane holder (Np), Die man is niot bargbewoner ['b..] - bergbewoner
bane buugzom (DIa), 't Is bar mooi! (Spa) bargdorp (1) ['b..] - bergdorp
bargeduuts (Dho, Dmi, Nbk) et
barak z. borak

barbecue de; -s ['barbokjuM] 1. barbecue: ['bargadyts] 1. onverstaanbaretaal, koetergrill 2. festijn, gezellig samenzijn buiten waals Dat is your oons bargoduuts (Dho)
waarbij de meeste gerechten ondertussen bargfeesten (App) my. ['b ... ] 1. bep.
worden klaargemaakt met een barbecue feesten eertijds gehouden rond de Bosbarg
barge z. bargl
(bet. 1)
barbecuenen zw. ww.; onoverg.; bargekoppien (Dho, Nbk, Nw) et
barbecuede, het barbecued ['barb9 ['bar(a)gakopin] 1. hoofd met een vieze
laag, met vieze korstjes, met een laag barg
kjuM)dç] - barbecuen
barbecuesaus (I) ['barba ...] - barbecuesaus crop, z. barg I, bet. 1 Dat kiond hot eon
bargokoppion; dan moot d'r colic op (Nw)
barbecueset (1) ['b..] - barbecueset
barbecuevleis (spor.) ['bar...] - barbe- bargemotte (bet. 1: Db, bet. 2: Dhau, bet.
3: Np, Obk, 01-NI, Ow) de; -n ['barga
cuevlees
barbier Ook brebier (s: bet. 2) de; -en, - moth, ook ...'m... (bet. 3), 'moth (bet. 3:
s; -tien [bar'bi:or/'bra ...] 1. ouder woord Ste)] 1. gele us (Db) 2. (my.) bloeiwijze
voor kapper, barbier Do ooldo barbier was van de lisdodde (Dhau) 3. (vaak verkl.)
eon rakkor, wat kon hij icne to vie tor bep. ouderwetse peer: bergamotpeer (Np,
nomon (Mun), Bij eon minne barbier koj' Obk, 01-Ni, Ow)
et haor d'r hakkerig of kriegon (Obk) 2. bargemottepaere z. bargomottopere
ook: barbier die tevens de geneeskunst bargemottepere (Db, Obk) Ook bargemottepaere (Ste) de; -n; ...peertien
uitoefent (s)
[...'moto..., ook ...'mota... (Ste)] It. bep.
barbiesies z. barrebiosios
barg I Ook barge (bet 1, 2: App), baarg grote stoofpeer, bergamotpeer Barge(ZW, Dho, Dmi, Nw, Obk, bet. 3: Nbk), mottopaoron moo'n even /iggon (Ste)
berg (bet. 1, 2: WU) de; -en; -ien bargen I (OS, verspr. WS, p, b) Ook
['bar(a)x/'barga/ba:nr(o)x/bsr(a)x] 1. be- baargen (verspr. OS, Np, Op. ZW, p) zw.
kende natuurlijke verhoging in het land- ww.; overg., onoverg.; bargde, het/is (bet.
schap (die men als grater wil aanduiden 2) bargd ['bar(o)g/'ba:...] 1. knoeien met
dan een heuvel) hoge bargen, do barg vloeistof of kneedbare substantie, morsen,
opgaon (Nbk), ...ofgaon (Nbk), do bargen kiodderen Jo bin ok weer aorig an 'I bargen
het bergland: Gaon Jim van 't Jaor mit (Nbk), Wat hoJ' me do bool d'r weer ondor
vokaansio weer naor do bargen 7 (Nbk), In bargd wat heb je mijn dingen bevuild
do Stol/ingwarvon hobben we donkt mi] (01-NI), NicE zo bargen! (01-NI) 2.
mar iono barg, do Bosbarg in Appe/sche (onoverg.) wadend gaan (en daarbij
(Nbk), d'r as eon barg togonop zion (Nbk) zichzelf bevuilend) DeJongon bargen dour
2. grote hoeveelheid, hoop, meestal in eon do modder honno (El), ...bin dour do
barg Zo hebbon d'r eon barg your daon modder bargd (Nbk)
(Nbk), Hi7 hot eon barg gold (Nbk), eon bargen II (OS, verspr. WS, p. b) Ook
barg eton (Nbk) 3. knoeier, morser (Dmi, baargen (verspr. OS, ZW, p), bergen (WH)
zw. ww.; overg., onoverg.; burg, ook wel
Nbk)
barg II (Dho, Nbk, Np, n: Np) Ook baarg bargde, het/is burgen, ook we! bargd
(Dho, n: Np) et (Iidw. weinig gebruikt) ['bar(a)g/'ba:r.....ber...] 1. opbergen, ergens
['bar(i)xI'ba: - -- ] 1. vieze laag van ver- neerleggen om te bewaren, om er later
ontreiniging op de hoofdhuid Die hot barg race verder te gaan Waor hoJ' et bonne
op 'e kop, hij hot zekor niot baorwuskon bargd? (Ste), Barg do bool mar in '1 yak on
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bargente - barrebiesies
gao mar naor huus ni. in het yak van de
schoolbank (v) 2. oogst opsaan in de
gebruikelijke vorm, zoals eon hooiberg, ten
rnijt (Bu, Nbk): do rogge bargon (Bu), buj
bargen (Bu)
bargente (spar.) ['b..] - bergeend
bargezetten z. zaodbultzottcn
barggeite (Np) de; -n; .. .geitien ['barxejta]
1. gems
barggezicht (1) ['b..] - berggezicht
barghelling (spar.) [b..] - berghelling
barghokke (Nbk) Oak bergitok (Sz)
['b..!..] - berghok
barging (Dfo, Nbk) de; -s, -en ['bar(a)guj]
1. berging (van een sehip) (Dfo) 2.
berging: bergruinite: met name year fietsen
(Nbk)
bargingswark (spar.) ['b...] - bergingswerkzaamheden
bargkaorte (I) [b...3 - bergkaart
bargklassewent (1) [b... 3 - bergklassement
bargklimaot (spar.) ['b..] - bergklimaat
barglaandschop (1) [b ... ] - bergiandsehap
bargioclit (verspr.) [b..] - berglucht
bargIoon (spor.) [b ... ] - berglaon
bargmeer (spar.) ['b...] - bergmeer
bargmeubel (01*, Pe-Dbl, v) ['b...] bergmeubel
bargpad (spot.) ['b...3 - bergpad
bargpas (verspr.) ['b...] - bergpas
bargpenne z. borgpenne
bargplaante (spar.) ['b..] - bergplant
bargplak (verspr.) ['b...] - bergplaats
bargrede (Va) ['b..] - bergrede do bergredo van Jozus (vo)
bargrevier (1) ['b...] - bergrivier
bargrnumte (verspr.) [b..] - bergruinite
bargschoe (verspr.) Oak baargsclioe
(lidie) ['b. .1...] - bergschaen
bargsehure (spar.) de; -a; .. .schuurtien
[b ... ] 1. sehuur die men gebruikt als
berging
bargsport (verspr.) ['b...} - bergspart
bargstee z. bultstee
bargstesjon (spar.) ['b...3 - bergstatian
bargstien (spar.) ['b..] - bergsteen
bargstok (spar.) ['b...] - bergstak
bargstreek (spar.) ['b...] - bergstreek
bargstroom (spor.) ['b..] - bergstraam
bargterrein (spar.) ['b...3 - bergterrein
bargtoppe (spot.) ['b...] - bergtap
bargtrein (spar.) [b..] - bergtrein
bargvolk (spar.) ['b..] - bergvolk

bargwaand (spar.) ['b..] - bergwand
bargweg (verspr.) ['b..] - bergweg
bargzetter z. bulizettor
bargzookler (Dfo, El, Nw, Ste, We[) Oak
baargzoolder(Pe-Dbl, Ste) ['b...I... ] -bergzalder; in diverse taepassingen: Do
bargzoo/der was drckt your do koezoolder,
eon meter bogey ongeveor en bovon et
woongodoelto (Wal), Do baargzooldor 2ot
Jo do romrnel bonno dloj' n/ct bruken, mar
dlej'niot kwiotkunnon ofnicE kwict wi//en
(Ste), Op de baargzoolder wodde do rogge
opslougen; et was soms bovon or veurhuas
of boven do koonen ( Pe-Dbl), do
bargzoofder, eon hi/do op de balken, to von
stal ofpotstal (El)
bariton (I) ['ba(:)ritan] - barium: mannenstem tussen bas en tenor, oak: zangpartij
vaar die stem
baritonzanger ['b..] - baritonzanger
barjulfer (spar.) ['barj ... ] - barjuffrauw
bark(en) z. birk(en)
barkeeper (spar.) ['baa)rki)pj] .. barkeeper
barken z. birken
barkrukke (verspr.) ['barkrAko] - barkruk
harm z. baarm
barmbattig z. baarmhatti
barmhattigbied z. baarmhattighied
barmsloot z. baarms/oot
barnevelder (verspr., d) ['banafsldç] barnevelder
barnstien (Obk) ['barnsti:n] - barnsteen
barnstienen (Obk) bn.; attr. ['barnstJ:v:] 1.
van barnsteen eon barn eElon on plop/on, your
segaren (Obk)
barok (spar.) Oak berok (spot.) [ba'rok/
barok] - barakperiade
baroktied (1) [...'r...3 - baraktijd
barometer (verspr.) ['ba(:)ra .......tarn...]
- barometer, hetz. als woergias
baron (verspr., b.) Oak heron (verspr.)
[ba'ronlbe'ran] - baron: vrijheer
barre z. bar III
barrebiesies Oak barbiesies (Dfo), barnbiesjes (Nbk, Nw, Spa, Ste)
[bara'bisis/bar'bisis/bara'bisjs3 - barbiesjes,
in naor do barrebiesies wozon, . . .gaon,
ho/pen: Et is lineal neor do barrebiesies
het is helemaal versieten, kapat, af (Mun),
... /zelemaolnaor... (Dir), Gaondeweggaon
we naor do barrebiesies Iangzaaxn maar
raker gaan we naar ans levenseinde, gaan
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barrebiesjes - bassleutel
we om zeep (Nt), De blossems van cia
hegedoorn begintien al wear to valen, een
taken dat de meiniaond al weer naor de
barrebiesies is al wear ten einde is (Sz)
barrebiesjes z. barrebiesies

barrégreep (spor.) [bar.....] - barrégreep
barrels (Nbk, Ste) my. ['bars] 1. (mY.) in:
an barrels geheel kapot. Dam- lag at an
barrels (Ste)
barret z. brat
barrikade [bari'ka:da] - barricade (lett.) op
'e barrikade moeten gedwongen zijn hard

voor iets te vechten, ervoor op te komen,
ook We moc'n de barrikaden op (Nbk)
barsten z. baasten
Bartje(s) ['ba(r)tja(s)], in volgens Bartje
volgens Bartjes, logiseherwijs (verspr. WS,
Dfo), . ..Bartjcs (Bdie, Obk, Wol) Volgens

10

Bartjes is et tockem ,thor cen schrikkeljaor

(Obk), 't Is n/ct ('helcmao/) volgens Bartje
het is niet helemaal zoals hat hoort, hat kan
niet helemaal door de bengal (Bdie, 01-NI,
Pe-Dbl, Spa, Wol)
bas I de; -sen [bas] 1. baspartij 2.
contrabas 3. Iaagste mannenstem 4.
baszanger We hebben mar twie bassen
meer bi] oons koortien (Nbk)

bas II (Nw, j) bn.; -set ['ba(ç)] 1. bars,
nors can basse kercl(Nw), Hi] zee mit cen
basso stemme: Halt! Ofstappen!' U)
basalt (spor.) Ook besalt (spot.)

opstelling
basispakket (I) ['b..] - basispakket
basispremie (1) ['b...] - basispremie
basispries (spot.) ['b...] - ba.sisprijs
basisprincipe (I) - basisprincipe
basisschoele [b..] - basisschool
basisspeul(d)er (spor.) ['b..] - basisspeler
basisterief (spor.) [b..] - basistarief
basisvak (spot.) ['b..] - basisvak
basisveurweerde (spor.) [b..] - basisvoorwaarde
basisveurziening (spot.) ['b..] - basisvoorziening
basisvorming (verspr.) ['b...] - basisvorming
Bask [bask] - Bask
basketbal ['ba:skadbal] - basketbal: bekend
balspel
basketballe (spot.) ['b..] - basketbal:
baltype gebruikt bij het spel, de sport
basketbal
basketballen ['ba:skadbaln] - basketballen
basketbalspeul(d)er (verspr.) ['b...] basketbalspeler
basketbalwedstried ['b..] - basketbalwedstrijd
Baskisch Jet ['baskis] 1. de Baskische taal
Baskisch II bn. ['baskis] 1. Baskisch: van,
m.b.t. de Basken 2. in, m.b.t. de Baskische
taal
baskiarinet (I) ['b...] - basklarinet
baskule z. beskuic
basperti'j (Wol) ['bas...] - baspartij
basse (bet. I: Dho, Nw, Wol, b: lm, bet. 2:
Nbk, bl, p) de ['basal 1. zitvlak, achterste

[basalt/basalt] - basalt
basaitblok (spor.) [ba's...] - basaltblok
basaltstien (spor.) [...'s...] - basaltsteen
basgitaar ['basx ...] - basgitaar
Smerige bond, doe de basse toch dichte,
basgitarist (1) [b ...] - basgitarist
basis (spor.) de ['ba:zas, 'ba:sas] 1. oat schit mar aaltied an! (Nw), Hi] hat een
basislijn in een meetkundige figaur 2. klap your do basse had (Dho), HJ7 zit de
achterban 3. grondslag 4. basisopstelling hale dag op 'e luie basso (Wol) 2. borst
(bl), of mimer: lijf, lichaam (Nbk, bl, p)
StaotA. ok/n de basis? (Ow)
basisbeurs (spor.) ['b..] - basisbeurs Aic mar can betienkoolde vatte, hc'kctvot
in de basse (bl), k Heb 't in do basse ik
basisidee (1) ['b..] - basisidee
basisinkommen (spor.) ['b...] - basis- heb een ongemak, kwaal in mn lichaam
(Nbk), Dan he'k et vot in de basse dan heb
inkomen
ik hat direct te pakken (p)
basiskennis (spor.) [b.] - basiskennis
basiskursus (spor.) ['b..] - begin- bassen (Sz) ['basn] - bassen: blaffen Hem
die hond as bassen! (Sz)
nerskursus
basisonderwies (verspr.) ['b..] - basis- bassien z. onder baaste, baste
onderwijs, vroeger: lager onderwijs (maar bassineren (Wol) onbep.w. [basi'ni:arv] 1.
een bep.kaartspel spelen N. was wel as an
flu van 4 tot 12 jaar)
basisopleiding (spot.) ['b...] - basis- at bassineren (Wol)
bassist (verspr.) [ba'sst] - bassist
opleidifig
basisopstelling (verspr.) [b..] - basis- bassleutel (spot.) ['b..] - bassleutel:
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basstemme - batsen
bekende muzieksleutel
basstemme ['b...] - basstem
baste (verspr.) Ook baaste (Obk) de; -n;
bassien [basta/'ba:sto] 1. bast, schors van
een tak of boomstam c/c baste van ecu
boom: D 'r gaot ccv heel stok van de baste
van de boom, dat die zal wel doodgaon
(Diz), Ze hebben de bYe/c baste van de
boom haeld(Wol), Depeerden habben c/a
baste van c/c boom vrcten (Op), In de
meimaond, as et voile sap nog in at
sepiepenhoolt fit, c/an Iat c/c baaste of
sc/ic//c flog los (Obk), D'r mist een he/c
hoeke baste van die boom (Wol) 2. (vaak

verki.) hard schilachtig laagje in een pan of
aan een aardappel, door aanbranden
ontstaan (Bdie, Dho, n) 3. z. baaste
basten z. baasten
bastend(e) z. onder baasten
bastends (Dfo, Ld, Nbk, Pe-DbI) bw.
['bastnts, ook 'bastvts] 1. in hoge mate
bastends vol(Nbk), bastends liegen kunnen

(Dfo), D'ris bastends vu/c grujd van 'tjaor
(Pe-Dbl), Hi] ging mit bastends geweld
c/cur c/c bocbt(Ld)

basterdhond (spot.) [b ...] - bastaardhond
basterdklaover (Dfo, Ld) Ook basterdklaver (Sz) ['bastçt ... 1.. 4 - basterdklaver
basterdklaver z. basterdk/aover
basterdras (1) ['b..4 - bastaardras
basterdsuker (spot.) ['b..] - bastaardsuiker
basterig (Diz, Obk, 01-NI, Sz) Ook bastig
(Ld, 01-NI) bn.; -er, -st ['batçox, ook wel
...stçax/baflox, ook wel bas...] 1. met
barsten, barstjes (m.b.t. de grond, de huid
c.d.)

Hi]bat rauwe, cupcn, basterjgehancn

geven (Bdie), . ..an c/c oren geven (Ow),
iene een bats vcrkopen: Za'kje can bats
vcrkopen? (Diz), Hi] kreeg cen baste
batse om c/a oren van zien heit (Pe-DbI,
Obk, Db), ...an c/c top (Nbk, Nw), A/n/ct
opholen van pestan, kriej' aanst een bats!
(Db), Hi] krccg me daor can bats om c/c
oren! (Pe-DbI), Pas op daj' gino bats
kriegen (Dho), Dat mannegien was zoe'n
wies perceel, hi] bet een baste batse op 'e
nauze had (Dfo) 3. flinke snee (door een
mes) (Dfo) Hi7kreeg can goeie bats(e) in
dehaand(Dfo) 4. hard geluid van een kiap
of val Dat was can h/c/a bats (Ow), Dear
c/c storm kwam et schostienbod mit cen
badde bats naor bencden (Obk), & weren
can peer d/kke batsen, doe hi] c/c protters
wit c/a boom scheut mit at jachtge wear
(Obk), Dat gal me ccv bats, doe c/a baand
knapta! (El) 5. in can cienwieze batse een
eigenwijze persoon (Dho) 6. z. bats

bats II Ook baats (b) tw. [bats/ba:ts] 1.
pats Bats! Dam- leit hi]! (Ma)
batse Ook bats (verspr.) de; -n ['bats/bats]
1. grote hoeveelheid (vooral van water,
sneeuw, grond, gewas) D'rkwam een batse
wacter uut de /ocht (Diz), ...rcgen uut c/ic
buie (Wol), D'r is cen bats waeter va//en
(01-NI, Spa), Een batse wacter c/at we
kregen hebban, jong! (Nbk), D - is een
h/ale batse wacter kommen (Bu), cen baste
batse waetcr (Ste), D'r ligt cen batse sni]
(Obk), cen batse zaand (Db), D'r lag can
be/a batsegrond your et v/ac/uk! (Pe-DbI),
D'r staot cen batse gTus op 't /aanc/ (Diz),
ccii hie/a batse pulp (Ld), can batse booi

(Diz), Dc grond is zo z.wtdreugd, die is zo van et/and(Spa), Daor zit een hale bats in
basterig (01-NI, Nw)
een grote hoeveelheid (Sz) 2. z. bats I
bastig z. basterig
batsen zw. ww.; overg., onoverg; batste,
baten z. baoten
het batst ['batsn] 1. hard slaan, kiappen
batikken (spor.) ['ba:tkjj] - batikken
D'r batste een ;t/en tagan at raem (Wol),
bats I Ook batse (bet. 1: Bdie, Bu, Dho, Pas mar wat op, bijkanjow wel an c/c kop
Ld, Obk, Spa, Ste, bet. 2: Db, Dfo, Nw, batsen (Obk), Ze batsen mekeer links en
bet. 3: Dfo, bet. 4: Dfo, Ste, bet. 5: Dho) rechts om c/c oren (Obk), Dc beide auto's
de; -en; -ien [bats/'batsa] 1. pansehop, batsten mit een knal tegen mekaer (Obk),
bats (vooral voor zand) Ecn bats is cen wat Hi] batste d'r mar op /os mit do vrcdigrote schoppe (Sz), We kennen de gingpao/en sloeg hard (Db) 2. hardhandig
steekbats en de hol/c bats (Op) 2. klap iene vechten (door te slaan) D'r woddc ommacan bats geven: Zkzalje cen batse veurde rack bats!, doe zi'janscheuten weren (Dfo),
top geven (Nw), Hi] gal' die jonga een Om do klcinste k/cinigh aid batst hi] d'r in
batse an c/c kop (Ste, Obk), 1k hab in can begint hij te slaan (Diz), Hi] batste d'r in,
gocic bats gaven (Sz), Hi] gaf'm daor can mien jonge begon direkt hard te slaan, te
baste bats (Np), iene ccii batse op 'e kop meppen (Wol), Dcjongen batstcn d'rmar
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batte - batterije
reer in (El) 3. knallend uiteen springen Et
batst out mekaander (Np), D'r batst wat

kepot or springt jets kapot met een harde
knal (Ste) 4. smak- kend vallen, ploffen

losse bodem van een wagon (verspr. WS,
Nbk, Obk) El plaankien of balkien komt
onder de waegen deur om et deurzalcken
van de batte tegen to gaon aj' bi)klieks
zaand verrieden (Diz), Dc batte hjt op or
draaistel on c/c zicdplaanken rusten d'r
tegen (Spa), een battien op 'e wacgen

Hij batst daor loch henn&(El), Hjjbatste
op 'e grond viel hard (Ste), zo ook op et
ies batsen (Bdie), Laot et met batsen! laat
het niet vallen (Dho), Hij batste op 'e foci (Dho) 6. schot waannee men water of mest
henne plofte neer (Np) 5. zwaar, ploffend tegenhoudt (Diz): Et batticn aacbtcr in c/c
stappen Dejongen batsen deur de modder strontbak bewwe nooit yule bruukt (Diz),
(Bdie), Hij batste (mit de klompen) dour et We hebben een batte in c/c sloot om
wacter (Dhau, Bu) 6. het harde geluid van wader op to keren (Diz)
een knal, slag doen ontstaan Bats met zo batteling (Bdie) de; -s, -en ['batluu] 1.
mit c/c deure (Dhau), Niet zo mit de deure drijftol, zweeptol
batsen! (NW), Ic konnen et in c/c veertc batteijon [batijon] - bataijon
heuren batsen (Spa, Nbk), Op ooldejaors- batteljonskommedant (I) [...j ... J - batalao vend heuren we et vacke lange nao jonskomniandant
middernaacht nog batsen horen we nog batteri'je de; -n; batteri'jgien [batç'rja, ook
z. -i'jej 1. batterij, bekend element
vuarwerk knallen (Op) 7. fel reageren,
fljnk uitvallen Zoks heurt eerst beter voor het opwekken van elektriciteit Doe d'r
onderzocht to wooden, veurdaj' d'r zomar nog gien elektrisch was, hadden c/c boeren
hi batsen (s), d'r in batsen stevig inzetten, loch al stroom mit stiencn poEtics ow et
meteen een hoop geld bieden (Dhau, Nbk), laand; dan ha dc/en ze van die grote
Hij batste d'r in, mien jonge ging meteen batteri7cn argens in een bokkien staon on
daor de stroomdraod om ct laand mit
hard aan het work (Nbk, Wol)
batte Ook bette (Dhau, Dfo) de; -n, -ns verbunnen (Ow), Mien zakianteern schient
(v); battien ['bath, ook wel 'bath/beta] 1. baost niet nicer, d'r mod een nije batten7e
los houten bruggetje over de mestgoot, in (Nbk), Dc batterije is op. 1k moot een
over een greppel ed. Ben batte daorkriej' nije hebben (Nbk) 2. (vooral m.b.t.
ze wit over de grôppe ni. koeien of ander vrouwspersonen) achterwerk, gat, zitvlak,
vee (Nbk), Mit de geboorte van een kaif vaak enigszins spottend gezegd wanneer
wodde d'r een belle over c/c grôppe legd iemand een dik achterwerk heeft Ze had
(Dfo), D'r moot even eon batte over oat een hide batterije een dik, groot achters/otien legd wooden, dan kuwwe ink et werk (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, El, Ma, Op,
peerd on de ploeg op de ere akker kommen Wol, Obk), zo ook Ze her eon gocie dikke
(Nbk), AJ' een stoic land bij de weg hebben batteri7e (in c/c broek), donkt me (Dho,
dan wodt d'r wel es eon batte over c/c stool Diz, Ld, Ow), Wat bet die meld eon dikke
legd om de m c/kb ussen d'r over to brengen batterije (01-Ni), As vrouwlu rear zitten,
as de koenen d'r in lopen, dan hocj' met kuj'ze an c/c batten7e toe zicn (Nbk), Hij
allied mit peerd en wagon henri' te inelken vol op 'I ies, ie konncn 'm an c/c batteri7e
(Spa) 2. (vaak my.) (min of meer losse) toe zicn (s), aachter c/c batterije gezegd

houten brug vaak zonder leaning over
brede sloot of rivier D'rlag een batte over
et Diep (Ld, Dfo), We lopen even deur
naor de batten over c/c Londe (Nbk), D'r
lag een losse batte over c/c ringsloot, on
was makkelik as wij d'r over mossen om to
visken in de Kuunder(Obk), de batten over
dc Londe ( Dfo, Nbk, Dho) 3. houten

oploop naar bijv. de laadruimte van een
vraehtauto of naar een boot (Nbk) 4.
klepdeur (Diz, Nbk) Dc batte van c/c
varkenwaegcn is met best mcer (Diz) 5.

van een getrouwde man die in bed
profiteert van de lichaamswarmte van z'n
echtgenote (Bdie), zo ook Mit c/ic kooldc
mar acbter c/c battcn7e! met zo'n kou kun
je maar het beste in bed tegen je vrouw
aan kruipen (Nt) 3. in

c/c batterije op gaon:

naar buiten gaan (Bu, Db, Dfo, Dhau, El,
Ow): Gao c/c batterije toch es op gaan toch
eens naar buiten (Bu, Db, Dfo, Dhau, El,
Ow), op 'c battcn7c kommcn te voorschijn
komen (Bu, Db, Dfo, Dhau, El, Ma, Ow,
b): 1k heb je al zicn, kom mar op 'c
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batteri'je-oplaeder - beatlepruuk.
batten7e (Bu), Kom d'r mar wit op 'e
batterie breng het maar naar voren, breng

waarom doe je dat toch, waarom ben je
toch steeds daarmee bezig (Nbk), Wat
het maar te berde (Ow); ook: weer de oude beb/aos Ic! waarom blaas je toch zo (ba),
worden, weer gezond worden (b): (my.) 1k Wat be v/leg ie toch?waarom ren je toch zo
geloof niet, dat hij weer op 'e batter]jen druk been en weer, waarom vlieg je van
kommen is (b) 4. grote hoeveelheid hot naar her? (Nbk) (niet alle werkwoorden
(verspr. OS, Bu, Nw, Sz) con hide met één of meer van deze mogelijkheden
batteri7e van c/it of dat (Bu, Ma, Nbk, Nw, van be- zijn in dit woordenboek opgesomd)
Obk, Ow, Sz, Dhau), een batteri/ekaasten be-aemelen zw. ww.; onoverg.;
(Db), Veurde t. v.-uutzendingmoe'nzeeen be-aemelde, het be-aemeld [bat:mjv] 1.
hide batterie opste//en veur de opnamen voortdurend zeuren Wat be-aemc/ in toch!
(Db)
watlwaarover zit je toch voortdurend to
batteri'je-oplaeder (spor.) [...tjo..., ook zeuren (Nbk), zo ook Wat be-acme/dc ze
•. .sjt .., z. -iej
j
- batterijoplader
toch? (Nbk)
batteri'jeflitser (1) [...'tj..., ook ...'eja.J be-aevenseren (Np) zw ww.; overg.,
- batterijflitser
onoverg.; be-aevenseerde, hat be-aevenbatteri'jelaampe (spor.) [...'ija..., ook seerd [bae(:)brn'st:arv] 1. bereiken door
.8ja..., z. -ijej - batterijlamp.
druk bezig to zijn, door to werken Die bet
battestel (s: Ste) et; -len; -legien ['batastrl] him noga/ opwarkt, die bet hiol wat
1. draagkonstruktie van een bep. beaevenseerd (Np)
eenvoudige houten brug, een batte be-antwoorden zw. ww.; overg.; be-antBattevier [bata'fi:ar] - Batavier
woordde, het be-antwoord [ba'ant...] 1.
batting (Dfo, El, Np, Ow, Pe-Dbl) de; -s, beantwoorden: antwoord geven op een
-en; battinkien ['batuj] i. badding, batting, vraag, een brief 1k docht dat we c/h' we/
lange, dikke plank, balk: Battings bin aorig beantwoord badden (01-NI), As
piaanken waor een batte van maekt wodde
(El), zo ook: elk der drie planken waaruit
een dongpost was samengesteld (Ow) 2.

staihout, de plank waar de koeien met de
achterpoten op staan in de stal
bauxiet (spot.) [boMk'sit] - bauxiet
baviaan [bafij:nJ - baviaan: bekend type
aap; lomp of lelijk iemand Hoo/ toch opje

goenendtrouwen,moe'nzede trouwbe/otte
beantwoorden (Obk), een vraoge beantwoorden, den brief bean twoorden, een
form c/icr bean twoorden (El)
be-aodemen z. be-aosemen
be-aodeming z. be-aoseming

be-aosemen (verspr.) Ook be-aodemen
(verspr.) [ba'o:...J - beademen: zn adem
d'r a/tied mit to bemwiien, 11/like ba viaan laten gaan over: Hij beaosemt or glas
daj'binnen!(Nbk)
(Nw); kunstmatige ademhaling toepassen
bazar Ook bezar (spor.) [basar/ba's...] - be-aoseming (spor.) Ook be-aodeming
fancy-fair
[boo:...!. ..] - beademing
bazelen (El, 01-NI, Spa, Wol) ['ba:zIi] - be-aosemingsapperetuur (1)
bazelen: onsamenhangend of onduidelijk beademingsapparatuur
praten Hi7 zit a/tied to haze/en zit be-euveren (Dho) zw. ww.; overg.;
onduidelijk to praten (Spa), Wat hazel ie be-euverde, het be-euverd [ba'A:wp2, ...vp]
toch je kraamt onzin nit (Wol), zo ook Ic 1. bereiken, tot stand weten to brengen Wat
nioe'n niet zo haze/en (El)
bet hi5 ok nog be-euverd! (Dho)
bazooka (spor.) [ba'suka] - bazooka
be-ledigen (I) [ba'i:dogjj] - beedigen
bd - aficorting van b/oeddrok
be-lediging (1) [bo'i:dagiJ - beëdiging
be- [ba] - be-, voorvoegsel in be-iezelen (spor.) [bo'i(:)z!i,] - beijzelen
werkwoorden als bespringen, bewarken, be-inyloeden (spor.) [bo'tfludxfl - beinbe vu/en; bep/aanten, bekrassen; bescbu/- yloeden
digen; heel produktief in de bet. beat (verspr.) [but] - beatmuziek
voortdurend aktief met iets bezig zijn, beatgroep (verspr.) ['bi:t...] - beatgroep
herhaaldelijk met iets bezig terwijl je je beatlehaor (Nbk) et ['bi:tj...] 1. haar zoals
afvraagt waar het allemaal goed voor is, in de Beatles het droegen
werkwoorden als in Wat bedonder Ic toch beatlepruuk (bI) de; ...pruken; ...prukien
-261-

beatmeziek - bedaanken
['bi:4piyk] 1. haardracht zoals bekend van
de Beatles
beatmeziek [bi:t...] - beatmuziek
bebakken (Nbk, Ow) zw. ww.; overg.,
onoverg.; bebakte, het bebakt [ba'bakp] 1.
(overg.) mee bakken, doordat het in of
tegen het to bakken voedsel zit Hi[f het d'r
rezienen in bebakt (Nbk), Gal verdarrie, d'r
zit ccii mocs in or brood bcbakt (Nbk) 2.
(onoverg.; soms enigszins negatief) voortdurend bezig zijn met bakken Wa! bebak Ic
loch? (Nbk), HI] bet al hiel wat bebakt
(Ow)
bebaozen (Nbk) zw. ww.; overg.;
bebaosde, het bebaosd [babo:azç] 1. de
baas spelen over, bazig doen ten opzichte

Wat bebouwen ze daor toch
aachter Lindenoord! (Nbk)

bouwen

behouwing de; -s, -en [boboMu)] 1.
bebouwing: de gebouwde huizen en andere
bouwwerken D'r is bi] ouns gelokkig flog
nicE zo vu/c bebou wing (Nbk), Ze hadden
nogal wat bezwaor tegen de nije bebouwing (Obk)

bebouwingsveurschrift (spot.) [bob...] beb ouwin gsvo orsc hri ft
bebraand (bo: Up) bn. (van een volt.
deelw.) [ba'brà:nt] 1. in iets blijven zitten

door verhitting Ic moe'n, as et ovcrkookt
is, gauw etgasstel schonemacken, veurdat
et d'r in bebraandis (bo: Up), Ic moc'n de
v/ekken eerst wit or wasgoed zien to
van iemand Zi] bcbaost him meer as hi] kriegen, aanders racken ze d'r in bebnaand

hour (Nbk)
bebellen zw. ww.; onoverg.; bebelde, het
bebeld [bobEin] 1. voortdurend bellen (met
een fietsbel ed.) 2. voortdurend telefoneren
Wat bebel 1€ now weer? waarom bel je
voortdurend, waarom bel je on a! weer
(Ma)
bebeten (Dfo, Nbk, b, v) bn.; pred.
[babi:tn] 1. in in et zoolt bcbctcn wezen

voldoende ervaring hebben, vaak te maken
gehad hebben met het soofl problemen
waar het om gaat: Zc wcrcn (goed/flunk) in
'1 zoo/t bebeten (Dfo, b, v, Nbk), d'i- In
bebeten wezen er gehard in zijn, de

moeilijkheden kennen en er daardoor tegen
kunnen (b)
beboerken zw. ww.; overg. (bet. 1),
onoverg. (bet. 2); boerkte, het beboerkt
[bo'bur(o)lqj] 1. (overg,) als boerwerkzaam
zijn op een boerderij Die beide breurs
beboerken tegere die p/acts (Obk) 2.
(onoverg.) druk bezig zijn als beer Hi7het
hiel wat beboerkt (Np)
beboeten (Dho) [bobutn] - beboeten
bebouwd bn. [bob...] 1. bebouwd: met

(bo: Op)
bebreuden z. bebruden
bebruden (verspr.) Uok bebruuiden (Nbk,
Obk), bebruuien (1Db, Dfo, Dho, Ld, Nbk,
Nw), bebreuden (Spa) zw. ww.; overg.;
bebruudde/bebrudede/het bebruded
[bobry:di2/ ...] 1. broedend zitten op,
uitbroeden (lett.) Len eidatbcbrödis, daor
glen plc/ce in zit, is schier (Bu), Aj'jc mit
eicrzukcn ofvraogcn as ze nog wel schone
binnen, dan mocj'ze even schouwen, aj'zc
in or wa eter leggen en ze b/ic yen plat
/iggen dan bin ze schone, as ze wat dri7en
on de dikkc punt gaol naor boven drijen
dan bin ze con peer daegcn bebruud (Bu),
ccii bebreud ci (Spa)
bebruuiden z. bebruden
bebruuien z. bebruden

becieferen [basifp?] - becijferen: cijferend
uitrekenen: 1k heb becieferd dawwe wel
goed uutkommen (Nw)

beciefering (1) [bosifçuj] - becijfering: het
cijferend berekenen
bedaankbrief (I) [bo'd5:1gbri)f1 bedankbrief
huizen enz. El wodt/raekt bier al aorig bedaanken Ook bedanken (verspr.) zw.
bcbouwd(Nbk), de bcbouwdekoeme(}4bk) ww.; overg.; bedaankte, het bedaankt
bebonwen zw. ww.; overg., onoverg.; [bodã :rjkj]/. . .da...] 1. zn dank meedelen Ic
bebouwde, het bebouwd [bob...] 1. (overg.) hebben ml] zo hulpen, dat i/c bedaunkeje
in het geheel van iets bouwen Rood vrinde/ik hour (b), Ic Wo/jim bcdaankcn!
1920-1925 bin bier In de omtrck nogal wat (ba), (gezegd waneer men iemand
stulpies bouw4 mit de woonruumte bi] de vriendelijk bedankt:) Now, ic bin bedaankt
schure in bebouwd (Ow) 2. (overg.) van (Ste), zo ook Now, ic wo'n bedaankt
huizen of andere bouwwerken voorzien Dat (Nbk), Now, wel bedaankt dan! bedankt!
hide gebied aachter Steginge is now haost (b), Bedaaflkt hour, hattcllk bedaankt! (b),
bebouwd (Ow) 3. (onoverg.) voortdurend Bedaankt veur je mooie kaortc (v), Dan
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bedaankien - bedaeren
bedaank ikjow ok mar niet, want daor is
oonze katie dood an gaon gezegd wanneer

de antler aangeeft geen betaiing of
tegenprestatie to verlangen voor een
bewezen dienst (b) 2. afwijzen, het niet
willen year een uutneuthing bcdaanken
(Dhau), Thor bedaank ik year dat doe ik
niet (Nw, Obk), in bet bijzonder gezegd
wanneer men geen koffie, thee e.d. wenst
to gebruiken: Mag 1k bedanken? (Bu), 1k
bedank d'r year (Bu) 3. opzeggen van een
lidmaatschap: 1k bedaank as Ed (Nbk),
ontsiag nemen: HIJ bet year zien baene
bedaankt (Db, Nbk), 1k bedaanke year et
wark, hear ( Nw)
bedaankien Ook bedankien (Bu, Db, Dho,

El, Nbk, 01-NI, Ow, Ste, Sz) et; bedaankies [bG'dâ:i)kin/ ...dal) ...] 1. dankbetuiging
We sturen een bedaankien terogge (Bdie),
We kregen wel een bedaankien doe we ze
ccii zak mit appels brochtcn ( Pe-Dbl), Is 't
je glen bedaankien weerd? kun je er nog
niet eens voor bedanken? (Ma), Een
bedaankien kon d'r niet of(Wol), D'r kon
flog glen bedankien of (Nt, Up, Ow) 2.
beleefde weigering, a'ijzing een bedankien year de so/Jicitaosie (01-NI), HIy
bet ccii bedaankien kregen kreeg een

bericht hij niet mee kon doen, geweigerd
zou warden, enz. (01-NI, Np)
bedaansen (Nbk, Obk) zw. ww.; overg.,
onoverg.; bedaanste, het bedaanst [ba'd ... ]
1. (overg.) dansend gaan over (meestal
aaneen:) v/ocr bedaansenop een feestelijke
visite gaan naar mensen die inmiddels in
een andere of nieuwe waning zijn
getrokken en dat willlen vieren( Nbk, Obk)
2. (onoverg.) voortdurend dansen, zich
steeds dansend bewegen/ulten Wat be-

een betien bedaenke/ik (ha), Wat trek ieje
vearbeafdinreenfe/s, is d'rmisscbien wat?
Hej' zwaorjgbeden? Ic kieken zo bedaenkc/ik! (Db)
bedaenken Ook bedenken (WH, Dho) zw.

ww.; overg.; bedocht(e), her bedocht
[ba'd:ijkjj/ba'dct1k] 1. bedenken, overleggen, overwegen Bedaenk good wat d'r
out votkommen kan overweeg goed wat de
gevolgen kunnen zijn (Nbk) 2. uitdenken
Bedaenk ie ok es wat, J.! (E1), Bedaenk es
een verhaelben! (Nbk), We inoe'n d'r een
naeme year bedaenken (ha), Groter sob ark
kaj' niet bedaenken! kun je je niet
voorstellen (liz), Bedaenk now mar n/ct
meer zokke smocsies (b), Wie kon zoks
now bedaenken wie had dat kunnen

denken, van to voren kunnen zien nankomen (Obk), Dat is bedocht dat is niet
echt, dat is fictief (Nbk) 3. (wederk.)
nadenken over 1k wil me nog even
bedaenken year 1k ct doe heb nog enige
bedenktijd nodig (Obk, Dfo), zo ook 1k wil
me d'r nog even over bedaenken (Np) en
Daor wi'k me eerst over bedaenken (Dho,
Dfo), En zonder (hear to) bedaenken
maekten de beide he/den rechtsomkecrt

(ba), En dan to bednenken dat hlj him daor
as jongkere/ mar redden mos als je dan
nagaat dat, als je je realiseert dat (vo), .1
bedocht him nict meer en sprong in dc

s/oot reageerde meteen, zonder aarzeling
0, (zelfst.) Naor mien bedaenken is de
taofe/ we/ haost et be/angriekste meabel in

een haus naar mijn mening (Up), (zelfst.)
naor oonze bedaenken naar onslmijn idee

(Obk) 4. (wederk.) van gedachten veranderen 1k bedocht me ge/okkig di. voordat
1k her zou doen (ha), Dan bedaenk ik inc

daansen ge tech, ie zwieten je kepot blew

nog we! voor 1k het doe bedenk ik me nog

(Nbk)
bedaard z. bedeerd
bcdaarfz. bedarf
bedaarfelik z. berdarfe/ik
bedaarven z. bedarven
bedaenk (Np, Nw, elders spor.) et
[ba'd:ijk] - bedenk, overweging, in in
bedaenk. 1k wil ci nog ccii peer daegen in
bedaenk ho/en (Np, Nw), in bedaenk
bebben (spor.)

wei (El), Hij was zeker bange da'k ml)'
nog weer bedaenken zo/(b), Die bedaenkt
hear wel tienkeer veurze tot de bears gaot
(Obk) S. begiftigen, toedelen, bedelen Dc
netaur bet ham krap bedocht hij is arm
(Sz), Die bet th nogal wat toemaekt, dan
bij'goed bedocht (Nbk), Mit Sandcrk/aos
hangt ci' d'r mar van of hoe aj' bedocht
wodden (Bu), Die is we/goed bedocht mit
zien jaordag (Bu)

bedaenkelik (Db, ha) [bad:ijkiak] bedenkelijk: twijfel, een zekere mate van
ongerustheid uitdrukkend: Dc meesterkeek

bedaenktied (spor.) [bad...] - bedenktijd
bedaerd z. bedeerd
bedaeren z. bederen
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bedaerige - bedde
bcdacrige z. bedering
bcdanken z. bcdaanken
bedankien z. bedaankicn
bedaon (El) bn.; pred. [bad5:5n] 1.
dronken Hij was aorig bcdaon hij was in
hoge mate dronken (El) 2. vorm van
bedoen, z. aldaar
bedaren z. bcdcrcn
bedarf Oak bedaarf (Bdie, El), bederf
(Wil) et [bo'dar()f/ ...da:r()f. ..'dcr... ] i.
bederf, verrotting Dat spul was met mccrtc
bru/ccn, et bedarfzat d'r in (Pe-Dbl), In de
hoonsdaegen is al/es an bedarfondethcvig
(Dho, Nbk, Ow, Spa, Obk), Weis is an
bedarf onderhevig (App, Bdie, Bu, Nbk,
Ow, Db), Et vicis rokt niet fris, et stunkt
naor bedarf(Ld) 2. jets dat do anderen, het
andere, do omgeving, daar waar het in zit
aantast, slechter doet warden Hij bet
verkeerdc kammeraoden, dat is ccii bedarf
veur die jongc (Ma, Diz), Et is ccii bedarf
year him, daor wodt hij niet betcr van
(Bu), Da's ecn bedarf year oonzcpc/isies
(v), Hij is con bedarf vcur ccii aander, hi
het ccii mmmc unv/ocd op ccii aandcr
(Nbk), Die jonge is ccii bcdarf year dc
aandcrcn (01-NI), Ben borre/ is ccii bedarf
in ccii aandermaans /ichem (01-NI, El),
Drugs is ccii bedarf year dc jeugd (Nt),
Dc tillevisie is... (El, Obk, Wol)
bedarfelik (Dhau, Diz, Nbk, Nw, Ste) Oak
bedaarfelik ( Nw), bederfelik (WH) bn.;
-or, -st [ba'darf k/...da:r.../...dsr...] 1. vatbaar voor bederf Dat cten is bedarfe/ik
(Nbk) 2. (van hot weer) broeierig, zodat
snel bederf optreedt in voedsel bcdarfe/ik
weer (Dhau)
bedarveling (Np, Nt) de; -s, -en;
bodarvelinkien [ba'darwaltij, ...rvo.J 1.
kind dat men verwent, dat zich graag laat
verwennen
bedarven Ook bedaarven (Nw, Obk, Op),
bederven (WU) st. ww.; overg., onovorg.;
bedurf, het (bet. 2-4)/is bedurven
[b'dar(a)bip, oak wel ...rrp:/.,.da: ... /
...der...] 1. (onoverg.) gaan ontbinden,
verrotten, tot bederf overgaan Mit zok
warm weer kan jc dc boel gauw bcdarvcn
(Diz), Et vicis bedarfi gauw(Nbk), Et eiis
bcdurvcn (Nbk) 2. (overg.) beschadigon,
verknoejen Iv moc'n met nicer zonder
/aampc zittcn to /ezen, Ic kun jc ogen we/
bcdarvcn zo (Nbk), D'r is niks an to

bedarvcn Jo hoeft or niet voorziehtig moo
to zijn, or valt niks aan to besehadigon, on
als hot al (verdor) kapot gaat hjndert dat
niks moor (Ld) 3. (overg.) iemands
karakter slechtor makon, door to veol too
to goven, door to vorwonnen tot in de
grond bedarven ton diepste, in zoer hoge
mate (Nbk), zo oak iene to stobbc bedarven
id. (Nw), Hij is dear en deur bedurven
(Nbk, Diz), Ze bedarven die jongc
hie/emaoic (Bu), Dacnk d'r ommc dafjc
kiend niet bedarven (Wol) 4. (overg.) hot
verknallen, vorpeston Dat bedarft oons
hide fesien (Wol), Ic moe'n dc boe/ niet
bedarven de sfoer vorpesten, roet in hot
eten gooien (Diz), I/c bob 't bedurven
verknald, verkoord godaan (Bdie, Db), Hij
bet zien /even geed bedurven (Db), 't Is
aanders we] ccii goeie kerel, mar hij
bcdaarft al/es vcur je (Nw), Dr was iene
bij die et a/tied year ni bcdurt omdat zc
to doni was (ko), Hij bet et zo bedurven
bij die mccnsken, dat bij mag dr nict
meet over dc v/ocr kommcn (Dhau, Nbk,
Db), Hij her et bij zicn heir bedurven hij
kan hot bij zn vador niet meet good maken
(door zn optredon) (Dfo), Lacterkon i/c et
bij I niet weer bedarven kon ik geon
kwaad meet doen (b), Wat kun mecnsken
mekeer dc wi/fe bedarven hot plezior
bodervon (b) * Meer kicnder bin dear et
eten bedurven as van dc honger starvcn
(Dho)
bedde (WS, verspr. OS) Oak berre (Dfo,
Db, Dhau, El, Ld, Ma, Mun, Nbk, b),
baere (App, Db, Dhau) et; -n; -gion, ook
bettion (Obk): verdor soms als trootoiwoord
in do omgang met kindoron gobruikt
['bEda/bEr&'be:ro] 1. gevulde boddozak,
hop. gevuldo zak am op to slapen Et is
mooi weer, de bcddcn moo 'n d'r mar even
aut, ze moc'n mar even werigen (Nbk),
Bedden on kussens wodden mit k/ijcn vu/d
(Ste), Et beddes/oop of beds/oop zat om or
bedde bonne (Nbk), ccii k/icn bedde met
haverkaf govuld (Ste), et bedde niet op 'e
rogge hebben niot lui zijn (Ohw), Die man
moct et bedde an 't gat hebben hij heeft
altijd slaap (Obk) 2. ledikant, bodsteo Th3i
Jit in 't berre to tn//en van de koolde
(Db), We s/cupen even op bedde 20
middags nao 't etcn (Obk), 1k zal et tegem
bcug on meug opcten, a/ga '1< ok ccii woke

bedde- bedde
op betide 1%gen (Ste), 1k mos op bedde
naar bed (b, Nbk), Die vrijgezel bet et
bedde a/fiend (Obk), cen betide klaormacken vein- iene voor iemand in gereedheid brengen, op betide gaon naar bed
gaan, gaan slapen: Wanneer gaoj'no w cen
keer op betide? (alg., v), B/f pot d'r mit
op betide en staot ti'r weer mit op hij heeft
bet voortdurend in gedachten, is er steeds
mee bezig (Nbk), mit tie kiepen op betide
gaon vroeg naar bed gaan (Bdie), tie
kienderin betide stoppen (Nbk, Nw), ...op
betide brengen naar bed brengen (Nbk,
Nw), naor betide gaon (Bdie, Bu, Diz, El,
Wol), niet op betide willen niet naar bed
willen (van kinderen), (als troetelwoord)
Kleine poppies hebben wel es een sabbeldock bif heur op bettien om in tie s/a op te
kommen (Obk), We moe'n betieti van
bedde wezen em mit tie bus vot (Db), 't
Wotit al /ochtig, we moe'n van betide we
moeten opstaan (Ow), van betide (of)
kommen (Nbk, v), uutje betide... (Nbk), Et
is morgens van betide een hicl gekochel
mit die rachelpot (Obk), flog in betide
/igen nog niet opgestaan zijn (b), ..op
betide Jigen id. (Nbk, j): Ze laggen flog op
betide ), et betide haost niet wit kommen
kunnen door slaap slechts met moeite
kunnen opstaan (Nbk), Breng ieje vrouw
we! es thee op betide? (Nbk), op betide
ligen blieven, Mit ccii vaosie was ik wit
betide pijlsnel kwam ik nit mn bed 6)
Ikke hals over kop et betide out (..) (b,
Nbk), iene out 't betide haelen doen
opstaan: Ze wooden naachs out betide
hack!, d'r was braanti in de buurt (Nbk), In
oonze veraltieraosie heurden we .7 al van
berre springen (..) (b), Bif is year 't betide
opstaon is zeer vroeg nit de veren gekomen
(Bdie, Db, Op, Pe-Dbl, Spa, Ste, Wol),
Tegen meuzels koj' ni/cs doen: in betide
ho/en! een kind met mazelen moest je in
bed houden (Ste), mit cen vrouw op betide
gaon met een vrouw naar bed gaan (Nbk),
mit een vrouw in 't bedde duken id. (Nbk),
Die vrouw is goed in 't betide vrijt erg
goed (Obk), scheiding van taofel on betide
van huwelijksbed (Spa), Dat was veer van
oons betide ver bij ons vandaan, zodat het
ons niet raakte (v), et bedde opmaeken,
oftrekken, ... olba c/en, .. opschutiden
(Dhau), ... verschonen schone lakens en

slopen aanbrengen (Nbk, Ste), Die n,oetin
't betide ze moet bevallen (Sz), je/tie/zien
vrouw in 't betide (b-gen) hebben gezegd
wanneer jemands vrouw net is bevallen of
net aan de bevalling toe is (dus in het
kraambed is), ook wel gezegd als iemand
door ziekte het bed moet houden (verspr.),
spor. ook gezegd m.b.t. mannen, et woof..
id. (Np), in 't betide wezen het bed houden
i.v.m. een bevalling (Mun, Spa), op 't
betide wezen idem, i.v.m. ziekte (Spa), k
Bebbe tie vrouw op betide mijn vrouw is
ziek (Spa), (gezegd van een man die een
dikke vrouw heeft:) Die/can weten dathi5
war in betide bet (Sz, Dho), Zoe'n ti/c/ce
vrouw kuj' we! gauw weervienen op betide
(Pe-Dbl), (gezegd van een dikke vrouw:)
Die raekt niet te zuke in 't berre (Dfo),
(gezegd van een lichtgebouwde vrouw):
Die is zo tiunne, tie !azj' in 't betide niet
weervienen (Ld), veurtiat et meie is weer
een vrouw in 't betide hebben gezegd in
verbarid met een weduwnaar die zal
hertrouwen (Ste), mit 't verkeertie bien van
't betide stappen met een slecht humeur
opstaan (Diz, Ow, Nbk), ... wit... (b), betide
on broggien logies met ontbijt, bed and
breakfast (Dho), (gezegd tegen iemand die
zegt heel vroeg te willen opstaan:) Pas mar
op oat et betitieje niet heart (Db), c/ betide
an tie kont hebben lang in bed blijven
liggen, er niet goed nit kunnen komen (Db,
Ld, Obk), Die komt op een opgemaekt
betide komt in een positie die al goed is
ingericht, zodanig dat men het gemakkelijk
krijgt (Nbk), zo ook Hif is in eon
opgemaektbetitiekommen (Dho, Op, Wol),
Ze hebben or bedde mooi year him spreiti
(Ld) en Zien bettien is gespreid (Spa) 3.
plaats in een ziekenhuis, hotel enz. Bin d'r
nog betitien n-if? (Nbk) 4. rivierbedding
(I) 5. tuinbed Wat ccii mooi betide atepoelen (Nw, Nbk), een bedde wottels
(Nbk), een tie/c op ccii betitie eerbeien
(Bdie) * Ben tironken vrouw is een engel
in betide (Nbk, Ow, Wol), Aovens niet op
berre, morgens d'r niet of (El), Die tie
slaop wit bet, kan 't bedde we! verkopen
(Db, Ow, Np), zo ook Al' tie slaop uut
hebben, kuj' 't betide we! verkopen (Nbk,
Np, Nw), Hcj'de slaop uut, dan kuj't bedde
we! verkopen (Dho, Ld, Wol) en Aj'goeti
s!aopen hebben, kuf.. (Op), Dc meerste
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bedde-opmaeken - beddekruke
meensken gaon op bedde dood 't is
ailemaai nogal logisch, vaak clichématig
gezegd, al dan niet betekenisloos (Bu, Nt,
Diz), Mieg'-op-bedde vot en schiet-opbcdde weer van de regen in de drup
(Nbk), Jan van Galen/Zol wat ha/en/Mit de
keddc/ Van et bedde (Ld), Bin Jim al op
bedde? Hier is Jan nog mit c/c kedde (Ld)
bedde-opmaelcen (Nbk, Nw) Ook
beddemacken (Nbk) onbep. w. en het
bedde-opmaekt ['bsdoopm.., 'bEdop.....b...]
1. één of meet bedden opmaken, (opnieuw)
in gereedheid brengen 1k moot flog even
bedde-opmaekcn (Nbk)
beddebaankien (Obk) et; ..baankies ['b...]
1. schap achter de bedstee (met de po crop)
beddeboel (Dfo, Nbk) de ['bedo ... ] 1. het
geheel aan bedden, inklusief het
beddegoed, al dan niet inklusiefledikanten
'k Bin cen hide dag an 't beisteren mit de
beddeboel boven (Dfo), 1k bin an de
schoonmack, de beddeboe/he'k d'raflcgeer
al nut (Nbk)
beddedek (Dhau, Nw, 01-NI) et ['bEdadek]
1. (ook ais verz.) het geheel aan dekens en
lakens voor op het bed/voor bedden Wij
hebbenmooibeddedek(Nw)
beddedeken (Dfo) Ook berredeken (Dfo)
['b..!..] - beddedeken
beddedeure (verspr.) Ook bedsteedeure
(verspr.), beddesteedeure (Dho, Np, Wol),
bedsdeure (1Db, El, Obk, Ow, b), de; -n;
...deurtien ['b ... ..bEtstu ... ! ... ..bEdzdA:ara] 1.
(vaak verkl.) bedsteedeur aachter de
beddedeuren (gaon) naar bed, (waarschuwend tegen kinderen:) Hoo/Je stifle,
aers gaoJ' aacbter de beddedeuren (Ste),
Now, Ic /aoten ok gien spinrag veur de
bedsdeurties gruuien! Ic bin d'r mar op 'e
tied bi'7 je bent maar vroeg (op de
morgen) (b)
beddegaonderstied z. beddegaonstied
beddegaonstied (OS, WS noord. van de
Lende, Bu, ba, bo: Bu, Nw) Ook
beddegaostied (Nw), berregaonstied (Dfo),
beddegaonderstied (01-Ni), beddegerstied
(Diz, Ste), beddingestied (Obk), beddigestied (Wol) de ['b...] 1. tijd om naar bed to
gaan Veurdat 't beddegaonstied was,
moch ten c/c kiender d'r nog we] es wit
kniepen (Obk), 't Is beddegaonstied, Jim
moe'n de romme! opracpcn 't is tijd om
naar bed to gaan, raap je spullen bij elkaar

(Obk), zo ook Et is beddegerstied! (Ste)
beddegaostied z. beddegaonstied
beddegedien (Bu, Dfo, Dhau, Ld, Np, Nw,
Obk, Op) [b ... ] - bedgordijn et beddegedien aacbter c/c deurtics (Bu)
beddegerstied z. beddegaonstied
beddegiesmetras (Obk) et; -sen; -sien
[b ... ] 1. rnatrasje voor een speelgoedbedje
beddeglassien (Np) et; ...giassies [b ... ] 1.
hetz. als bedderacmpien, z. aldaar
beddegoed (Db, Dhau, Diz, Ld, Nbk, Nw,
Obk, Op Ste, Sz) et ['bada ... ] 1. beddegoed,
meestai alleen: iakens, siopen en dekens
MoeJ' ok schoon beddegoed mit hebben af
weer naor c/c stad gaon? (Nbk), Die
vrouw!uden hebben a/Iemao/ et beddegoed
d'r nut vandage (Sz) * HeJ' goed slaopen,
Dan kuJ' et beddegoed we! verkopen (Nw)
beddehanger (Np) b2da ... ] - beddekwast
beddekaaste (Bu, Nbk, Nt, Ste) Ook
beddekaste (Sz) de; -n ['bsda ... 1...] 1.
bedstede (Nbk, Nt, Ste, Sz) naor c/c
beddekaaste naar bed, oorspr. Iett.: naar de
bedstee (Nt), zo ook We gaon in c/c
beddekaaste naar bed (Nt) 2. kast tussen
twee bedsteden (Bu)
beddekaste z. beddekaaste
beddekleed z. bcddek/ied
beddeklied (Dhau, El, Ma) Ook
beddekleed (Wol), berreklied (Dfo)
['b...!.] - beddekleed
beddekoetse (Nbk) de; -n; ...koetsien
['bcdakutsa] 1. bedstee
beddekoord z. beddekore
beddekore (Nbk, Ow) Ook beddekoord
(Ld, 01-Ni), berrekore (Nbk) de; -n
['b...!.] 1. koord, lijn waaraan het gordijn
voor de bestee was opgehangen (Ow,
01-NI) 2, beddekwast, in het bijzonder: het
koord daarvan (Nbk, Ld)
beddekrappe (Ste) de; -n; ...krappien
['bedakrapa] 1. krappc, draaibaar houtje aan
deuren van bedsteden, om ze mee af te
siuiten
beddekribbe (Bdie, Np) de; -n; -gien
['bsdakrtha] 1. in een bedstee bevestigde,
enigszins op een voederbak gelijkende
slaapplaats voor kinderen Dc beddekribbe
was bij oons an '/ heuldende, c/c bee/dcplaanke was an 't voetenende (Bdie)
beddekruke (Dho, El, Ld, Nbk, Np, Obk,
Ow, Pe-Dbi) Ook beddekruuk (Dhau) de;
-n; ...krukien ['bdakryka/ ... kryk] 1. kruik
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beddekruuk - bedderaempien
speciaal voor de verwarming van het bed,
met heet water gevuld AJ' oold braiwark

waetar wodde at hieta (Nbk, Nw)
beddepeul (Bu, Diz, Np, Obk) et, ook wel
autraffelen an at gaoren om can de; -en ['b..] 1. bedpeluw, hetz. als peal,
beddekruuk wianan mit waarm wacter d'r bet. 1: Hej' de beddapeulan al uutwuskan?
in, dan is at wear mooi rae/it (Dhau) (Np), De baddepaul die Jag onder at
beddekruuk z. baddekrukc
kussen, 30 bried as at badda (Bu)
beddekussen (Db, El, Op) [b ... ] - bedde- beddepissen (Nbk, Nw) onbep. w. on het
kussen
beddepist ['b...] 1. bedwateren D'r wooden
beddekwaaste z. beddekwaste
can boat knollen eten en daor mos ic can
beddekwast z. baddckwastc
hod van pissan, dos kwam dat beddepissan
beddekwaste (Bdie, Bu, Diz, Np, Obk, Op, ok wel veur (Nw)
Ow, Spa) Ook berrekwast(e) (Dfo, Nbk), beddepisser (verspr.) Ook berrepisser
beddekwast (Dhau, Ma, Obk, Sz), (Dfo) de; -s; -tien ['b.../...] 1. jemand die
beddekwaaste (Dho, Diz, Obk, Wol) lijdt aan bedwateren 2. mier (Nw)
['b ... I .../... I ...kwa:sto] - beddekwast als beddeplaanke Ook beddepianke (WH),
geheel of de kwast ervan Dc beddekwaste bedsplaanke (Np, Obk, 01-NI, Ow, b),
zit in c/c lichtcr (Bu), In de beddestee kuj' berreplaanke (Dfo, Ld), bedsteeplaanke
je an c/c beddekwaste overende have/en (Ld) de; -n ['beda ... ! ... ] 1. beddeplank:
(Spa)
vaste plank in een bedstee, om lets op te
beddelaampien (Ld, Ste, Pe-Dbl, Wol) et zetten 't Kiend lag lekker to slaopcn in de
['b..] 1. hetz. als naachtpittlen, z. aldaar
kribbe, boven 't voetaneinde op 'a
beddelaeken Ook beddelaken (WFJ) baddeplaanke(Diz), Vroegerston depispot
- beddelaken
on 'a berreplaanke (Ld), Dc beddcplaanka
beddelaken z. badde/aeken
was wel as ondar c/c krubbe, ok we] ho van
beddeleger (Nw) et [b..] 1. geheel aan at baufdaende (Ste) 2. losse plank aan de
planken aan de onderkant van her bed, voorkant van een bedstee, die het
waar her stro op kwam
beddegoed op zn plaats houdt We moc'n
beddelichter (Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Sz) de beddeplaanke mar (as wear) opzukcn
de; -s; -tien ['b..] 1. beddekwast of laten we mast naar bed gaan (Nbk), zo ook
soortgelijk koord met handvat waaraan men Wegaon achtardc baddaplaanke(Op), Hi','
zich, in bed liggend, kan optrekken was can sloegard, hij dusta naachs niat
beddeligger (Bu, Spa) de; -5; -tien over de bcddeplaanke to komman h ij
['b ... / ... lt:gç] 1. elk der planken aan de durfde zn vrouw 's nachts niet to
onderkant van het bed; er kwam stro op benaderen (Ld), Ze bin over de
beddeliggerig (Bdie, Dhau, Np) Ook beddeplaanka wijot ze zijn getrouwd (want
bedliggerig (Dfo, Diz, El, Ld, Nw, Obk, ze slapen no bij elkaar) (Obk), ook: ze
01-NI, Ste), bediegerig (verspr.) moeten trouwen (Bu, Db, Np, Obk, Wol,
['bcdohgçax/'bstl ... /bst'li:grox] -bedlegerig zo ook Hij was to gauw over de beddeDie is a/lange badliggerig west (El), 1k bin plaanka wi),t id. (Dfo), 't Was bij de
badlegarig (Bdie)
bcddaplaankc ofdirekt nadat ze getrouwd
beddemaeken z. bedda-opmaeken
waren, raakte ze in verwachting (Nbk), zo
beddemiegen (spor.) onbep. w. en het ook 't Was van de beddep/aanke ofnegen
beddemegen [b ... ] 1. (row in vergelijking maanden nadat ze trouwden hadden ze al
met baddapissan), bedwateren
een kind (Dho) * Hottefotte, bottafotta/
beddemieger (verspr.) Ook berremieger Piatarpak as Jaanke/Hottefotte, hottefotte/
(Dfo) de; -s; -tien ['b..!..] 1. (vaak row in Op 'a beddcplaanka (Obk)
verhouding met beddepisser) iemand die beddeplanke z. bcddeplaanka
lijdt aan bedwateren
beddeprakkesaosie (Ld) de; -s ['b..] 1.
beddepanne (Bu, Db, Diz, El, Ma, Nbk, jets waarover men in bed nadenkt, wat men
Np, Op, Ow) ['bedopana] - beddepan: ter in bed bedenkt
verwarming: De beddapanne was can bedderabbat z. bedderabattien
ronde panne mit can stoppe d'r op; d'r bedderaempien (Bu, Op) et; ...pies ['b..]
kwam waarm waeter in on dear at waarrne 1. klein raampje in de bedstee
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bedderebattien - beddetiek
bedderebattien (Dho, Ld, Np, Ow, Ste)
Ook bedderabbat (01-NI, Op), bedsrebat
(Dhau) et; ...rebatties [bedarabatin/...rabat/

'bctsrabat] 1. smalle rabat, stroak staf ter
versiering voor de bedstee langs (wit of
bont; met balletjes) Veur do bedstee
haddcn we vroeger eon bodderabbat
hangcn, ccxi sinai geth'en (ion (01-NI)

de, oak wel et; ...steden {'bedostc/...] 1.
bedstee, bedstede: klein vertrek am in te
slapen, door betimmering afgeslaten In do
beddestee kuj' ft an do boddckwastc
overende hove/on (Spa), Tussen do beddostedon was eon beschot (Pe-Dbt), Wcgaon
naor do bcddestec we gaan slapen (Nw).
We gaon do bedstee in id. (Pe-Dbl)
beddesteedeure z. bcddcdcure

bedderi'je (Dhau, 01-NI) de [bsdç'tj, ook
z. -i'je] 1. beddegoed (inklusief beddestien (Ld) de; -der, -en; -tien [b..]
matrassen, kussens enz.) Et was home/s 1. keisteen die men van te voren vermooi weer veur do bedderi7e ni. m.b.t. de warmde, am hem ter verwarming mee te
schoonmaak (01-NI), Ze kun h/cr n/ct nemen naar bed
s/aopcn b//even, we hebben Zion bedderi7e beddestok de; -ken ['bedastok] 1. stak met
behulp waarvan men de achterkant van het
I'eur 20 (Dhau)
bedderust (Bu) ['b...] - bedrust D'r is 'm bed goed terecht ken leggen, vgl. do
beddestok, om et boddo op to macken, om
bodderust vcurschrevcn (Bu)
bedderuut (Bu) et ['bEdaryt] 1. geruite stof do dekens om to siaon (Nw), Do beddestok
was d'r your om de dokons in do vero
van matrassen
beddeschieter (Nw, 01-NI) de; -s, -tien hookon d'r bij in to s/aon (Bu)
['bedoskitç] 1. ieinand die in bed poept, beddestro (verspr.) Oak bedstro (Ld),
vooral gezegd in een rijmpje als reaktie op berrestro (Dfa, Ld) et ['b....bEtstra:/...] 1.
bet plagerig nabauwen van iemand: stra ander een bed, in een beddezak Ft
Naobou wer/Ka ((ok/au wcr/Honn ebieter/
Bcddeschictor ( 01-NI), ook gevolgd door
...Dat bin Jo! (Nw)
beddeschot z. boddeschut

beddestro van vrocger was vaoko grofstro

(Obk), Dour et beddestro, as dat d'r nij in

kwam, /aggen we haost togcn do avoider
an; bij de lone zat ct in eon zak, bij do
beddeschut (Bdie, Bu, Obk, Pe-DbI, vo) aandor met, dan kwam d'r gewoon eon
Oak beddesehot (Bu, Dho, Dho, Diz), iaokon o ver, mit eon poor keer lag et weer
bedschut (p) et; -ten; -tien [b ... I ... ..bstskAt] plat (Nw), Ondcr/iggors daor kwam et
1. houten wand aan de voorkant van de beddestro in, dat woddo uuts/oekt on op
bedstee (met de deurtjes), houten maot sneden, dat kon ccxi jaor mit et
betimmering van de bedstee aan de wodde in de haast vcrnijd, op die men/ore
vaarkant in een muur, oak: de houten haj' vaast stro (Ste), uutsloopt beddestro
aebterkant van de bedstee J. hadde ccxi (Dfa), berrestro uuts/oopon (Dfa), (gezegd
kc/cnder an or beddesehut hongen (vo), van een dikke vrauw:) Die rae/ct n/ct in 't
Dan hawwe de beinme/derije uutsteid en bcddcstro te zuko (Obk), (van een dikke
de varver, die et bedschut wat opg/aanzen man of vrouw:) Die rack Jo n/ct kw/et in 't
zal, met bcsprcuken (p), We hebben et beddestro ( Ste) * Vorbuzon kost beddestro
kast geld (Dhau, El, Pe-DbI, Spa), ...meer
ooide beddesehot d'r out s/oopt (Diz)
beddesloop (Dhau, El, Ld, Nbk, Obk) Oak as beddestro id. (Ld)
bedsloop (Nbk), berresloop (Dfo) et; beddeteek z. boddet/ck
...slapen; ...slapien ['b... /bstsl ... / ... ] 1. sloop beddetied (Dho, Diz, Nbk) Oak berretied
am de beddezak, am bet matras Ft (Nbk), baeretied (Dhau) ['b.!...] - bedtijd,
beddes/oop of bedsloop zat om et bedde hetz. als beddogaonstieden var,, z. aldaar
Vrocger doden 20 't Is boddetied, we kroopon mar in do
henne (Nbk),
eerapp c/maci dour do bcddcsiop on; dan koctse (D iz)
wooden die wat st/c vig, et warkt as stiesci beddetiek (Bu, Db, Dhau, Ld, Nbk, Np,
Obk, Ow, Spa, Ste) Oak beddeteelc (Db,
(Nbk)
Nw, Op, Spa, Sz, Wal), berretiek (Dfa) et,
beddesokke (Wal, Obk) 'b...] - bedsak
beddcsprei (Db, Dhau, Diz, Ld, Obk, Op. de; -en (bet. 2) ['bcdati:k/ ... tuk/'bsra ...] 1.

Wal) ['b...] - bedsprei
beddestee (verspr.) Oak bedstee (verspr.)

(g. my.; stofn.) tijk: bep. stafvaar overtrek
van beddegoed (vaak wit en grijsblauw van
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beddetrappe - bedelketten
kleur) 2. overtrek van die stof gemaakt 't (Nbk)
Beddetick wodt bier en daor wat tops (bi: beddigestied z. beddegaonstied
Nbk), k Mos ccv nij beddetiek bebben bedding (spor.) de; -s, -en; beddinkien
(Np), El beddesloop komt ow de beddetiek ['b€duj] 1. rivierbedding
henne (Ste), El beddetiek kwam on, et stro beddingestied z. beddegaonstied
bedeerd (OS, flu, Dho, Nw, p. b) Ook
(Nw)
beddetrappe (flu, Ld) de; -n; ...trappien bedaerd ( ZW, Dho, Diz, Obk, Op, Np, Nt,
[b...] 1. trapje waarmee men over de 01-Ni, Op, Wo!, Sz, Mun), bedaard (WH,
beddeplank kon komen (ook werd wel een Nt) In., bw.; -er, -st [ba'duart/ ... s: ... /
...a:...] 1. kalm, rustig Zion niaot was wat
stool gebruikt)
beddeversehonen (Nbk, Ste) zw. ww.; bedeerder (b), 't Is ccii bedacid macgien
onoverg.; all. onbep. w., volt. deelw.: (Nt), Ic moe'n ccv betien bedeerd an docn,
beddeverschoond
['bEdof...] 1. bet want ie bin ok niet zo jong meer (Obk),
aanbrengen van sehone lakens en slopen op Hi7 koml bedeerd anstappen (p) Doe mar
bedeerd an, we hebben a/ic tied (Bu), Hij
een bed
beddeverschoning (Nw) de [b...] 1. b/eefdaorhie/ bedeerd onder(Dfo), Oonze
jongen weren ok aorig bedeerd doe we op
schone lakens en slopen voor een bed
visite weren (Dhau), Hi'j neemt et bedaard
beddeverstroden z. beddeverstrooicn
on (Spa)
beddeverstronen z. beddeverstrooicn
beddeverstrooien (flu, Dhau, El, Nbk, Np, bedeganger (Nw) ['bi:døgaij(g)ç] Ow, Ste) Ook beddeverstronen (Np), bedevaartsganger
berreverstroden (Dfo), beddeverstroden bedehuus (b) ['budahys] - bedehuis in de
(s), bcddcverstruien (Np) ['bsdo --- / ... strô:v:/ st/lIe van dit bedehuus (b)
...stro:dv/ ...] 1. nieuw stro, strooisel bedekken [ba'dck] - bedekken,
inlonder bedden doen Dc oolde wieven bin toedekken: een oold hokkien mit dekstro
an 't bcddeverstrooicn gezegd wanneer her bedekken (flu), We bedekken de b/oemin lichte mate sneeuwt (Nbk, Np), ...an 'I ho/len veur de yost (Diz), Zo lcuj' de
sehaandemooibedekkenverborgen houden
beddeverstraien (Np)
(Obk)
beddeverstruien z. beddevcrstrooien
beddevulling (Obk) de ['bEth...] 1. bedekking (spor., j) [ba'dsku]] - dek,
materiaal waarmee men bedden vult vooral: dakbedekking Et net diende veur
Vroeger was et gebruuk ow de gaanzen to
roppen, dat was de p/oem d'r out trekkcn
om Ic verkopen veur beddevu//ing; or
gebeurde tegen et ruden an, dan zat de
p/oem d'r Ins in en dee et de voege/s niet
zoe'n zeer (Obk)

de bedekking van de boerdenien in et diM-p
die zien eigendommen weren 0)

strometrassen en nog weer/aeterkwammen
daor beddczakken op; in de beddezakken
zatten vaeke haeverk/ijen (Nw), Dc
bedzakken moe'n out wasken wodden
(Nbk), Die gui/en zeker schoonmaeken,
want de bedzakken hangen a/ an de liene

aenlik niet leren te bedelen, geef him mar
niks (Nbk) 2. z. inbede/en 3. z. bedielen
bedelige z. bedieling
bedeling z. bedicling

bedel(d)er (Bdie, Nbk) ['bt:d(d)r] bedelaar
bedelaarmbaand (Diz, 01-NI, Wol) Ook
bedelarmband (Spa) ['b..!..] beddeweer (Nbk, Np) et [b...] 1. weer om bedelarmband
al dan met het beddegoed buiten te doen bedelarmband z. bedelaarmbaand
(om het te luchten) El is mooi beddeweer bedeldeken (Bdie, Nt) de; -s; -tien [b..]
her is goed weer om de bedden buiten te 1. bedelaarsdeken, hetz. als lappcdeken
doen (Np), waartegenover Etisgien (goed) bedelderi'je (Nbk) [bt:ddç'tja] - bedelarij,
het bedelen (laatdunkend)
beddeweer (Nbk)
beddewinkel (spor.) ['b..] - beddewinkel bedelen zw. ww.; onoverg.; bedelde, het
beddezak (verspr.) Ook bedzak (Nbk) bedeld ['budji7] 1. bedelen: bedelend of
['bEth .....bstsak] - beddezak, zak die gevuld smekend vragen Ze begonnen to bede/en
werd om als bed te dienen Laeter haj' de ow ccv stokkien meziek (j), Dc hondnioet

bedelketten (Diz, Ma, Nbk, El, Obk,
01-Ni) Ook bedelketting (Diz, El, Nt, Obk,

bedelkettiug - bedieling
01-NI) ['budJ... / ... ] 1. halsketting of
armbandje (als sieraad) met bedeltjes
bedelketting z. bede/ketten
bedelmonnik (Op) [b..] - bedelmonnik
bedelorde (Op) ['b..] - bedelorde
bedelpater (Op) de; -s ['b..] 1. pater die
behoort tot een bedelorde
bedeipreek (Ste) de; ...prekien [b...] 1.
preek die men houdt om geld in to zamelen
voor de kerk
bedeipreken (Ste) zw. ww.; onoverg.;
bedelpreekte, het bedelpreekt ['bi:dl...] 1.
een bodelpreok houden Dan gongen ze
bodo/prekon in do karko, om con ten your do
karko to knogon ( Ste)

bedeirok (Dhau) ['bi:dlrok] - rok van
lapjes (Dhau)
bedeistaf (fidie, flu, Obk, 01-NI, Spa, j)
[b ..] - bedeistaf tot do bedo/stafgcdoemd
wezen (flu), an do bodo/staf rae/con (j)
bedelte (Obk) de [b'dclta], in in do
bode/to zitten zitten piekeren, volstrekt in
zichzelf gekeerd zijn Dan zitten ze zeker
weer in do bode/to (Obk)
bedeltien (Diz, Nbk, Obk, Spa) ['bi:dtin]
- bedeltje eon armbandmit bode/ties (Spa)
bedelwaer z. bode/weer
bedelweer (Dho, Obk) Ook bedelwaer
(Op) de ['b.../...] 1. aalmoezen e.d. die een
bedelaar bijeenbrengt
bedelzak (spor.) [b..] - bedelzak
bedemmen z. bedimmen
bedenken z. bedaonkcn
bederen (OS, Bu, Dho, v) Ook bedaeren
(ZW, Dho, Diz, Nt, Op, Wol), bedaren
(Wil, elders spot.) onoverg.; bedeerde, is
bedeerd [ba'th:ap/ ...ds:... ...da:...] 1.
kalmeren, rustig worden Do poerdon bin
oorst wat wild as zo in 't /aandkomnicn, ze
zullen we! bodoren (Dho), Do peerden
bederen a/ weer wat, ze weron veal to drok
veer deploeg eorst doe ik bogon to bouwen
(Obk), 't Kiend go c/do zo, et was baostniet
to bodaorcn (Diz), Dat kiond is niet tot
bodaeren to kriogen (Wol), Can eerst mar
es oven zitten on stik mar Os rustig eon
pupion tebak op, dan kuj' os wat bodaren
(Sz), do gomoodoren tot bodoron brengen
(v), Kom tot bodaoren! (Bdie), Ikkon haost
niet weer tot bedaron kommon ( Spa), Hi]
lack to zo, dat hi] ken kwaolik weer tot
bodaron koomen (Sz)
bederfz. bedarf

bederfelik z. bodarfolik
bedering U) Ook bedaerige (Ste) de
[ba'dt:aru]/ba'd€:arayo] 1. rust, bedaarde
toestand, in verb.: Do iinmogios kwammen
al in do bodoring, on gongon al op do
hoidebloompios U), Bin ze wat in do
bcdacr%e kommon? zijn ze al wat rustig

geworden, tot rust gekomen? (Ste)
bederven z. bodarvon
bedevaort (Ste) ['bt:do...] - bedevaart (naar
eon heilige plaats) Vroogorgingon zo naor
Hasselt [(Ov.)], now naor Lourdes om eon
bodovaortteho/on(Ste), Do bodovaortging
dour do tuun bi] do karko; daor ston eon
overdo/ct gebouwgion in, daor wodde do
ni/s ho/en (Ste)
bedi'jen (verspr., bI) 1w. ww.; overg.;

bedi'jde, is bedi'jd [bo'thj(d)ç:, ook ...dEj...,
z. dijon] 1. bereiken, vooruitkomen A/hoe
Rink hi] ok was, hij hot niet vale bodijd

(Db), zo ook Hi] hot n/ct vu/c bodijd(Np,
Bu), Jo zul/en nooit wat bodi7en zo al.
omdat je to royaal leeft (bI) 2. z. bet/jon
bedieken (Bdie) zw. ww.; overg.; bediekte,
hot bediekt [bo'dikj]] 1. bedijken: van één
of meer dijken voorzien
bediekingslegger (01-Ni) de; -s [ba'd...] 1.
bep. logger bij hot waterschap (01-NI)
bedielen (verspr. OS, Bu, Nw) Ook
bedelen (WS, verspr. OS) zw. ww.; overg.;
bedeelde, bet bedeeld [bo'di:h)/ ...] 1.
toedelen, geven, toewijzen Hi[j hot himze/s
good bedooldhij heeft er wel voor gezorgd
dat hij een flunk deel heeft gekregen (Diz),
N. is n/ct zo best bed/old (flu), Now, aj'
bedeeld woddon is 't aaltiod we] an do
krappe kaant (Nw), Zion rioko sukeromko
zal him we/ good bode/en (Op), Daenk d'r
onjino dat zo jo good bode/on (Obk), We
weron van do zommor rick bediold mit do
moorsto vruchton (Ld), Do iene is botor
bedeeld as do aandor (Nw) 2. armen
ondersteunen met giften Do aarmo
meenskon wooden vroeger dour do diaokons be diold (Dfo), In vroegor tiedon
gongon zo do aarmen bediclen (Db)
bedieling (OS, Nw) Ook bedding ( verspr.
WS, Ma, Nbk, Obk), bedelige (Bu, Ste) de
[bodi:luj/...] 1. instantie die zorgt dat

armen genoeg krijgen om rond to komen,
thans do bijstand: N. loofdo van do
bedicling (Ld), Die krit van do bed/cling
(verspr., Nbk), Hi] moot van do bode//go
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bedienen - bedobben
begre von wooden zijn begrafenis moet
betaald worden door (Ste), Ze weron zo
zunig, asofze 't van do bodieling hebben
mosson (Ow), Dat kriegen we van do
bedel,e (Ste), In do dattjgerjaoren mosson
pattie means/can naor de bedding (01-NI),

(gezegd als men bijv. een klein stukje koek
krijgt:) Dat kriegen we zoker van do
bedol'e (Ste)

bedienen zw. ww.; overg.; bediende, het
bediend [bo'dLi:] 1. bedienen: dienen,
helpen op verzoek Die daor kon vlot
bedienen ( Spa), Die moot a/tied op hour
wenken bediendwoddonze wil altijd datje
onmiddellijk doet wat ze vraagt (Pe-Dbl) 2.
dat doen waardoor een machine blijft
werken of gaat werken [H was massienist
op 'a kop era oslo; bijnios de stoommosiene
bedienen (Obk), Etpomporgelmos vroeger
mit twie man bediond wooden; do ieno
bespeulde at orgel an do aandere mos locht

trappen (Dhau) 3. de laatste sacramenten
toedienen (Bdie, Dho, Np, Nw, Op, Wol)
Vourdat hi] overload woddo do man nog
dour de pastoor bediend(Wol), HI] l.'t op
staarven, hi] is a/ bediond (Nw)

bediening (spor.) de [badi:nu1] 1. het
bedienen in diverse bet., z. aldaar
bedieselen z. bodisselen
bedillen (Dho, Dfo) zw. ww.; overg.;
bedilde, het bedild [ba'ddi] 1. regelen,
uitmaken, besturen Hi] zal at wel beth/len
(Oho), D'r bin moons/con die etgraeg your
can aander hoc/I/len wi/len (Dfo)
bedimmen (Wol) Ook bedemmen (Sz) zw.

ww.; wederk.; bedemde, het bedemd
[badun:/ ba'dsrn:] 1. inhouden Jo moo'nje
mar eon betion bodommen (Sz), je moeten
Jo eon Nation ho dimm on inhouden,
temperen (Wol)
beding z. bedingst
bedingen (verspr.) st. ww.; overg.; bedong,
her bedongen [ba'dqj:] 1. als voorwaarde
erbij stellen, afspreken dat men inklusief
nog jets koopt, verwerft, zal krijgen of zal

doen (Nw, Spa, Dho)
bedingst Ook beding (verspr.) et, ook wel
de [ba'dujst/...'duj] 1. beding, voorwaarde
Et was zion bedingst dat hour ooldste
zeune al/es aryan mos (Obk), een boding in
at veuren maeken van to voren can
voorwaarde stellen(Nt), onder eon bedingst
van do vorkoper (Sun-0t), Hi] hadde die
bedingst d'r bi] (Np), Onder die bedingst
kan 'tgaon, ears gaot 't over (Nbk), onder
dat bodingst (Dho), onder ion bedingst
onder één voorwaarde (Ld, Ma, 01-NI), 1k
bob d'r nog ion beding hi] (Ow), onder
gien bedingst/beding hoe dan ook niet:
Ondergien bodingstkom ik vanao vend late
tbuus (Dia), Dat wil i/c ondergien beding
(Spa), Ondergion boding kuJ' dat van me
kriogen (Diz), Onder gien boding gaot at
dour hoe dan ook niet (Ow), Dekoopakto
staotonderbodingst van (.)(App), Onder
bedingst van roebt van o vorgang hot hi]
land yorkocht (Pe-DbI), 't Huns wodde
verkocht onder bedingst van at ovorn em en
van vier kachels (Op), I/c koop et, onder
beding da k at weeroinmobronge as at met
good is (Np)
bedisselen Ook bedieselen ( Nw),
bedusselen (Np) zw. ww.; overg.;
bedisselde, het bedisseld [bodtsi2Ibadis ... 1
...dAs... J 1. zonder overleg of inspraak

regelen, samen even regelen, vaak negatief:
min of meet stiekem doen Dat he/then ze
tegero [met zn tweeën] allomaol al
bodLcseld(Dhau, Nw, Nbk), Zehebbon at
stiekem aacbterzien rogge omme bedisseld
(Diz), Dus dat heb ic zomar even
bedisseld? (Spa), Hi] bet al/es al wear
bedisseld (01-NI), Ze weren mit mokoer an
't bodisselen hoe at mos mit do zaeke
(Obk), Jim bedisselen dat mar even mit
me/caere (Ste) 2. met een platte kapbijl
bewerken (z. ook onder dissel) (Obk) Do
ieken bomen woddon bodisseld, dus mit
can platte dissel bekaant (Obk) 3. sussen
van een ruzie (Obk) I/c gal die ruzie wat
bedisselen, dan bekomt at wel weer wat

doen Mit verkopen wollen we d'r hi]
bedingen dat ze do vloerbedekking mit (Obk)
ovornammen (Db), 1/c bob d'reen radio bi] bedisselkonte (Spa) de; -n; ...kontien
uutbedongen ( Spa), Dat bodingtbijd'rbi] [bodtsJkonto] 1. bemoeial, albedil
(Dho), We bodingon d'r hi] dat as at bedlegerig z. beddol;ggori
verkoerdgaot, dat we niot your do kosten bedliggerig z. beddebgorig
staon (Ld) 2. in Th31 bedingt alleman praat bedobben (Obk, Np, Spa, bo: Op) zw.

maar wat, terwiji de anderen het moeten

ww.; overg.; bedobde/bedobbede, het
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bedocht - bedompt
bedobbed [badobip] 1. begraven (van
voorwerpen, waaronder oogst) Dat bodob
ik thor even (Np), Veur do winter gaon de
booren do corpels on do blown bodobben
(Obk)
bedocht bn. [ba'doxt] 1. in d'r op bedocht
wozon crop bedacht zijn: Daor moej' op
bedocht wezon (Ste), Veurdat zo d'r op
bedocht woron, was hi] do douro al uut (v)
2. uitgedaeht, verzonnen Dat is niot ocht
gebeurd, otis bedocht (Nbk), eon bedocht
vorhao/ (Nbk)
bedochtzem Ook bedochzem (Bu)
[bo'doxtsrp/...'doxsrn] - bedaehtzaam Ze
ging bedocbtzom mit et tore serviesgoed
omme (01-NI), HI] trapt niot ovoral in,
daoris hi] to bodochtzom your (Op), Daor
mooj' bedochtzom op wezon je moet er
bedacht op zijn (El), 1k bob bio/ good naor
'in Iuustord, hi] was shin bodocbzcm (Bu)
bedochzem z. bedochizem
bedoelen zw. ww.; overg.; bedoelde, bet
bedoeld [ba'du:lv, ook wel ... dul ... ] 1. de
bedoeling hebben, ermee voor hebben, van
zins zijn, willen Ocbmoensko, wat zo'kd'r
now toch mit bodoelon! (Mun), Ikbodooldo
mar zo! 20 doen we maar! (Nt), Ikbob eon
nijo trui krogon, mar ik bodoeldo eon
aandore Hour (Diz), 't Was zo good bedoold! ik had juist bedoeld het zo erg good
to doen (Nbk), Dat was your him bedoeld
dat was voor hem bestenid, ook: dat was
een steek onder water in zijn richting (Nbk,
v), (zelfst.) N. had d'r Zion bodoelon wel
mit had er een bepaalde bedoeling mee
(Mun), (zelfst., my.) Mit al zion goeic
bodoolens is hi] min bobaandeid dour zion
femilic (Db) 2. aanduiden, willen
uitdrukken Jo bodoelen vaast en zokor A.
U), Ze zogt we] es wat verkoerd, mar zo
bodoolt et good (Nw), Bodoel io dat zo!
(b), Watzolhi]daormit bedocidhebbon?
(b), Hoc bodoel ie, Lamert? (b), Wat
bodoel ie now acnlik, ik begriop niot waj'
zeggon! (Nbk)
bedoelige z. bedoeling
bedoeling Ook bedoelige (ZW) de; -s, -en
[badu:iuj, ook wel ...'dul ... /badu:laya] 1.
oogmerk, doel, voornemen fa kick, as dat
do bedoeiing is! We maekon notuur/ikgien
wildornis! (ba), Et lag eerst in do bedoeling
dat we naor 0. zo/lon (..) (Nbk, v), Etkon
we! icno wezen die daorkwaoio bedoelings

op haddo ermee voor had (Obk), Wat is do
bedoeling? wat ben je van plan to doen?,
wat moet je eigenlijk?, wat wordt er van
me/ons verwacht?, 'kLouvoniotdawwe d'r
con bopaolde bedoeling mit badden dat we
er jets mee beoogden (b), Ze had d'r vast
Con bodooing mit (Nbk), Hi] hot gooio
bedo clings (Ma, Obk, Ow, 01-Ni), Ja, dat
was do bedoeling! (Nbk), Dat was do
bedoeling if da wwo kommen zolfon!
(Nbk), zo ook Dat was ii do bedoeling!
(Nbk), Dat was met do bedoo/igo (Ste),
..do bedoeling niot (Nt, Ste, Sz, Nbk, b) 2.
beproeving (Np, Op, b: Im) 't Is me eon
bedoeling mit al die opgoscheuton jongen
in buus (Op)
bedoen onregeim. ww.; wederk., onoverg.;
bedee, het bedaon [badü:n] 1. (wederk.)
zich bevuilen met zn uitwerpselen Uut
bonauwdhied hot hi] him bodaon heeft hij
het in zn brook gedaan (Ow), In hour loste
daogen goon oofdo moons/con hour nogal es
bodoen (Op), Hi] is an do vioggo, hi] bet
him bedaon (Dho),jo(baost)bedoon van 't
/acbonverschrikkelijkmoeten lachen(Nbk,
Np, b): lo zolfon Jo baost bodoon van 't
lachon (b), Ze bar do gokmit him on bodoo
hour baost van 't Jachon (b), 1k bob me
bedaon van et lachen (Np) 2. (overg.,
onoverg.; vaak enigszins negatief) voortdurend nan her doen zijn (verspr.) Wat
bodooJ' on wat boblaos io (ba), Do dokter
be/c/opt on bodoot Jo mar en doet maar
steeds wat met je (Spa)
bedoening de; -s, -en; bedoenjnkien (bet.
3) [ba'dü:nuj, ook wel bo'dunujj 1. bedoening: gang van zaken, aangelegenheid
Et was eon kooldo bodoening, want die
doomnoo mos zoo'n hondord peoflios
trouwen, dat et was go wo on fopondobaand-wark(vo), eon nauwo bodooningeen
smalle, nauwe doorloop e.d. (Spa), eon
vromdo/roro bodooning jets vreemds, raars
(Nbk) 2. toeleg, opzet (Diz, Ow) Et was
zion bodoening (Ow), Et was zion oigon
bodooning (Diz) 3. klein bedrijf (Obk) Et
was zion bodooninicion (Obk)
bedoezeld (Bdie, Diz) bn. [baduzlt] 1.
versuft Hi7 was d'r bodoezold van versuft,
met name van schrjk of van een kiap
(Bdie), 1k was d'r bodoezold van, dat dat
gebourd is (Diz)
bedompt (verspr.) [badompt] - bedompt Ic
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bedonderd - bedrevenhied
kriegcn ccii bedampte iocht as de deuren
nooit cupen kommen (Bu, Ste)

bedonderd In., bw. [bo'dondçt} 1.
beteuterd, sneu Hi] kik bedonderd toe
beteuterd (Ste), Hikeek d'r bedonderd van
toe (Np), Daor koj' bedondord mit omme
(Ste) 2. in: Di]' (now) hielcmaol
bedonderd! (Nbk), zo ook Di] bedonderd/

dat had je gedacht!, ben je gek!
bedonderderi'je (Diz, Nbk, Np, Spa, Wol)
de [badondçdç\jo, . ..'sj, z. -i5e] 1. het
bedriegen, het belazeren 1k had niet in de
gaten dat dat eon icne grate bedonderderije was (Diz)

bedonderen zw. ww.; overg., onoverg.;
bedonderde, het bedonderd [ba'dondrn] 1.
(overg.) bedriegen, belazeren Die het me
bedonderd(Bu), WatgefI et, do wereid wi
tack bedonderd wodden! (v), Hi]bcdondcrt
ft waoraj'bijstaon! ( Sz), (gezegd van een
bep. streek die wordt geleverd:) 't Was hi]
't bcdondcrcn of(Nbk) 2. (onoverg.; nogal

bedregen (Bu, Nbk) zw. ww.; onoverg.;
bedreug, is (bet. 1)/bet (bet. 2) bedreugen
[badreg0] 1. (van lakens, dekbedden,
kleding c.d.) door gebruik en bet ouder
worden s!ijten, dunner worden (Bu) Dat
bcdreegt ok (Bu) 2. een geldsbedrag zijn
(ter grootte van) (Nbk) Di bedrcegt 100
euro wit mekeer (Nbk)
bedreigen Ook bedriegen (Nbk) [b'drejg/
badri:gg] - bedreigen (van en door
personen) ooide mecnskcn becfrcxgcn of
mishaandc/en (j), Ze badden 'in bedrc/gd

(Nbk)
bedremmeld (El, Nbk, Nt, Spa) [bodrcmt]
- bedremmeld, betcaterd bedremmeld d'r
hi] staon (Nbk), bedrcwme/d kicken
bedreugen I [ba'drt:g] - bedrogen, em de
thin geleid Dat besien koj' niet bedreugen
mit omme dat koebeest is zonder gebreken,

negatief) voortdurend bezig zijn met jets
(terwiji het geen resultaat heeft, niks

je zult geen teleurstelling ondervinden
(Np), Mit dat besien koj' nicE bedreugen
amine id. (Nbk, Sz, Bdie), Die mcensken
koj' nict bedreugen mit omme in die
mensen zul je niet te!eurgesteld taken

voorstelt enz.) Man, wat bedonderic toch!

(Nbk, Np), zo ook Daorkoj'nietbedreugen

(Nbk)
mit nut (Nt), waartegenover Daor koj'
bedongen (Ma) zw. ww.; overg.; bedreugen mit omme (Nw)
bedongde, Mt bedongd [bade0:] 1. van bedreugen II Ook bedrugen (Nbk, Ld) zw.
dong (ni. natuurlijke mest) voorzien et ww.; onoverg.; bedreugde, is bedreugd
iaand good bodongen (Ma)
[ba'drA:gflflndrygfl] 1. geheel droog
bedotten (Dho) [b'dotn] - bedotten worden Et zaod is aorig bi]kommcn, et is
bedouwelen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; bedrcugd, ci fran now we] haost
bedouwelde, het bedouweld [ba'domlv] 1. bunnenhaeld wodden (Dfo), As do turf wat
(enigszins negatief) voortdurend aan het bedruugd is wodt die in rungen zet, mit eon
doen zijn (Nbk) Wat bedouwel ic toch! boideplagge op 'e kop (Ld), Et iaeste
(Nbk) 2. (enigszins negatief) steeds maar ressien bnis in de panne bedruugd(Nbk),
van alles zeggen, zeuren (Np) Wathij toch Di] et icggen van eon goeie Yemen deft
bedouwelde...! wat hij allemaal zei (was waor aj'goed op v/egeidosken konnen, mos
niet fielder) (Np)
eon speciaa/ soorte van lien brau/ct
bedrabbeld (Bu) bn.; pred. [ba'drabt] 1. wodden wit eon /iemkoe/e (.j; et natte
last hebbend van diarree
fLew rims mit eon stamper (..) gocd v/ak
bedrag et; bedregen, ook we! bedraegen; anstanipt wodden. Dan mocbten we de
-gien [badrax] 1. grootte van een geidsom cerste wckcn d'r nict over Jopen am gien
Jo meugen sj' veur me bieden nict hager
gaon as ccii bedrag van vicfiig euro (Nbk)
2. geldsoni Dat bedrag dat staot d'r toe is
ervoor bestemd (in die omvang) (Nbk), 1k
mos in die wunkel et voile bedrag beta den
(Nbk, Ow, Obk), ccii bedrag van 100 euro
overmacken (Nbk)

sporen to kricgen, dan was do dole a! aorig
bedruugd en kon ci we) (Ow)

bedreven [badri:brnj - bedreven, ervaren
Die ooide waegenmaekcr was slim
bedreven in zien yak (Obk), Hi] is daor
aorig/slirn bedreven in (Ste, Wol), ...slim in
bedreven (Ow)

bedraoding [badro:adufi - bedrading: het bedrevenhied Voor -heid z. -lied
geheel aan aangelegde draden de c/c/c- [badn:btphit] 1. bedrevenheid, het
trisehe bedraodung (Spa)
bedreven zijn bedrevenhied kriegen (b)
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bedrief - bedrinicen
bedrief et; bedrieven; -len [ba'drif] 1.
boerenbedrijf Et Acne ding nao 't aandere
kwam on et nije bedrief 60, HiJ bet et
bedrief votdaon (Ma), Hoe kan in con
bedrief de iene arbeider de aander op ceo
gemiene meniere hunen, of join macken
bi] de baos (b), Hi] bet een hiel bedrief
een groot bedrijf (Nbk), Hij bet et bedrief
vn7geheel en at afbetaald (Diz), Hi] gong
op in zien bedriefbesteedde al z'n energie

een aandacht aan zn bedrijf (Nbk, b) 2.
bedrijf anderszins: voor handel, industrie,
enz. of bedrijf in het algemeen (m.b.t.
SteJ/ingwarf) mit zion dö'pen on e/gen
bedrieven ( ba), S. was h/cr vroeger
tirnmerman, ze hebben now ceo mooi
bedrief in Oostcrwoo/de! (Nbk) 3. daden,
doen en laten Dat hide bedrief hangt an
mekeer van bedriegeri]e (Obk), verder all.
in onder de bedrieven ondertussen: 't Wodt
onder do bedrieven lade (Ma), Dat kuj'
onder de bedrieven we! doen (Edie), zo
ook onder de bedrieven dear ondertussen
(Nbk, Nt, Ste, b, j) en tussen de bedrieven
dour U) 4. hoofddeel van een toneelstuk
e.d. aende twiede bedrief geschreven ter

bedrijfsresultaten
bedriefsruumte (I) [ba'dr...] bedrijfsruimte
bedriefsscbae (I) [badr ... ] - bedrijfsschade
bedriefssluting (spor.) [ba'dr...] bedrijfssluiting
bedriefsvergunning (spar.) [ba'dr...] bedrijfsvergunning
bedriefsvoering (spor., j) [ba'drifs ... ] bedrijfsvoering De boom staot wel een
betien in do wegom de bedriefsvoeringom

het bedrijf goed nit te kunnen voeren (j)
bedriegen st. ww.; overg.; bedreug, bet
bedreugen [ba'dri:g] 1. iemand belazeren,
misleiden Acne bedriegen (Bu), Hi] wodt
van alle kaanten bedreugen op veel

plaatsen, door veel mensen (Sz) 2. ontrouw
zijn (aan iemand) (Nbk, Np) Ze het him
bedreugen (Nbk, Np) 3. z. bedreien *
Fiene regen en fiene meensken woj' a/tied
mit bedreugen (Dfo), Dc were!d WAl
bedreugen wooden (v)

bedrieger (Nt, Ow) [bo'dri:gr] - bedrieger
Die bedrieger hetje bescheten (Ow)

inarkering van het eind van het tweede

bedriegeri'je (Dho, Dia, Nbk, Obk) de; -n
[badri:gç'ija, oak ...ja, z. -ije] 1.
bedriegerij, bedrog Ft was ni/cs as

bedrijf (p), Et ecrste bedriefmoe'n we
kennen, nije we/ce et twiede di. onze rol
erin (Nbk), et twiede bedrief ofwaachten

bedriegeri7e dame, ze maekten je mar wat
wies(Nbk), D'rzatbedriegenein etspu/,
et gong niet eerllk toe (Obk)

bet vervoig, de volgende fase afwachten
(b): Doomnie en inevrouw waren d'r

bedrievecentruni (spar.) [ba'dri:wa...,
va ... ] - bedrijvencentrum
bedrievepark (spar.) [ba'dri:wa .... ... va ... ]
- bedrijvenpark
bedrievig (Db, Dfo, Ma, Ld, Nw) bn.; -er,
-st [ba'dri:wax,...vox] 1. bedrijvig een

stiekem ant s/oept en waacbtten in de
keuken ci twiede bedrief of (b)

bedriefsadministraosie (spor.) [ba'drifs...]
- bedrijfsadministratie
bedriefsauto (spor.) [bath...] - bedrijfsauto
bedriefschef [ba'drifsj€f] - bedrijfschef
bedriefsdokter (I) [ba'dr ... ] - bedrijfsarts
bedriefsLeider (spar.) [ba'drifs ... ] bedrijfsleider
bedriefsleiding (1) [ba'drifs...] bedrijfsleiding
bedriefsleven (spor.) [ba'drifs...] bedrijfsleven
bedriefsmaotig (I) [badrifs'm...] - bedrijfsmatig
bedriefsongelok (I) [ba'dr...] - bedrijfsongeval
bedrielsopleiding (spar.) [ba'dr ... J bedrijfsopleiding
bedriefsrisseltaoten (1) [ba'dr...J -

bedrievig mannegien

bedrievighied de [ba'dri: ... ] 1. winkels,
ambachten, bedrijven ed. B!] oonze
botterfebriek is aorig bedrievighied
kommen (Obk), Een protte banning th
verkocht wodt in do win/ce/s komt uut
Amen/ce, waor de bijehoo!deri]e as ta/c/ce
van bedrievjhied nog mittelt (j) 2.
bedrijvigheid, drukte ? Was ien en al
bedrievighied op or arf U) D¶- was niet
vale bednievigfiied (Nbk), Ft was thor een
hide bedrievwhied (Nw, Dho)

bedrinken st. ww.; overg.; bedronk, bet
bedronken [ba'dnkij] 1. drinken op jets,
een barrel schenken ter bekroning van jets
(verspr.) As d'r dan vroeger thaus ceo
var/ceo slaach t wodde, wodde d'r eon borne!
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bedroefd - beduden
schonken as or blood d'r of was; dan
wodde zegd: "t Varken moot bedronken
wodden' (El, Dfo), As de nwiboom op 't
haus komt, moot et bedronken wodden
(Spa), In c/c kroeg bebben we de koop
bedronken (Ow) 2. in je bedrinken zich
bedrinken, zich dronken drinken (left.)
bedroefd In., bw.; -er, -st [ba'druft] i.
bedroevend, ellendig, heel slecht Ft is
bedroefd mit him geste!d (El), ccii
bedroefde toestand, NY ziekte of zo (Ste),
Ft is bedroefd, now is eta! tieden dreuge,
en we moon waeterhebbcn (Ste), Et was
bedroefd wat ze veur c/c aandej- over her
schandalig weinig (Dhau), Eertieds was et
eon bedroefde aarmoede (Np), Wat is et
weer toch slecht, et is bedroefd zo win
treffen ze et (Bu), Ft is wel bedroefd dat
hear dat oknog overkommen is (Np), ...dat
et zo gaot mit oo!djaor, dat ze c/c hoe] zo
kepot macken (Ste), Ft is bedroefd dat et
met aanderskan (Wol, Dho), Et is toch wel
bedroefd dat et zo moot dat hat kennelijk
zo gaat, zo moat gebeuren (Obk, Nw), can
bedroefd s!ecbte kerel eon enorm slechte
kerel (Spa), een bedroefdekere!een slechte
vent (verspr. OS), Bedroefd wear is or erg
slecht (Bdie, Dfo, Dhau, El, Ma, Nw, Obk,
Ow), bedroefd win weer heel erg slecht
weer (Nbk, Ste), (verb.) Hij kik d'r bedroefde win ant (Ste), ccii bedroefd(k/ein)
betien (verspr.)
bedroeven [bo'dru)brp] - bedroeven:
verdriet aandoen, spijtig vinden Etmoetje
bedroeven (Bu, Nbk), Ft beth-oefl me
aen!ik niet (Nbk), Et zo! oons bedroeven
awwc oat met deden(Op), Et kan je wel
bedroeven, dat d'r mit dissekooldenog vee
in 't !aand !opt (El, Obk), Ft kan me wel
bedroeven dat ik dat met daon bebbe(Ow),
Ft bedroeft me we!, dat ze d'r met benne
gongen (1Db)
bedroevend bn., bw. [be'dru(:)bipt] bedroevend: miserabel Ft is bedroevend
(Dfo, Nw); zeer (in negatieve zin)
bedroevend slecht
bedrog at [badr3x] 1. bedrog, hat
bedriegen D'r is can protte bedrog no 'e
were!d (Nbk), Ft is ion on al bedrog in c/c
po!etiek (Nbk), Hij heart zeker bij c/c
fewi!ie list on bedrog (01-NI)
bedrokken zw. ww.; overg., onoverg.;
bedrokte, hat bedrokt [bodrokp] i. (overg.)

bednzkken, door to drukken bedekken met
mit eon stempel bedrokken (App) 2.
(overg.) op iets of iemand drukken Dc
koopwan bedrokt c/c koe wit c/c vingers,
veurdatdekoe to vet is (Dfo) 3. (onoverg.)
voortdurend bezig zijn met drukken Wat
bedrokt bij daor toch! (Nbk)
bedrokt (Nbk, Nt, Obk) In., bw.; -er, -st
[badrokt] 1. bedrukt, bedroefd, enigszins
somber Hij keek c/'1r bedrokt wit (Nt), We
hadden vroeger onder cnn schu!ken van
pompe- doer, eon soorte van bcdrokte stof
(Obk)
bedrommen (Ma) onbep. w. en het bedromd [...'dr ... J 1. haastig samenpakken
van spullen
bedrongen (Dho) In., bw. [ba'drojj:J 1. in
hat gedrang, opeengedrongen tussen anderan Ze stonnen bedrongen in 't vo!k tussen
anderen opeengedrongen (Dho)
bedrugen z. bedreugen II
bedruppen [bo'drAplp] - bedruipen: genoeg
bijeen halen, verdienen om alles wat men
nodig heeft zeif te bekostigen: Dc bicn
winnen zoveu.Ie, dat ze kun hear zc!f
bedruppen (Ow), Mit wat hare van jim on
wat Drees-geld kan Bc wij we! bedruppen
(J), Ze kun bear wel aon bedruppen (Bu),
Kuj'je nog wel bedruppen 7 (Bu), Dat feast
kan him wooi bedruppen wit ccii kollekte
(App)
bedsehut z. bcddcschut
bedsdenre z. beddcdeure
bedsloop z. beddes!oop
bedsplaanke z. bcddep!aankc
bedsrebat z. beddcrebatticn
bedstee z. beddestee
bedsteedeure z. beddedeure
bedsteegedien (Dfo, Nbk) at; -en; -egien,
'tien [b ... ] 1. bedsteegordijn
bedsteeplaanke z. bcddep!aankc
bedstro z. bcddcstro
bedubben (Sz) zw. ww.; overg.;
bedubde/bedubbede, het bedubbed [be
dAbrp] 1. samen beredeneren om er nit te
komen Dat kiln we wel sawen bedubbcn
(Sz)
beduden zw. ww.; overg.; beduudde/
bedudede, hat beduded/bedud/bedod
[bo'dydq] 1. duidelijk maken (..) om et
bonticn good to beduden, dat c/it now ccii
haezc was (b), Hij bedudede me dal stifle
wezen mos (Nbk) 2. aanwijzen Hij
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bedurven - beeldbepaolend
beduadde mij et pith waor hij woond bet

(App), Zo dejonge arbeider hear beduded
hadde, mossen ze etrietnaor cen kaampien
weilaand sjouwcn ) 3. inhouden, betekenen War zol dat toch beduden?(v), 0th,
dat wee'k zo niet, dat her bijglieks niet
yea/c te beduden (b), 7 Her niks te
beduden (Nbk)

zien bond goad onder bedwang (Nt)
bedwelmd [ba'dwcl(o)mt] - bedwelmd d'r
bedwelmd van raeken (bo: Dho), Hij was
bedwelmd (1)
hedwelmen (Nbk) [ba'dwcl(9)m5n] - bedwelmen Wat een stank, at kan je we/
bedwe/men (Nbk)
bedzak z. beddezak

bedurven bn. [ba'dAr(o)blp] 1. bedorven, beëerdiging (Obk) de; -en, -s {ba't:rdagui]
tot bederf overgegaan bedurven vicis, 1. het begraven (van gestorvenen),
bedurven locht(Nbk) 2. erg verwend Ze is begrafenis Het de beeerdiging al west?
bedurven dear bear ooldcn (Nbk)
(Obk)
bedusselen z. bedisselen
beek (Nbk) de; beken; bekien [bi.:k] 1.
beduusd (verspr.) [bdyst] - beduusd Hij smal, stromend, doorwaadbaar watertje
keek wat beduusd(Db), Daor vertelie mij beekdal (spor.) ['bt:gdalj - beekdal
wat, c/nor bin ik beduusd van (Ow), 1k bin beeld Ook bield (spor.) et; -en; beeltien
nog ccii betien beduusd van etgcva/(Bdie) [bt:ltlbi:lt] 1. beeld (van hout, steen enz.)
beduusteren (Dfo, El, Np, Obk, j) zw. Dat beeld is bier daelezet ter na.ww.; onoverg.; beduusterde, is beduusterd gedachtenis van Pieter Foot d.i. de spot[bo'dystp] 1. door het later worden steeds naam voor Pieter Stuyvesant (Wol), Dr
meer in het duister, donker bezig zijn (met stonnen bceidcn in at kestee/ (El),
can kius, met het op weg zijn), zodat men Kwaojongen hebben c/c kop van dat beeld
op zeker moment moet ophouden Aj' wat vernicid (Db), War can mooi beeld (Spa),
lange ommekionge/en, dan beduuster hi d'r Hij ston as een beeld stokstijf (Wol), zo
aanst In (Obk), Weracken d'r nog haost in ook Hij ston d'rstiefas een becid(Np) 2.
beduasterd gezegd van bep. werk dat bijzonder mooi meisje of vrouw Zien oo/dzoveel tijd in beslag neemt dat het intussen ste dochter is con beeld van een meld
(te) donker is geworden (Np), zo ook Dat (Dho, Sz, Op), Et is een beeld van can
kerweiien is nict kiaorkonimen, ze bin d'r maegien (Db), Et is een beeld ow to zien
in bedausterd (Obk), We raekten be- (0hz) 3. plaatje, foto, schilderij of
duusterd, want we weren wat te /aetc vot- vergelijkbare uitbeelding Die staot aitied
gaon (Obk), Ze weren te lacte ofret, ze moo] op 't beeld (Db), bee/den aut at
weren now hieicmaoie bcduusterd c/cur at
minne weer ) 2. in Dan bij' eerst we/
bedausterd dan kun je eerst niet verder
(Dfo) 3. in d'r beduasterd van wezen

boerebedrief (ha), Dc bee/den op e
ti//cit/sic weren nict dude/i/c (Db), in beeld
wezen/konimen op het televisiescherm

waarneembaar, ook: de aandacht trekken,
beduusd (El)
kans maken op: Wie wodt de nije fraktie-.
heduvelen [ba'dy:wji, .. .'dyvJç] - bedu- veurzitter? Ric is d'r (year) in beeld?
velen, belazeren, bedonderen Die vent (Nbk), Et beeld is to donker bijv. op een
beduve/t iedcriene (Sz), Hij bet 'in televisiescherm (Nbk), Gao as nut beeld!
beduveid (Nw, Spa), N had him good gezegd bijv. wanneer iemand zich tussen
beduve/en /aoten dear diejonge(Db), Toch de diaprojektor en het scherm bevindt
/eerden c/c boeren an trouwens alle zodanig dat de afbeelding geheel of deals
meensken hoe ianger hoe hater, hoe as ze niet tot stand komt (Nbk) 4. indruk,
c/c bezetter beduveien konnen (vo)
impressie, geschetste toestand Van c/it
bedwang [badwaij], in in bedwang (heb- verhae/ kan I/c me gien goad beeld van
ben/ho/en/kriegen) in bedwang, zodanig vormen (Op), Kuj'je d'r een beeld van
vastgehouden dat geen wegvluchten, het vonnen?(Nbk), Daorha'kme can aander
maken van te veel verkeerde bewegingen beeld van veurste/d (Wol), Et ge/i een
enz. xnogelijk is Etpcerdbadde can k/osse verkeerd beeld (Dho, Nbk), In dat beeld
onder de hals, ow ¶un hater in bedwang te pruven wij c/c grote liefde van God (b)
ho/en (Np), verder in onder bedwang goad beeldbepaolend (spor.) [aks. wisselt] afgericht, goad onder gezag (Nt): Hij had beeldbepalend
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beeldbuis - beerborg
beeldbuis (spor.) [b...] - beeldbuis
zien vaeke beren as d'r niks an de haand is
beeldegroep (spot.) [bi:lda...] - beelden- zien grote problemen, verwachten zorgegtoep
lijke ontwikkelingen (Pe-Dbl), (tegen
beeldepark (spot.) [b ...J - beeldenpark
iemand met een bruine jas:) Ic licker, wel
beeldestorm (spot.) ['b..] - beeldenstorm ccv beer (Ste), (gezegd m.b.t. domme,
(in de 16e eeuwse Nederianden)
onhandige mensen:) lezollen d'racpcn mit
beeldetentoonsteiling (1) ['b...] - beelden- vangen on beren nit los/open (Bdie), zo
tentoonsteiling
dikke as ccv beer (Ma, Obk), Hij is zo
beeldetuun (spot.) ['b..] - beeldentuin
roeg as een beer hij is ontzettend slordig
beeldhouwen (verspr.) ['b...] - beeld- (Nw), vandaar: Hi7 is ccv roege beer (Nt)
ho uw en
2. dikke, grote en/of sterke en evt. lompe
beeldhouwer ['b ...J - beeldhouwer
persoon B/ic!' van me or lacbte (2, twie
beeldhouwwark (Nbk) Ook beeld- kneusde ribbon is wel genog, beer daj'
houivwerk (Spa) ['b.../. .] - beeldhouw- binnen(vo), War isdateon dikke beer, hi2
werk: kunstiverk van een beeldhouwer; bet Barns as hi/len (Diz), een starke beer
gebeeldhouwde versiering nan een groter een sterke kerel (Spa, Obk) 3. mannelijk
geheel
varken Jonge varkens bieten mottles on
beeldhouw-werk z. becldbouwwark
beret, (Np), Eon bepaolde oolderdom moot
beeldig (spot.) ['bt:lthx] - beeldig
or varken bebben year hAy onder de beer
beeldkraante (1) [b...] - beeldkrant
kay (Dfo), 11i5 hal een beer ni. om die
beeldmateriaol (spor.) [b...] - beeld- andermans varkens te laten dekken tegen
materiaal
betaling (Ma), zo ook Oonze buurman over
beeldopnaeme (1) [tb...] - beeLdopname
de tolbrogge hid ccv beste beer (O Die
beeldscharm (verspr.) [tb...] - beeldscherm beer kan good dc/den (Bdie), Et varken
beeldschone ['bL:1tskô:5n] - beeldschoon moct nog con keer naor de beer (Sz), Et
ccv beeldschoon kiend (Ow), eon beeld- varken is bi] de beer al. ter dekking (Ow),
schonejongedame (Ld)
Sneden beren bin borgen (Np), Dc beerties
beeldspraoke (Nt) [b..] - beeldspraak: be- wodden sneden as ze drie woken oold
kende uitdrukkingsvorm in taal
weren (Ow), de beer snieden (Bdie), ccv
beeldverbiening (verspr.) ['b...3 - beeld- ooldc beer snieden een mannetjesvatken
verbinding
kastreren omdat het niet meet hoeft te
beeldverslag (spot.) ['b...] - beeldverslag dekken (Bu), de beer even snicden het gaan
beeldvorming (spot.) ['b...] - beeidvorming aanpakken (Ow) 4. in dc Grote Beer
beetenis (Bu, Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, Nt, bekend sterrebeeld (spot.), zo ook de
01-NI, Ow) de; -sen ['bi:ltants] 1. beel- K/chic Beer (spor.) 5. muurstut, steunbeer
tenis, afbeelding, ook: beeki dat men van On ccv muar to verstevilen wodt d'r ccv
iemands uiterlijk heeft De beeltenis hangt beer tegenan metseld, die wodt schuin
in buns (Ow), Et is zien bee/tens well tegen demure opmetseld(Bdie, Nw, Ste),
(Nbk), Die beeltenis b/iTt je altied in
We zo/len d'r hennc gaon kunnen on zetten
gehcugcn (El)
d'r ccv beer tcgenan (Ste), Die muren
been z. bien
mossen ccv bete tegenan (Ste), de hockc
beenlengte z. bienlengte
van de schurc verstarken mit ccv bccr(Ste,
beenpupe z. bienpiepe
Ow), de mw-c steunen mit beren (Spa),
beentien z. bientien
beren an een huus (Nw), Dc karkemuren
beenwerk z. bienwark
zatten beren tegen (Ma)
beer Ook here (bet. 5: Ow, Ste) de; beren; beerbigge (Bdie, Op) ['b...3 - beerbig,
-tien [bi:arPbt:oraJ 1. bekend zoogdier: mannelijke big bcerbiggen snicdcn of
beer de bnme beer, witte beren, ccv beer kastreren (Bdie), Een motbigge is sons
van ccv vent/kerel een grote, sterke vent minder weerd as ccv borg (gcsncdcn
(Db, Dhau, Nbk, Nw), zo ook een beer van beerbigge), omdat die vaekc deur or nesten
ccv meld grote, groffe meld (Diz), Do beer war zwa order wodt en soms ok beter vreten
was Jos men reageerde hef'tig, ledereen Wit (Op)
wilde ineens ook van alles (v), Mccnsen beerborg (Nbk, Np, Obk) Ook beerborg
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Beerenburg - beest
(App, Ld) de; -en; -ien {'buorbor(o)x/ ... J 1. op 'a beer/ig bej' mean! z. ook onder
gekastreerd mannelijk varken (Obk), sche//en I (Dfo)
mannelijk varken dat reeds gedekt heeft beerligen (WS noord. van de Lend; Bu,
maar naderhand flog gekastreerd is (Nbk), Dho, verspr. OS) Ook beerlaggen (Np,
Sommigcn zeggen dat at spek van can Ow) zw. ww.; beeriigde, het beerligd
beerborg war staark is (Obk)
['bt:orlgp/...lagjj] 1. arbeid verrichten
Beerenburg ['buorib ... J - Beerenburg
waarbij de voile kracht van het Iichaam
beerhoolder z. berehoo/der
nodig is Hij beer!jgde a/tied an hij was
beerhouwer z. bereboo/der
altijd bezig met bet uitvoeren van zware
beerlag z. beer/ij
!iehamelijke arbeid (Nbk), 1k heb de hic/a
beerlaggen z. baer/%cn
dag bcer/igd (Nbk), Hij beer/ikde d'r tegen
beerlig (verspr.) Ook beerlag (Bu, Np, om veur die tied zien wark k/a or te kniegen
Nw, Obk, Ow, Ste, b: Im), beurlig (Spa), (Nbk)
baig (Nt, Spa) de; -en; -ien ['bi:arlax/ beermotte (Bdie, Dhau, El) de; -fl ['b..] 1.
...1ax/'bA:o1xPbal(a)x] 1. (vuak row) lijf, hetz. als binnenbeer, z. aldaar
lichaam Die koe hat zoe'n thkka bcer/i, beerputte (verspr. WS, Obk, b) de; -n;
daor konnen wel twie ka/ver in zitten ...puttien [b...] 1. beerput de beeaputte
(Dfo), Wat ean vieze, vette beer/jg her die /egen(Pe-Dbl), Dienijehuzanhebben (...)
vent (Wol), Die koe is war /icht in de can nijerwatse beerputte ( b)
baer/ig, die za/ wel gust wezen (Ld), Th31 beers (Ld) bn. [bi:ars] 1. tochtig zijn van
moat n/ct di/cker wodden, hIJ krigt can een varken: Et varken is roezig of beers
bédr/ig! een geweldig dik lijf (Nw), Wat (Ld)
doetme de beerlag toch zeer(Ste), Ikbeb beersnieden z. beresnieden
plane in de bcerii (Spa, Nbk), Wat doet beest Ook bin! (bet. 1,2: verspr. OS, Bu,
made ba/gzeer(Nt), (bij hard werken:) Dc Np, Nw, Ste, j, p, b, b: Im; soms all, in
beer/ag d'r tegenan! (Bu), zo ook: Dc bet. 1) et; -en; besien [b:st/bi:st, bist
beer/it moet d'r op! (Nbk, Sz), can betien (Ow)] I. stuk vee in het boerenbedrijf,
dikka in de bear/ij wazen een gevoel van vooral m.b.t. koeien, pinken Hej' nog can
dikheid in Zn buik hebben (Ste), Wat hat mooi besien, vreug de koopman vs eke
die kere/ can starke beer//g wat is dat een (Bdie), Die aarme biesten hebben ni/cs te
sterk iemand, iemand met een sterk lijf en yreten (Ste), (..) en zatten doe op et
ledematen (Obk), Dat komt d'r op an, de stegien van K H., waor wij twie biesies
beer/ig moat d'r op het is een klus die al je ho/en konnen waar we twee koeien konden
lichamelijke kracht vergt (Obk), de beer/ig houden (b), We hebben de beesten op 'a
d'r op zetten a! je Iichamelijke kracht sta/ (El, 01-Ni), As bij onder de biesten
aanwenden bij het uitvoeren van een zat, dwee/den zian gedaach ten pattietoeren
karwei, Laot 'in mar goad warken, want bij veuruut naor die tied nI. zat te melken
bet et wel an de beer/ig z' n lichaam is onderde koelen (b), Da's can aorig b/asian
sterk, krachtig genoeg (Op), Zetje beer/ij een goeie koe (El), zo ook Dat is can best
d'r mar onder, dan komt at we! k/aor (Nbk, biesien year de mestenije (El), /ichte basics
Op), Etkwam song op 'e been/igan er was niet-zwaargebouwde koeien (Nbk), can
erg veel lichamelijke inspanning voor no- broodmaeger biesien (Dfo), 1k mag dat
dig (Ma), een beer/ig vol wark erg veel biesien we! /icden vind het wel een
(iichamelijk) werk, a/tied op 'a beer/ig goedgebouwde koe (Ow), een schier
/iggen iui zijn, lett. op zijn lijf liggen bias/en een goeie koe, niet van buiten(Nbk, Ow), iene de beer/ig vol sche//en, gewone kwahteit, maar bep. ook niet van
Jane can pak op de beer/iggeven een pak slechte kwaiiteit (Ow): Zoe'n scbier biesien
slaag geven: Za'k je war op 'e bear/ag doej' niet zomar vot (Ow) 2. andere
geven (Bu), eenpak op de beer/ijkriegen, beesten dan bij bet. I genoemd of beesten
can pak op 'a beer/JE had hebben, 11i7 bet inklusief die van bet. I Dat is zok nt/n
een beer/ig as can oo/de koc (Diz) * Toe spu/, gien beast wi/ 't opvreten (Obk),
mar, beer/ig, morgan kr/cl' potstro (Ma), (tegen een bond, evt. kat:) Best beest!
Sebe//en, sche//en dot gien zeer, can pak (Nbk), zo ook Best besien (Nbk), ook van
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beestachtig - beethebben
een hond (evt. kat) gezegd: 't Is een
best/fiaT bacst (Nbk), ...eon best/fiaT basian

ok a/tied a! 20 west! (Obk)
beestehaandel (Dho, Nbk) de ['bi:sta ... J 1.
(Nbk), (tegen een hond/kat die men niet in handel in dieren, vooral in koeien
zn buurt wil hebben:) Gao toch wag, beestehokke (Dhau) et; -n; ...hokkien
beast! (Nbk), Dat is de aord van 't basic,, ['bi:sto... J 1. hok voor dieren, vooral inzake
zo is die persoon/dat dier flu eenmaal koeien
(Nbk, El), D'rzitJc een besien in de nakka beestekoopman (Dhau) [b..] - veeeen insekt (Nbk), Daor is die van jow mar handelaar, handelaar in dieren
eon besien bij jouw dier, exemplaar beesteleven (Nbk, Np) et; -s ['b...] 1. zeer
anderszins is veel kleiner (bo: Np), at slecht leven Hiy hot con baasta/avan had
besian bij de naen,e numan het open!ijk (Np)
zeggen, 1k bin hiar a/tied at kwaoie beast beestespul (Db, Dhau, Dho, El, Mon, Nt,
degene die het altijd heef't gedaan, die Obk, Op, Ow, Pe-IDbl, Spa, Sz) Ook
altijd van alles de schuld krijgt (Sz, Nbk), biestespul(Ow) et; -len ['bust .....bi:sto... ]
cia beast uutbangen zich liederlijk gedragen 1. beestenspel, circus, ook: tent e.d. met
(verspr.), ook ? beast... (Diz), at kwaoic aapjes en andere dieren op een markt (Db,
beast uuthangan id. (Ofo), Ft was d'r bij Dhau, Dho, El, Nt, Obk, Op, Pe-Dbl, Spa)
cia biestan een toestand met veel kabaal As d'r can biastaspul op Oostarwooldamar
(Nw), 'z' Is bij do beesten of het is niaat was, dan weren d'r in eon tanta
beestachtig, Zij was zo ga/f as can beast
(Wol), d'r uutzian as can beast erg smerig

alderhaandc vremde biestan to zien, zoas
aepan an can touwgian (die folk weran, of
die aidcrbaande keunsias daden) (Ow) 2.

zijn, bijv. door smerig werk te hebben
gedaan, door te zijn gevallen (Nbk, Ow, de vele dieren, vooral: de vele soorten
Wol), takaargaon as een bacst(Bdie, El) 3. kleinvee die iemand heeft (Mun, Nt, Sz) 3.
oude auto, trekker, in de verb, can cold grote bende, troep (Ow), ook: zeer
bcsien (Dhau, Nbk, vo): Misschicn mon wanordelijke situatie, gezegd bijv. van een
jim mien oo/dc besien dan nog we1 feest dat uit de hand Ioopt (Pe-Dbl)
sc/we van (vo), 't Wodt al eon oold besien beestestal (Bdie, Dho, Wol) do; -len
(Nbk) 4. redeloos, kwaadaardig, liederlijk ['btstastal] 1. zeer rommelig vertrek
iemand Ft is can (groot) beast hot is een beestevoer (Bdie, Np, Obk) ['b..] liederlijk wijf (Diz, Nbk), ... een boast van beestenvoer
can mesa een liederlijke persoon (Bdie), Ft beestewaegen (Nbk, Obk) ['b..] Is eon beast van can karol (Bdie, Np, Obk, beestenwagen
Op, Wol, Sz), Th7 is nog mindar as con beestewark (spor.) [b..] - beestenwerk
beast hij is een enorm liederlijke persoon beesteweer ['b...] - beestenweer Hat-re(El, Np)
jakkas, war is Ft beasta wear! (Nbk, Obk),
beestachtig bn., bw.; -or, -st [bt:st'axbx] Wat n baastcwaar! (Nbk)
1. liederlijk, onmenselijk Ft gaot d'r beet z. biat
beestachtig an toe (01-NI), je beestachtig beëten (Db) st. ww.; overg; beat, het
anstal/an (Ow), Jo beestachtig gadragan beëten [ba'i:tn] 1. eten van, op kosten van
(Nbk), beestachtig gedrag (Nbk) 2. zeer iemand, in die mate dat hij zelf met genoeg
hard, laid eon beestachtig /cwaai (Nbk) 3. heeft Die man is zo maagar as can Jatta, za
(m.b.t. weersomstandigheden) in hoge mate konnan him wel baëten hebben (Db)
slecht, moeilijk te verdragen Ft Is beetgriepen st. ww.; overg.; scheidb.;
beestachtig wear (Diz, Nbk), Ft Is greep beet, het beetgrepen ['b ..j 1.
beestachtig koold (Dfo)
vastgrijpen Mujke graap him nog beat en
beestebende (verspr.) de ['bt:stab€ndaj 1. /agde him henna op do v/ocr U)
beestenbende, hetz. als baastaboa/, z. ook beethebben st. ww.; overg.; had beet, het
aldaar
beethad ['but...] 1. vastgepakt hebbend utbeesteboel (Ld, Nbk, Np, Obk, Op. Ow) de mienda cia i die hond goad vaasta
['bustobul] 1. troop, wanordelijke, smerige bacthaddc, mar toch gong hij nog
of ook onzedelijke bende War is at daor ontschiatcn (Up), Haf at now goad beat?
eon beastabocl bij die mcanskan, an 't bet (Nbk) 2. ertussen nemen, te grazen nemen
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beetholen - hefiemeleri
(spor.) 3. z. biothebbon
beetholen Ook beethouwen (WH) zw.
ww.; overg.; scheidb.; hul beet, her
beethuijen ['b..!..] 1. vasthouden Coed
beetholon, die panne moot Jo niot
ontg/icden (Dho), Do man grout et gat on
ctJongo vrouwgien hul do boom beet (j),
1k kon oat boost fiat langor beetholen, of
touwscbourde mozo dour do hanon (Dfo),
Hij hooltzion sonde beothij geeft niet toe
(Ow)
beethouwen z. beetholen

beetkzlegen st. ww.; overg.; scheidb.;
kreeg beet, hot beetkregen ['b..] 1.
vastpakken, aanpakken, beetkrijgen Krieg
die paol es even boot, dan slao 1k bhn
voordordegrondin (Nbk), 1k bob do hanen
zo knoffolig, k kan niks beetkriogon (Dfo),
R. kreog do fiats boot (b)

beetnemen ['b...] - beetnemen: ertussen
nemen: Ic kun Jo bootnemon laoton (Ste),
Laot Jo niot beotnemon dour die mooi-

praoter (Pe-DbI); vastpakken, vasthouden
(El) As ie die koe oven bootnomen, dan

mooie boftion your; et was zichtber out do
Jasso (Db), Die mannen haddon eon
spociale wi/to bet your mit begraffenisson
(Ow), Vrooger badden do mannen wol eon
witte boffo veur, zodat of look of zo eon
wit boozoroen an baddon, mar do beffo rat
mit banden vasto (Spa), Hij hot do bet/b
nottios your (Dho), eon wit overbomd on
zoe'n opgostikte bet van vouron (01-NI),
Vroegor baddon do mannen wol eon bet
your on do vrouwon bat/den ok wol eon
bet/ion in do jurk (Ow, El), Do kantonrochtor kwam do rcchtzaal in mit een groto,
witte boffo veur (0p), Vroegorbaddon do
kicinjongon ok eon boftion your, bij et
metrozopak(Ste), AJ'ot boffien vourdoden
dan hoofdon do onderkleron met 20 knap to
wozen, mar dan look or dour do bet hiol
wat! (Bu), vandaar Hiy bet do bet aorjg
your (Bu) en War zal d'r gebouron, ic
hobben do betmar aarig Your (Ow) 2. aan

een bef doen denkende tekening bij bep.
dieren: AJ' now eon gekleurde bond bobben, now, die hot vacko eon moo! bet/Ten

neem Jkdisse mit (EI)
(Nw)
beetpakken [b...] - vastpakken 1k kroog befaamd z. botaomd
eon besto schran,me over do haand doe Sc befaomd (Edie, Db, Dfo, Nw, b: lm) Ook
dokatto beotpakto (Pe-Dbl), Pak et es oven befaamd (Sz) bn., bw.; -er, -st [bf3:mt!
beet! (Nbk)
Là :mt] 1. befaamd Dat was nogal eon
Beetsterzwaog et [bi:tstç'sw3:x] 1. naam betaomdo man (Dfo) 2. iemand die veel
van een bekende plaats, Ned. Beetster- presteert (Db, Nw) Dat is clot eon tooter,
zwaag (bij Gorredijk)
eon befaomdo koreljong, bij wet van abs
beetweter (spor.) ['bt:t...] - betweter
(Nw), Die boor kon befaonidploegon (Db)
beetweterig (Nbk)bn.; -er,-st ['bi:twt:trx] heffe z. bet

- betweterig
bef (verspr.) Ook beffe (Dho, Op, WH) de;
-fen; -flea [bEfPbEf] 1. (z. ook be/lien)
bekend kledingstuk: bef, over de borst
neerhangend stuk kledingstof (met bandjes
boven en onder vastgemaakt), ook wel

befflen et; beffies ['bsfin] 1. soort
halsdoekje, stukje stof boven en aan do
halsopening van een jurk Et bet/ion zat bij

vrouwludon in doJurknid, mit drokkortics
om ? boven vaaste to kriegon, dan kon 't
beufd d'r dour (Nbk), (bij vrouwen:) 1k
losse bef (Ow): Hij hot eon mooi bet/len moot ci bet/len nog vourdoen; dat is eon
your, eon soon front, die zat ondor ? stokkion your in do jurk bij do bals (Np),
vossion (Nbk), Do mannen haddon eon Vrooger dan badden we wol eon jurk mit
appatto bet mit eon sink d'r vow-, in do con logo bals on dan haf daor een be/lion
vorm van con slabbodoek, eon Jurk kon ok in (01-NI)
eon bet/len hobben (Nw), Do mannen die befiekselen (Db, Nbk) zw.ww.; overg.,
haddon eon losse bet over do boozoroon, onoverg.; befiekselde, het befiekseld
daor zat do bore op on daor kwam ot strik [bo'fiksv] 1. (overg.) met een mes
ok op (Np), Ooldcmannen dreugon vroogor bewerken 2. (onoverg.) voortdurend bezig
eon zwatte bet veur do dag on een witte zijn met een mes to bewerken Wat
wit ploojgios your do zundag (Dfo), Pake bcfioksel ic toch! (Nbk)
had eon bet/ion vow- (Dhau), As pako beflemelen (Db, Nbk) zw. ww.; onoverg.;
vroogermit boppe ging tepraoten, kwam of befiemelde, het befiemeld [bat..] 1. (vaak
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befietsen - begaon
enigszins negatief) voortdurend tastend, begage (verspr.) Ook begasie (Np, Nw),
peuterend bezig zijn (van bijv. een fijn bagage (verspr.), begaosje (Ste)
naaiwerkj e) Wat be/Jewel ie toth! (Nbk)
[ba'g...I...silba'g.../bo'xo:osja...J - bagage
befietsen (Nbk) zw. ww; onoverg.; (left.), reisgoed (bij vergelijking:) Hij bet
befietste, bet befietst [bofitsi] 1. (enigszins zien bagage niet meer gen ummerd zitten
negatief) voortdurend fietsen Wat belle/ste hij is enigszins kinds geworden (Sz)
Ic toch vandacge, waor mos Ic overal begagedreger (verspr.) Ook begasiedreger
henne! (Nbk)
(Np, Nw), bagagedreger (verspr.),
beflappen (Np, Nt) zw. ww.; overg.; begaosjedreger (Ste) [ba'g...1.. si. ../
beflapte, het beflapt [bo'flapqi] 1. over- ba'g.../bo'xo:asj ...] - bagagedrager
dekkend liggen bij dieren, ook gezegd van begagekarre (Nbk) [ba'g...J - bagageeen parende man (Np) Dc motte bel7apte aanhanger
de bjggen (Np), Die kerel beflapte oat wief begagenet (Nbk) {ba'g...J - bagagenet
(Np) 2. ertoe rekenen, samenvatten onder begagerek (Nbk) [...'g...] - bagagenet
(Nt) Al/c dr/c naemcn zof bdflappen begageruumte (Nbk) {.. 'g...] - bagagekunnen onder et woord macgien (Nt)
ruimte
befliester (Dfo, 01-NI, Pe-Dbl) [bsf...] - begaofd (verspr. OS, Dho, Np, Nt, Op,
befiijster
Ste) Ook begaafd (verspr.) bn.; -er, -st
befokselen z. befbtselen
[bago:fl/bga:ftJ 1. talentvol, knap Die
befotselen (Dho, Ste) Ook befokselen (Ste) kenl is begaofd (Np), een bcgaafde man
zw. ww.; overg.; befotselde, bet befotseld (Edie), ccii begaafdmeenske ( Ste) 2. door
[b&fotsln/bafoksln] 1. snel maar niet zo geboorte ervan voorzien (Ste), in Hijis d'r
goed in elkaar zetten Dat is ok n/ks weerd, mit begaafd gezegd naar aanleiding van
et is mar war befotseld (Dho)
een aangeboren lichamelijk of geestelijk
befrommelen zw. ww.; onoverg.; gebrek (Ste)
befrommelde, het befrommeld {bo'fr... J 1. begaon I st. ww.; overg., onoverg.;
(onoverg.) voortdurend frommelend bezig begong, bet begaon [bog...] 1. (overg.)
zijn Wat befrommel Ic toth! (Nbk)
lopen op Dat zaandpad is bij de haast en
begaafd z. begaofd
winter haost niet te begaon (Obk), Et pad
begadderen (Ow) zw.ww.; overg.; begad- is min ft begaon (Ld), ook fig.: in 'Eleven
derde, bet begadderd [bo'gadp] 1. fiksen, moe'n we de gocie weg begaon (Op), Die
voor elkaar krijgen Leg mar daele, 1k za] kan de wcide niet bcgaon gezegd wanneer
we/ zien da'k et wat begadder dat ik het een koe zere poten heeft en daardoor
voor elkaar krijg (Ow)
moeilijk kan lopen (Ste) 2. (onoverg.) zijn
begaepen (OS, verspr. WS) zw. ww.; gang laten gaan, in begaon laoten: Laot
overg.; begaepte, bet begaept [ba'g...] 1. nit him mar begaon (01-NI), Laot 'in mar es
nieuwsgierigheid bespieden Zonder over- even begaon, hij markt et vanzels wel as et
ge dien en kan lederiene oons begaepen 'm niet lokt (Spa), Ic moe'n him mar s/file
(Op), HiJ moch graeg de buren begaepen begaon lao/en mooi zn gang laten gaan
(Pe-Dbl), Hij zit je alticd zo stiekemweg (Nbk), Laot et mar mooi begaon, zo slim is
te begaepen (Diz) 2. de mond wijd genoeg c/now ok weer nicE bat het maar gebeuren
openen (om in zn mond te krijgen) Ikkon (Nbk) 3. (overg.) doen met, t.a.v. iemand
die brogge amperan begaepen (Mo, Db, (Dho, Obk): D'risniks mi/hum/c begaon
Nt, Obk), Die jonge had zoe'n p1/fe brood, hij wil niks, hij is nergens toe bereid (Dho,
hij kon 'in haost niet begaepen (Pe-Dbl)
Obk), verder in D'r is gien ore mit 'm to
begaffelen (Db, El, Ld, Nw, Obk, Ow) zw. begaonje doet het hem nooit goed genoeg
ww.; overg.; begaffelde, het begaffeld (Ste) 4. (overg.) verkeerd doen (van jets),
[bagafji] i. een werkje even snel (maar zich laten gaan in foutief optreden, in
niet steeds even grondig) uitvoeren Dii gewelddadig optreden, zich vergrijpen een
kan 'k niet zo gauw begaffelen (Obk) 2. lout begaon (Op), een domme zet begaon
iemand toetakelen en bedriegen (Nw) 3. (Diz), een stommiteit begaon (Op), Daor
ophappen (Db) Hijkreegzoc'npille brood, be'k war begaon een stommiteit uitgehaald
hij ken ci haost niet begaffelen (1*)
(Nw), Ic zollen war mitjezefs begaon aj'
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begaon - begeren
to leven mossenje zou jezeif wat aandoen
(App), ccv moord begaon (Db), (wederk.)

op kay (Wol), Die is wel zo begeer/ik, die
is bange dat bij a//es nict kr%t (Nw)

Ic moc'n je beheersen, aandcrs toil je
begaon zou je een ongeluk begaan (aan
iemand) (Dho), zo ook ccv onge/ok
begaon: Ic to//en con onge/ok an him
begaon (Bdie, Np),
Kay op die jongc
wel ccv onge/ok begaon (Ma), Aj' viet
uutschcidcn to plaogdn, bcgao 1k wat anjc
(01-NI), Hij badde haost ccv moord
begaon, to tacke/de hihcurtoe (Spa, Nw)

begeerlikhied Voor -heid z. -hied begeerlijkheid: hebzucht, inhaligheid Wij

5. (wederk.) zich ongelukkigerwijs verwonden of cen ander ongemak toebrengen
(Dfo, Ld, Ow) Mit dat onge/ok bet bijbim
reer begaon (Ld), Aj' je snicdcn mit
scheren dan hcb iejow reer begaon (Ow)

6. (wederk.) zelfmoord plegen (Nw, Ow,
b): Hij bet him begaon (b: Im),
.bimzcls... (b)
begaon II bn.; pred., in begaon wezen mit
icnc begaan zijn met, medelijden hebben
met, meeleven: Wat is dat ccv gcbrckki
wicficn, Bc bin mit hour begaon (01-NI),
Hij is d'r mit begaon id. (Ste), d'r begaon
mit wezen Id.. ... van wczcn id. (Nw)
begaonber[ba'g... ] - begaanbaarDc wegis
nict begaonber (Bdie, Ma)

gapten ccv peer baantiesvo/ karbicd dat de
grote brcurs a] votstopt badden in ten
b/ikkcn busse op 'e zoo/der; zo baddcn
oonzc bcgccr/ikhicd in dc gatcn, mar wij
vunncn a/tied we! wat (fl; het begeerlijk

zijn
begeerte de; -s, -n [bo'gt:arta] 1. het
begeren, willen hebben Ai' dat a//cmao/c
zion, wckt dat veur pattic begeerte op

(Obk), Al dat /ckkcrc on mooic spa] wekt
de begeerte we] op (Db), Die hadde zoe'n
begeerte an dat stokkicn /aand (Dfo), Die
bet cen grote begeerte an dit of dat (Nw),
Die jonge had zoe'n begccrtc naor die mcid
(Nw), Hij keck d'r mit begeerte naor
begerig (Ma), ccii vcrburgcn bcgecrtcnaor
diczc!dc zunde (b), Hij bet gien begeerte
hij lust niks meet (Pe-Db!), D'r moot
begeerte b/ievcn (01-NI), Do bcgccrtc was
groot (Nt), We krcgen ccv grate begccrtc
naor die mooic, nicpc appc/s (Op), Die bet
con grate begeerte, die wit gracg al/es
wctcn (Ld), 1k bob d'r gien begcertc an

begaonberhied Voor -held z. -hied de geen behoefte (Ow) 2. dat wat men wil
[bag...] 1. het begaanbaar zijn Dc hebben, bereiken Dat is eon ccrste begeerte
bcgaonberheid van de weg is nict to best tcgcnwoord' (Dho), 1k heb a/tied dc
(Spa)
bcgccrtc had am oud to wooden (Sz)
begaonhied (Bdie) de [bag...] 1. het begeestering (I) [bagt:stçuj] -begeestering

begaan zijn (met) Dc bcgaonbicdmit et lot
van die mecnskcn was groat (Bdie)
begaosje z. bcgage
begaosjedreger z. bcgagcdrcgcr

begasie z. begagc
begasiedreger z. bcgagcdrcgcr
begeer (Np, Op) et [ba'gi:arj 1. begeerte,
sterk verlangen Jowbcbbcn a//es, wat/igt
d'rnow nag buten jow begcer(Op), Bcgecr
is hcbzucht (Np)

begeerlik In., bw.; -er, -st [bag...] 1.
waard om to willen hebben, begeerte
opwekkend Dat gebak zicht d'r begecrlik
uut (Ow, Pe-Dbl, Dfo), Et /ickt me we]
begeer/ik toe (Ma), Die mooic rope app c/s
hongen begcer/ik an de boom te pronkon

(Op), A//cszictd'rzo bcgccr/ik out mit die
fccstdaegcn (Sz), Zc is bcgcer!i/c
aantrekkelijk (01-NI) 2. met begeerte,
steeds meerwillende hebben, inhalig Die is
zo begeer/i/c, die schept nicer op as datbi

Dear dc bcgccstcring van dc mooic ]icties

(..)G)

begeleiden (spot.) zw. ww.; overg.;
begeleidede/begeleidde, het begeleid/
begeleided [bagaI... j 1. begeleiden (in de
muziek) 2. met raad en daad bijstaan
begeleidcr [baga'Iejdç] - iemand die begeleidt (in de muziek); iemand die de ander
vergezelt en tegelijk op hem past
begeleiding [.1...] - begeleiding: het
begeleiden; muziek waarmee men begeleidt; studiebegeleiding
begeren zw. ww.; overg.; begeerde, het
begeerd [ba'gi:apJ 1. sterk verlangen,
willen hebben Ic dri7cn de kra eve eupen en
ic hebben wacter, koo/d of waarrn, krck aj'
mar begeren (b), Aj' tcvredcn bivncn,
bcgccr ic nict wat ccv aander bet (Pe-Dbl),
Aj' 't tell good hebben, hoej' con aander
zicncndniet to begeren (Ld), 1k begcervict
to vu/c (Obk), 1k bcgccr a/ die spa//en vie!
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begerig - begieten
(Dfo), Hij begeerde niet moor geld (Ma),
1k begeer jowl (Nw), 1k begeer rn/cs van
cen aander (Ld), Zo vu/c kuj' toch niet
begeren verwachten, crop rekenen, hopen
to krijgen (Np), Et is con mecnske elken
a/tied nicer to begeren (Op), Ic kun niet
begeren dat ze a/tied veurjow k/aor staon
verwachten, crop rekenen (Obk), ...dat cen
aandcr dat Your jow dot (Ow), Dat begeer
i/c niet dat beef 1k niet to hebben/te
bereiken (Nbk, Ste), Dat hocj' niet to

begeren dat hoefje voor jezelf niet bepaald
to wensen (Dho), Aj' mar geregeld es
kommen, moor bogoer i/c niet dat is voor
mij voldoende (Spa), zo ook 1k begeerniet
nicer (Ma) * Ziekte boej' niet to begeren
(Ste), Beget-en is nicer as genieten het
verlangen jets to hebben is mooier dan bet
uiteindelijke bezit (Nt, Obk, Sz), zo ook Et
begeren is vacks mooieras et bezit(Bu), Ic
maggen niet begeren wa t van eon aandor is
(Pe-Dbl)
begerig bn., bw.; -er, -st [ba'gi:arx] 1.
begerig: sterk verlangend to bezitten: Ic
moe'n niet zo begerig wezen (Sz), Zo bin
ok xv begerig (El), Hij is eon begeric
kerel (Ma), beger% in eon appel bieten
(Op), Hijkeekd'r begerig naor (Ma), Now
moef niet a] to begerig wezen (Ow), Die
bond is xv begerig, biJ kik Jo de happen
wit de mond (Pe-Dbl) 2. waard om to
begeren (01-Ni) Ze zag d'r begerig cut
aantrekkelijk (01-NI)
begerighied Voor -held z. -hied de
[bog...] 1. het begenzijn
begeunstigen (spor.) [bogX:stog]] - begunstigen, bevoordelen iene bogeunstigcn
(spor.)
begeven st. ww.; overg., onoverg.; begaf,
her begeven [b?g...] 1. (ook wederk.)
bezwijken, het begeven Dc oolde
boerderijehetlange staon, marhijhet 'm
Dow begeven (Obk), Die waegen begafhim
on zakte in mekeer (Dfo), Die oolde stool
zal him de ien ofaandere her we/ boge von
(Db), Dc ledder begat' him (Ste, Np), Dc
nije broek begeft et (b), Dat oolde hokke
bet et begeven (Pe-Dbl, Diz), Mien fiets
beget? et! (Nw), ...bet 'iii begeven (Ste,
Op), Hij bet et begeven! hij is flauw
gevallen (Nbk), ook: is na erg lang zjek
geweest to zijn, overleden (Nw), Deklolcke
bet or begeven de kiok werkt niet meet, is

kennelijk kapot (Wol), Ja jonges, as a/los
bum zo 'n betien begeI, dan wo½ we vroeg
of laat allemaol krummelachtig (Sz) 2.
(wederk.) zich begeven in/tussen, zich
voegen bij, gaan naar Op 'e Lemmer
begavven ze beurnaor 'tgemientebuus (J),

Oolde meensken moe'n beur niet in ?

drokke verkoer begeven (Obk), 1k dun me
nict nicer in 't water to begeven (Sz), Die
kiender begeven beurin etdiepe waeterffl,
je tussen 't yolk begeven zich onder de
mensen begeven (Nbk), Ic moo 'n Jo nict op
glad ics begeven lett. on fig. (Bu), je in
geveer begeven (Bdie, Nbk), Ic moo 'nje
dr bij begeven je moet zorgen dat je je
aanslujt (bijv. bij een vereniging, voor de
kontakten), dat men rekening met je houdt
als er voordeel kan worden behaald, bij
kans op promotie, banen etc. (s) 3.
(wederk.) zich ermee bemoeien, zich ennee
inlaten, mee gaan doen, in je argens in
begeven: Ic kunje d'r wet in begeven, mar
ie moe'nje d'r ok weer uut redden je kunt
je er wel mee bemoeien (Dfo), zo ook Aj'
je in eenprotte dingen begeven, heft soms
we! drok (Db), Veur con paerjaor terogge
be 'k me in 't Stellingwarver woordeboek
begeven (01-NI), Ikgao me daorniet weer
in begeven, want aj' d'r ienmaol bij zitten,
kom ie d'r n/ct weer of (Sz), le moe'nje
nooitin eon aanderzien hoel begeven zich
bemoeien met anderinans zaken, gezegd bij
bijv. ruzie (Dhau), En now zoien we oons
in zoe'n aeventuur begeven! ons in zo'n
avontuur storten (vo), Dam- moej'je mar
niet in begeven, want dat deugt niet (El),
Ha'kme daor mar nooitin begeven (Nw),
Hij bet him ok in eon wapsenust begeven
(Pe-DbI, Ld), zo ook 1k zol me daornietin
begeven, et kan wel es eon wapsenust
wezon (Bu), Ic moe'njc niet to slim in dat
teniclstok begeven, dan griot etjow to vale
an op je in laten werken, laten meeslepen
(Obk)
begielen onbep. w. [bo'gil], in begiolen on
begaepon (ailes altijd) willen kopen wat
men ziet (hi): Die? Die wi/len aBcs mar
begielen on bogaepen (bI)
begieren [bax...] - begieren: et /aand
begieron mit do strontbak (Nw)

begieten st. ww.; overg.; begeut, her
begeuten [bagi:ti] 1. gietend voorzien van
v!oeistof, met name van water As do boo!

-283-

hegiftigd - beginnen
slim dre age is, dan meugen we 't we]
begieton (Nbk), bloemen begieten, do twin
begieten
begiftigd (verspr.) bn. [bo'giftoxt] 1. met
één of meet talenten Die is begi0id mit
een goed verstaand (Np), ...mit een goed
stel hassens (Db, Diz), Hif is d'r mit
begiftid (Dho)
begiftigen (Obk) [bo'giftogj]] - begiftigen,
schenken: Die rieke kerel kan do femilie
aorij begiftigen as hij dat wil in de
naolaotenscbop (Obk)
begin et; -Hen; -negien [begin] 1. begin,
aanvang 't Is nag in ? begin in het begin
van het tijdsbestek, aan het begin van een
fase, een ontwikkeling (Ow), (ccii) begin
maeken (mit wat) een begin maken (met
lets): eon begin maeken mit mijen (Bdie),
W zal oons wel even unschinken, dan kan
we onderwiel een begin macken (p), We
staon an 't begin van ten moeilikhied
(Ow), Mit nod mos ie a/tied year do
maendag begin macken mit nlijen, nooit
op 'e maendag beginnen, want as et kwaoie
maendag was, dan kwam et mit et zaod
niet good, dan kreeg ic et niet c/rouge, dus
mos ie veurmijen, dat is de boeken
uutmijen (Ow), A.!' argens mar eon keer
een begin van hebben, dan vaalt et soms
nag wel mit om ? klaor to kriegen (Dfo),
bij 't begin beginnon bij waar het meet

etpad, ...de route, As Heft op 'e acndjgste
tiopoan 't warkis (..) enikstao vduran 't
begin, dan kan k Heft niet zien (v), 1k kan
gien begin vienen nI. van aan draad in een
bol garen (Nbk), It kun d'-gien begin of
aende an vienen het is een warrig geheel,
het zit in de knoop (Spa), zo ook D'r zit
gien begin of aende an id. (Obk) 3. eerste
gedeelte van een tijdsbestek In 't begin
weren the beide staepe/gok op mekeer in
de eerste tijd van hun relatie (v),
Gediekstcr mark is a/tied in begin meie en
bij 't haast (Obk), D'rispraot van datze
mij weer naor Rikkingeh of kon vooien
willen in 't begin van disso woke (Ow), As
et begin augustus was (..) (v), Et is nog
mar in ? begin gezegd van de periode dat
men in verwachting is (Nbk) 4. eerste deel,
eerste resultaat van dat waaraan men werkt
't Begin is d'r het eerste resultaat is er: 't
Begin is d'r, en 't is ten mooi aosvissien
your snoek bier: de eerste vangst (b), We
hebben begin, we bin Ins we zijn begonnen, hebben a1 iets klaar (Nbk, Np), zo
oak 1k heb begin, mar now komt et nag
(Ld) * Hen goed begin is 't halve wark
(Dfo, Ld, Np, Ste, 01-NI), oak Goed
begin... (Ow), A/Jo begin is muuilik
(verspr., Db), Hen goed begin is een
daelder weerd (Np), Groat begin, Hein
gewin (Ld), D'risgien begin zondoraende
beginnen, ook m.b.t. een gesehiedenis die aan alles komt wel weer een eind (Db,
men vertelt (Wol), van begin of an vanaf Ste, Wol), Gien aende zonder begin men
het begin: Van begin of an hej' me al meet sowieso aan lets beginnen wit men
dwaszeten (Spa), zo ook (verb.) 1k bin het af krijgen (Ste), zo ook Waor gien
vanofde beginno d'r op togen west dat we begin is, is ok gien aende (Ma), zo ook AJ'
bier ruilverka veling krcgen (Db), in et gien begin hebben, is d'r ok gien ende
begin bij de aanvang, zo ook (verb.) in do (Dho), Zonder begin komt d'r nooit cen
beginne (Db), al in et begin al bij de ende (Op), Zonder begin gien ende
aanvang (El, Nbk), ten begin zonder aende (01-NI), Gien begin, gien ende (01-NI) en
gezegd wanneer men met iets begint of evt. As d'r gien begin is, komt d'r ok gien
zou willen beginnen, waarvan de ver- aende (Dhau), Et eerste begin is kattewachting niet is dat men ermee gereed gespin z. onder kattegespin
komt (Diz, El, Ld, Np, Nt, Obk, Sz, begindaotum [ba'gin ... ] - begindatum
01-NI), et begin van 't aende het is beginjaoren (spot.) [bog...] - beginjaren
begonnen, maar het loopt verkeerd af (v), begiukaptaol (spor.) [bog...] - beginJo kun an et bide verhael gien begin noch kapitaal
ende vienen (Op), Ik kan gien begin vienen beginletter (spar.) [bo'g...] - beginletter
weet niet goed een aanvang te vinden beginnen st. ww.; onoverg.; begon, is
(Wol), Dat is nog mar et begin het zal nog begonnen [be'grn):] 1. gaan doen, aanveel groter, erger enz. worden, een goed vangen, het eerste deel van jets verrichten,
begin 2. punt van waaruit lets begint, punt de eerste handeling(en) van lets doen Ze
van waaruit lets zich uitstrekt et begin van begonnen bij 't gemienteh uus al te spoulen
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beginnensaende - beginperiode
(i)' 11,7 began op Schjphoi an tie reize mit een winkel/bedrief beginner,, zo ook Hij
et v/iegtuug (Obk), Ze ni/len now we! kon eon Hein boerdcn7gien begunnen W
gauw beginnen te thnmeren op dit Iaand, Hi7 is mooi an 't beginnen die koe begint
de bouwsteden bin al uutzet en ze bin al mooi te neuren (Np), Die koe is an
mit et plaggen begonnen (Op), veurJezels beginnen gezegd als het duidelijk is dat het
beginnen, d'r over beginnen het ter sprake kalven gnat beginnen (Np), zo ook: Die
brengen: Marnowbegon W d'r weer over koe begint al mooi (Diz, Ze is begonnen
tegen zien mem CD, 1k wol da'k d'r nooit ni. met de bevalling (Dho), ...is al an
over begonnen was (Nbk), Aj' mit can beginnen id. (Np), d'r omme begonnen
kerel beginnen die zo weer eon nije bet wezen erom begonnen zijn: Daor was
dan is et 'Zo d'r an, zo d'r van'een relatie mij niet om begonnen ( b), Et is je argens
aanvangt (Ste), Ok wodt de pelisie op 'e am begonnen! je doet het met een bepaald
hoogte brocht. Mar war zol die beginnen! vooropgezet doe! (b), Zo, beginnen Jowde
weten aan te vangen (j), niks beginnen kienderschoenen ok te klemmen? begin je
kunnen niks kunnen gaan doen ter zake, ook al naar de meisjes te kijken (flu), AJ'
niks kunnen uitrichten: Aj' gien geld niet beginnen, krieJ' ok gien aende (Nt) 2.
hebben, kuj' niks beginnen ben je zich uitstrekken vanaf een punt Die weg
machteloos am lets te doen, te onder- begint bij de schoele (Nbk), Oons laand
nemen, En springt et dier douk op 'creed,
dan/can et niks beginnen kan het geen kant
nit, is het in onze macht (b), d'r tegen
bangen om te beginnen er tegenop zien om
te beginnen (Bu), d'r an begunnen met jets
beginnen, het gaan aanvangen: Je kun d'r
niet an beginnen am at die oolde stienen te
bikken, dat is onbegonnen wark (Op), 1k
beginne daor niet an, et gee/i toch niks ik

began bij de Ba verweg en bul op bij de
Lende (Nbk), Dc Lende begint bij Tronde

(Nbk) 3. (vaak onpers.) van een zeker
ogenb!ik af gaan plaatshebben, gaan
gebeuren Aacbtcr et dakraempien beg/nt
een niie dag (3), Et begint me in te branen

ik begin erg ongeduldig te worden (Db),

Kikkers beginnen d'r aorij meer to
kommen (El), Doe began et. In De
begin er niet mee, ik ga het niet doen (Sz), Lenimer an/common (..) (3) Die mienen
1k wol da 'Ic d'r nooit an begonnen was, dat hour geweten begint te spreken (ba),
Daor moej' niet/nooit an beginnen doe dat Hij begint al aorig to wennen (Ow), Et
nooit, dat gaat mis/is verwerpelijk, zo oak duurde ok niet lange en hij began over de
Begin daor mar niet an.11 't Is een dwaskop tonge to praoten (j), Now weten Jim niet
van eon kerel, niks an te beginnen er valt dat een peerd, hoe zwaorder et giet, hoe
niets met hem aan te vangen (Dfo), Daor hadder begint to lopen (b), As de Jacht
kuj' niks mit beginnen met die zaak/dat began (..) ging gebeuren (3) 4. vooraf
ding/die persoon valt niets aan te vangen bidden (spar.) Zuwwe even beginnen?
(Nbk, Spa), zo ook Daor is niks mit te (spar.) * Begin in et Hein on eindig in et
beginner,, dat is wel zoe'n stielkop (Obk), groat (Ld), Vroeg begonnen, veul
Daor is gien beginnen an het is onbe- gewonnen (Dho), Verbeter tie were/ti mar
gonnen werk: Dat bladharken is haost glen begin bijJe zels (Wol)
beginnen an (Pe-DbI), D'risgien beginnen beginnensaende (vo) et [ba'gi:s:ndø] i.
an mit dat oolde huus om dat op te kennelijke afwezigheid van een eind aan
knappen, want aYes vaaltje am de hanen een bep. aktiviteit, in verb. als Die stan d'r
(Obk), AJ'zo beginnen, h o ol ik d 'r mit op veur on d'r leek gien beginnensaende an to
als je op die toer gnat, con praotien wezen, mar bij was eon cob to deurzetter
beginnen, Krck doe we begonnen to (vo)
praoten (..), Begin mar! ga er al vast mee beginner {ba'ginçj - beginner

aan de slag, Zuwwe mar beginnen.?, Hij

beginnewark (Spa) et [ba'grna ... J 1. begin

began mit me een vere in de broek te van een bevalling Et is nag mar
strIcken (Nbk), anje wark beginnen, Lao'we beginnewark (Spa)
mar beginnen, we waacb ten niet op 'in beginopstelling (spar.) [bag...] - begin(Nbk), Wie van Jim beidend is begonnen? opstelling

d.i. meestal: met de ruzie, het vechten (b),

beginperiode (1) [bog...] - beginperiode
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beginpunt - begraffeniskoeke
beginpunt [bag...] - beginpunt
beginriegel [ba'g...] - beginregel (van een
tekst)
beginselaris (spor.) [bag...] - beginsalaris
beginsignaal [bag...] - beginsignaal
beginstadium [ba'g...] - beginstadium
begintied de; -en [bag...] 1. aanvangstijd

(Op), 1k kon 't mit keunstmestzijen krek
begooien had net genoeg voor hot gehele
stuk land (ook: kon ver genoeg gooien, tot
aan de kanten van de banen die men
maakt, z. bet. 2) (Nbk), Die smalle akker
kuJ' hi len kecr begooien (Diz) 2. een
afstand begooien (Dhau, Diz, Mun, Nbk,
Wat bin c/c begin/icc/en van de wed- Op, Wol) Die ofstaand kon i/c nict
stricden? (Nbk) 2. aanvangsfase in de begooien (Diz), Ic kun ? mit c/c ketsJeballe
begin/led van c/c Stellingwarver Schrievers- lack begooien (Nbk), Kan ie c/at helcmaole
ronte (Nbk, 1)
begooien? (Mun), Hi] kon ? mar krek
beglaezing (spot.) [ba'gI e:zuj] - beglazing: begooien, hi] had c/c strcek to bried
aangebrachte glasruiten dubbele beglacring ncumcnbijv. bij zaaien (Dhau), Hi] ston to
begloepen (1Db, El, Dho, Np, Obk, Op, Sz) veer vot, hi] kon 't krek niet begooien
zw. ww.; overg.; begloepte, het begloept (Wol) 3. voldoende geld hebben voor iets
[ba'gluprp] 1. begluipen, bespieden, glurend (Ste) Dat katz 'k niet begooien niet betalen
kijken naar Hi5 mag veural gncg Jonge (Ste)
macgies begloepen (Op), Doe wif c/c begraeven z. begreven
/aampe op hadden, dec/en die kwaoJongen begraffenis Ook begraffenisse (Dho, Nw,
ni/cs aanders as oons begloepen (1Db), Die Op, Ste) de; -son; -sien [ba'grafa
in c/c auto zitten on van thor nut mit eon ms/ ...nsaJ 1. begraving van een lijk (met
verekieker de voegels begloepen, bin glen de bijbehorende handelingen en plechtigeierzukers (Obk), De Jaeger begloepte et heden) We moc'n naor eon begraffenis
wild op 'chock van c/c bus (Np)

begoechelen zw. ww.; overg., onoverg.;
begoechelde, het begoecheld [ba'guxJi] 1.
(overg.) in elkaar prutsen, min of meer
handig maar niet degelijk in elkaar zetten,

(Nbk),A'kzoe'n wief had, c/an wo'kda'k
was war c/c begraffenisse kostte gezegd van
een haaibaai (Ste) 2. begrafenisstoet (El,
Nbk) As c/'r in Else vroegcr ecn begraffenis
langs c/c schoele kwam on c/c kicnder
weren op or p/em, dan mossen ze zolange
tcgen c/c more an staon gaon totdat de
meensken d'r langes wcren (El)

maken Dat ding th our mekeer va/en, hoc
mock oat now begoechelen om or weer
bid] to kricgcn? ( Obk), Ft wil niet best,
mart zal or wel war begoechelen (Dho), begraffenisbi'jienkomst (Obk) de; -en
Och, i/c begoechel et mar een betien (Np) [ba'gr ... J 1. bijeenkomst bij een begrafenis
2. min of meet prutsend bezig zijn Wat begraffenisbode z. bode
begoccbe/ ie now nog? (Ma), Wat zit Ic begraffenisdienst (Obk) de; -en [ba'gr...]
daor to begoecbclen? (Bdie)
1. kerkelijke dienst bij een begrafenis
begoeld (Obk) [ba'gult] - behuild Dat begraffenisfoons (Bdie, Bu, Db, Dho,
kiend bet cen begoeldgczicht(Obk)
Obk, Op) et; -en; -ien [ba'gr...] 1.
begonia Ook bcgonië (Bu, Np, Nw), bego- begrafenis vereniging
nium (Diz, Nbk, Ow) de; -'s; -gien begraffenisgezicht (Diz) [ba'gr... ] [ba'go:5nijaf ...nija/ ...nijm] 1. begonia
begrafenisgezicht Hi] kikt treurig, hi] bet
begoniastekkien Ook begoniestekkien een bcgraffenisgezicht (Diz)
(1Db) [ba'g... / ... ni ... ] i. stekje van een begraffenishoed (Diz, Np, Sz) de; -en
begonia
[ba'gr...] 1. hoge zwarte hoed gedragen bij
begonie z. begonia
een begrafenis, vooral door de dragers
begoniestekkien z. begoniastckkicn
begraffeniskieren (Dhau, Ld, Np, Op,
begonium z. begonia
Wol) my. [ba'gr...] 1. kleding die men

begooien zw. ww.; overg., onoverg.;
begooide, het begooid [ba'g...] 1. (overg.)
gooiend raken, bedekken Die protters zitten

draagt bij een begrafenis
begraffenisklied (Ow) et; -en [...'g...] 1.
kleed dat het paard droeg wanneer hot de
in de kossen, mar ze zitten zo hog; oat ik lijkwagen trok
ze niet begooien kay (Obk), Jow moo 'n oat begraffeniskoeke (Dfo) do; -n [ba'gr...] 1.
/aand es good wit kcunstmest begooien koek gepresenteerd bij een begrafenis (zo'n
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begraffeniskoetse - begriemen
25 cm lang en 5 tot 6 cm breed, plat, 1. geld (en/of goederen) bij elkaar
zonder kruiden) Ze weren dan [bij een schrapen, zeer inhalig zijn Ze wollen al/es
begrafenis] zo meugelik in et zwat; de wel begraopen wat ze mar kriegen konnen
rouwmusse over et ooriezer henne mit een (Pe-ObI), Oo/de meensken willen vaeke
zwat kippien op, on as ze weer thuus- nog van alles begraopen (Up), Ze wi/len
kwammen, badden ze ieder een stokkjen alles begraopen (El), Hi kon etkrekniet
begraffenisko eke over- ho/en (Dfo)
begraopen (Ld), Dan moe'n ze daorde boel
begraffeniskoetse (Wol) [bG'gr...J - begra- ok flog begraopen van alles proberen to
feniskoets
pakken, alles willen hebben (Dho), Hi
begraffeniskosten {bo'gr...] - begra- wus niet hoc hij al/es begraopen zol hoe
feniskosten
hij nag zuiniger, nog inhaliger kon zijn
begraffenisleider (Diz, 01-NI) de; -s (Dhau, Ma, Obk), Hij wet niet hoe hij et
[bo'gr...] 1. degene die de leiding heeft bij allemaole begraopen moot hoe snel hij
de begrafenis
alles bij elkaar zal brengen voor zichzelf
begraffenismaol (Obk) [bo'gr...] - begra- (Spa)
fenismaal
begraven z. begreven
begraffenisondernemer (verspr.) [ba'gr ... ] begreefplak (spor.) [bo'gr...] - begraaf- begrafenisondernemer De begraffenis- plaats (dit woord wordt gebruikt indien in
ondernemeris vaeks ok de veurloper(Ste)
de nabijheid een kerkhof gelegen is dat met
begraffenisonderneming (verspr.) karkbofwordt aangeduid)
[bo'gr ...] - begrafenisonderneming
begrepen bn. [bo'grt:pm] - begrepen, etd'r
begraffenisse z. begraffenis
niet op begrepen hebben, or op icne
begraffenisstoet {bagr...] - begrafenisstoet begrepen hebben
As d'r een begraffenisstoet veurbi7gong, begreutelik z. begrotelik
dee mien moeder a/tied de gedienen of de begreuten z. begroten
luken van de raemen thchte (Mun)
begreven (OS, ZW, Bu, Dho, Nt, Nw,
begraffenisverenige z. begraffenisverie- 01-NI, Up, v) Uok begraeven (Diz, Mun,
ninge
Nt, 01-NI, Wol), begraven (Spa, Sz) st.
begraffenisvereniging z. begraffenis- ww.; overg.; begreuf, het begreuven/
verieninge
begreven [ba'gr... / ... ] 1. begraven van dade
begraffenisverening z. begraffenisverie- mensen of dieren, in een graf leggen Hij
ninge
wodt vandaege begreven (Ste), D'r wo'n
begraffenisverieniging z. begraffenis- flog a/tied meer meensken begreven as
verieninge
verbraand (Op), in alle stilte begreven
begraffenisveriening z. begraffenisverie- (Pe-Dbl), (bij vergelijking:) Ft verleden
ninge
was niet dood on begreven (v) 2. in de
begraffenisverieninge (Obk, I) Ook grand verbergen Hij had zien geldkissien
begraffenisvcriening (Dmi), begraffenis- in de twin begreuven (Nbk), een hot
verieniging (01-NI), begraffenisvereniging begreven al. door een bond (Bdie)
(Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Spa), begraf- begreving (I) de; -s, -en [ba'gr...] 1. het
fenisverening (Diz), begraffenisverenige begraven
(Ste) [bagr ... / ... ] - begrafenisvereniging
begriemen (verspr.) zw. ww.; - overg.;
begraffenisverzekering (Dfo) de; -en, -s begriemde, het begriemd [bo'gri:ip:] 1.
[ba'gr...] 1. verzekering tegen de kosten knoelend smerig maken, besmeren, door
van een begrafenis
tasten vuil maken, bevuilen De kiender
begraffenisvollc (Np) et [bagr...] 1. de begriemden heurmitmodder, ze zaggen d'r
mensen die bij een begrafenis aanwezig wit as varkens (Dfo), Jim meugen mijniet
zijn, naar een begrafenis gaan
al/es mit witkalk begriemen/ (Db), le
begraffeniswet (I) [bogy...] - begra- moe'n de deuren niet zo begriemen mit
feniswet
vingertaasten (Db), Die kiender begriemen
begraopen (Dhau, Dho, El, Ma, Ld, Nbk, me alles in buys (Wol), De kiender
Obk, Up, Pe-Dbl, Spa, Sz) zw. ww.; begriem en de stoelen mit hear smenge
overg.; begraopte, her begraopt [bogro:prn] hanen ( Ld), Dat kiend kon him onder 't
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begriepelik - begriepen
eten zo lekker begriemen (Pe-Dbl), le
bebben je bie/emao/e begriemd (Nw), ?
Kiend begriemde hour d'r onder (01-Ni),
V/eden zonimer bar hJj bid wat glaezen
begriemd (b), le moe'n die raemen niet zo
begriemen (Obk)
begriepelik In., bw. (bet. U; -er, -st
[b'gripak, ...pobk] 1. begrijpelijk,
verklaarbaar, te begrijpen een goed
begriepelike redevoenng (Bdie), begriepelike tae/ (Ow), Da's begriepelik, dat kuj'
we! begriepen! (Ste), 't Is wel begriepelik,
mar nict goed (Dho), Die meester kan et
begriepelik uutieggen (Nbk, Np) 2. goed
kunnende begrijpen (verspr.) Diejonge kan
goed leren, !iij is een begriepelike leerling
(01-NJ), Et is een hie] begriepelik kiend,
bij her el leren zomar dear (Db), AJ'
allemaol zokke begriepelike leerlingen
hadden (...) (Dho)
begriepen st. ww.; overg., ook wederk.
(bet. 2); begreep, hat begrepen [bo'gripip]
1. doorhebben, verstandelijk vatten Disse
Kest is Ja veural Veur et begriepen van de
tekst van be/ang (bI), 1k begreep meester
zien uutleg niet (Nbk), Begriep ie die som
niet? (b), 1k begriep et al/niet zie al/niet
hoe het zit, 1k begriep d'rniks van, Marie
moo wel good begriepen, ik doe 't veinjow vrouw (v), d'r inks van begriepen het
helemaal niet door hebben, or niets van
snappen, ook: zich verbazen: 1k begriep d'r
hielemaol inks van (Nw), A 'k et goed
begriep, dan bij'dus now 74 jaorals ik het
goed snap (I), 'k Heb van him begrepen
(..) van hem gehoord/gelezen, 'k Heb an
him begrepen (.) id. (Nbk), iene begriepen
snappen wat hij bedoelt, ook: wat zijn
bedoeting is, wat zn beweegredenen zijn:
Begriepmij now toch es een keer!wil me
nu toch eens een keer begrijpen (Nbk,
fidie), Jim willen me zekerniet begriepen!
Id. (Nbk), Hij wodde niet begrepen ze begrepen hem niet, hadden niet door wat zijn
bedoelingen waren, iene nietgoed/verkeerd
begriepen, Begriep now toch man daj'gien
tire moor waacbten moeten snap nu toch
eens (vo), 1k wil met daJ'daor bonne gaon,
begriep dat loch es (Dho), AJ'niet opholen
mit dat gevleuk, duve! fit Joe d'r out,
begrepen! heb je dat goed gehoord (Mun)
2. (in veel verb. wederk.) zich indenken,
zich voorstellen Wikun 't oons begriepen

dat d'r in de tekst stiet (..) (b), (.) wa'k
me ok best begriepen kan (b), Dat kon ik
mij Iaeter ze!s niet begriepen (b), Namzien boedaonigheid to oordelcn kan 1k et
me best begriepen kan ik het me goed
voorstellen (Diz), Now kan 1k me schoon
begriepen (..) me heel goed indenken (b),
Begriep je wel! snap je, zieje(Op), 'kKan
mijniet begriepen (..) 1k snap niet, 1k kan
me niet voorstellen, ook X- Kan 'tmimet
begriepen (..) (Nbk, Spa), 1k begriep miy
niet (...) ik snap niet, kan me niet
voorstellen (flu, Db, Dfo, Np, Nt, 01-NI,
Sz, Wol): 1k begnep mijniet dat et now a!
weer op is (Sz), zo ook Begriep now toch
es an stel je toch eens voor, moet je
nagaan: Begriep now toch es an, die Jonge
van.! is op 'ekopindes!ootfietst(Dhau),
... now kriegen ze d'r al weeriene bij(Ld),
Al veertienJaorniit et woordeboek do en de,
begriep toch es an (Ow), zo ook Begriep es
out (Sz) en Now moeJ' toch es begriepen,
daor gaot die oo!de kerel al weer naor dat
Jonge vrommes (Ma, Ste, Obk), Begriep
now toch Cs! ga nu toch eens na (Wol),
Moej' es begnepen, dat mooie butts moot
d'r of moat je nagaan (Db), Now moeJ'
(toch es) begriepen hoe die man schrok!
probeer je toch eens voor to stellen (Spa,
Sz, j), Now moej' begriepen hoe die man
scbrok, doe bij zag dat een grote zwaarm
bijen v/ak bo yen zien neuze an de po!!e
hong nu moot je je eens voorstellen (j)
Moej' es begriepen, hoe bebben ze dat
k!aor kregen! probeer je eens voor te
stellen (Wol), Begriep now toch es, baJ'dat
now loch docbt (Bu), Dat is wel to
begriepen dat kan men zich wel
voorstellen, dat is nogal goed te begrijpen
(Nbk), zo ook Dat kuJ' Je we! begriepen
(Nbk), Kun ieJe dat begriepen! kun jij je
dat voorstellen (Nbk), Bt weren doe
zaandwegen en die weren niet allied !ieke
best, dat kuj' begriepen dat kun je je wel
voorstellen (bs), le kun begriepen hoe
groot de blledschop was van zien mem, dat
ze him weer zagje kunt je wel voorstellen
(j), zo ook Hijbadde daor een moo] ]even
had dat kuJ' we! begriepen Q), En now
ston d'r zomar iene in de kaemer; now, die
meensken keken reer op, dat begriep ie
(b a) en (.) dat je kun begriepen datbij et
aandere ok ophaclen wol (..) (j)' Wi'f
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begrip - begroten
mossen dr toch argens mit henne, dat
begriepen Jim ok wel dat kunnen jullie je

begripsverwarring
begroeten (Bu, Db, El, Ld, 01-N!, Pe-Dbl,
we! voorstellen (b), (met de klemtoon op Sz) [ba'grutz] - begroeten, groetend
kuj) fa, dat kuj' begriepen dat had je ontvangen, een hand geven ter begroeting
gedaeht, zo is het nou net niet, zo ook KuJ' 'k Zal Jaw ok nag even begroeten (Db)
begriepen! (Nbk, Ste, b): Dat bar hij begroeting (spor.) [ba'grutiJ - begroeting:
vanzeis niet an F. verteld. KUJ' begriepen!

het begroeten

(b) 3. denken, de indruk hebben 1k begreep begrotelik Ook begreutelik (OS, Bdie, Bu,
mar dat or inorgemniddag was (Nbk) 4. Np, b: Im) Im.; -er, -st [ba'gr... / ... ] 1. om
ertoe to rekenen, in d'r bij in begrepen medelijden mee to hebbenlkrijgen Wif
wezen

voeren de voegels bij de winter, want we

begrip et; -pen bo'grtp] 1. her snappen, vienen et begrotclik dat ze van hanger
het bevatten, benul, voorstellingsvermogen ommekommen (Nt), Scheiden van de aolDie leerling is viot van begrip (Spa), ders is veur de kiender vaeke begrotelik
traoge van begri), (Nbk), Dc leerJonge (Op), Die kerel leup d'r go mal henne, et
vul good an, hij hadde aRes gauw in 't was zuver begrotelik (Np) 2. zonde, tot
begrip begreep het snel (Op), Hij het ccii spijt opwekkend 't Is begrotelik ' t is
good begrip begrijpt good, suet (El), Dat jammer/zonde (Ste), 't Is begrotelik geld
pot haven mien begrip kan ik niet zonde van het geld (Nbk), 't Was wel
begrijpen, gaat mn voorstel!ingsvermogen begrotelik dat dat bedde zo net wodde in
te boven (Bdie), Pattieta crc,, gaon Jim de rcgen (Pe-Dbl), Et is een begrotelike
vraogen boven oons begrio (Obk), Dat ga at boel een spijtige zaak (Ste)
allebegrija te boven (Spa), Die hot nargens begroten Ook begreuten (OS, Bu, Np, Nw,
gien begrip van die persoon weet/snapt Spa, b: Im) zw. ww.; overg., onoverg.;
nooit jets (Ma), Daor heJ'gien begrip van begrootte, her begroot [ba'gro:at/ba'grA:... ]
dat kun je je nauwelijk voorstellen (Bdie, 1. voorlopig berekenen Ze begroten dat
Bu, Spa, Ste, Wol), Die man bet een haus wark wel op een peer ton (Nbk), HeJ' de
kocht, beJ' daor wel begrip van? denk je onkosten wel mit begroot? mee in de
dat je je daar een voorste!ling van zou begroting opgenomen 2. mede!ijden hebben
kunnen maken, snap je dat? (Nt), HeJ'daor met, als pijnlijk ervaren (voor een ander)
now begrip van, ze kopen mar watze heb- Et begroot me am him, dat hij now a!
ben willen en ze hebben helemaole gien weer om geld vraogenmoet(Nbk), Etmoet
waark moet je nagaan, kun jij je dat nu Je begreuten her i zielig voor hem/haar
voorstellen (Pe-DbI) 2. voorstelling, denk- (Bu), EtmoetJe (we!) begreuten as iene zo
beeld, notie licide' is cci, Iastjg begrip lange ommelieden moet (Ste, Bu), Et
(Nbk), Hebben ze je die begnopen niet begroot me am dat kiend (b: !n), Et bet
uutlegd op 'e seboele? (Nbk), Daor hef' mij begreut (Dhau), Et bet me toch zo
gien begrip van (Db, Dhau, Obk, Ow, begreut am die meensken (Spa), zo ook Et
Dfo): Disse buren doen mar wat ze willen, zolje begroten (Nw), Etpeerddi-eef van
daor heJ' gien begrip van (Dhau), 17 zwiet, et begroatte hear zuver )' Et
hebben d'r gien begrip van hoe et bij die begrootte mij tot de tijen not dathijzoe'n
meensken allemaol nog reilt en zeilt, piene badde ( Spa) 3. erg spijtig vinden om
ondaanks aYe tegenslag (Db), Dat wuuf is nit to geven aan geld, om goederen weg to
een grate viesterd, die bet gien begrip van doen Et begrootte me am 't vat to doen
scboon on smer%heeft geen benul (Sz), d'r (v), Et begreutte me reer dat ik year die
gien flauw begrip van hebben (spor.) 3. maantet zo yule uuttellen was (Dfo), Die
positieve waardering Ikkan d'rbegrir, veur noadnaegel begroot aYes, die wil zien
hebben (Diz, Bdie), ... veur opbrengen (b, eigen strom' we! vreten (Np), Et begroatte
Nbk), KuJ' d'r (een bet!en) begrip veur me we!, et was een bide uutgave (Diz), As
opbrengen?(Sz, Bu), Ikkan d'rgien begrip et niet zo duur was koebt ik et ok, mar
veur opbrengen (01-Ni), DaormoeJ'begnu now begroot et me (b: !n), (gebruikt als
veur opbrengen (Nw)
tegenw. deelw.:) begratend geld geld dat

begripsverwarring (spor.) [ba'gr...] -

men met pijn in her hart meet beta!en, ook
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begrotige - behaandeling
omdat hot niet nodig had moeten zijn dat
hot betaald werd, gezegd bijv. van eon
boete bij to hard rijden (Bu, Ma, Ld,
Pe-DbI, b: lm): 'Us begroutend geld aj'zo
vu/c ,5ctae/on moeton (Ma, Ld)
begrotige z. begroting

begroting Ook begrotige (Ste) de; -s, -en;
begrotinkien [bo'gro:otuj/bo'gro:atoyo] 1.
begroting, nauwkeurige taming van do
finaneiële uitgaven en inkomsten eon
begroting macken, ...opmaoken: Die her do
begroting opmaekt (Nw), As zo et mar
binnon de begroting ho/en ais hot

`tniehuus vourdatotmooiis(El), A. kan
bo/emao/e niot moor nut et mom kiokon,
want do monning begint be/emao/e to
bogruion (Sz), Zic Jaoton tougenswoord%
do harms weer bo/enda/ begruien (Mun),
Do baarms bin a! weer aorzg an 'I begrim/on (Ld), We /aoton 't mar stY/c
bogrujjon (Bdie) 2. (overg.) met begrooiing
overdekken (Ste) Do k/imop begrujt do
hie/o muro (Ste) 3. (onoverg.) dicht(er)
worden: van wood, littoken of gat (Bu) Die
grooto [dat littoken] za/ mittortiod wel wat
bogruuion (Obk) 4. (onoverg.) aangroeien,

totaalbedrag van de begroting maar niet door groeien voller worden, van gras (Bu):
wordt overschreden (Nbk) 2. schatting, DatingeziYdogrusmoetnog wat bogruuien
voorstelling in algemenere zin (Ste) BiJ (Bu)
do regonbak wo 'n betonnon nngon bruukt; begruuiing (Nbk) Ook begniffing (Ste),
soms twio, soms drie, zoo 'n aandorha/ve begruiing (Diz) de; -s [bo'gryjuj/ ... ] 1. dat
meter in doursneo, ongo veer eon motor waarmeo lets is begroeid Do bogruling
hogc, Vrouw V hot d'r n/ct zoo'n
begrotige van helder inzicht in do getallen

(Ste)
begrotingsdebat (spot.) [bagr ... J begrotingsdebat
begrotingsjaor (I) [ba'gr...] begrotingsjaar
begrotingsoverschrleding (spot.)
[ba'gro:otujzo:wçskridt, ...vç...J - begrotingsoverschrijding

iangs ? pad mag wel es opsnuid wooden

(Diz)
beha do; -s; -gion [bt:ha:] 1. beha Do
boha's hongen an do /ionde (Nbk), do beha
(niet) omme bobbon (Nbk)
behaandeien Ookbe/iandelen (WH, elders
spot.) zw. ww.; overg.; behaandelde, het
behaandeld ['ba'h.../...J 1. (overg.) iemand
bohandelen, bejegenon Zo bobbon in good
behaandeld (Nbk), Jo moo'n eon aandor
nottios bcbaando/on (Db), Hij bohaando/t

bcgrotingspost (spot.) [b&gr...J begrotingspost
Zion vrouwok met zomooi(E1),Zo wiq'
begrotingsruumte (spor.) [ba'gr ... ] - tocb niot behaando/d wooden? (Ma), Hij
begrotingsruimte
hot heur niet s/ocht behaandeld is geed
begrotingsstok (spor.) [ba'gr ... J - voor haar gewoost, heoft niet het onderste
begrotingsstuk
uit de kan govraagd/goêist (Nbk), Ze bet et
begrotingstechnisch (spor.) [...'tsxnis] - niot zo host, hij bohande/t hour as eon
begrotingstechnisch
s/aaf (Sz) 2. (overg.) onder behandeling
bcgrotingstelcot (spot.) [bo'gr ... ] - zijn van eon arts, tandarts, vooarts onz. Do
begrotingstekort
vooarts moot die koo bohaando/en (Nbk),
begrotingsveurstel (spor.) [ba'gr...J - Die koopote moot behaandeld wooden (Nt),
begrotingsvoorstel
Hij /out m dour eon doktcr bobaando/on
begruien z. bogruuien
(Wol) 3. (overg.) in bohandoling hebbon
begruiing z. begruuiing
Do rochtbaank moot et nag bobaando/on
begrujjen z. bogruuicn
(Nbk) 4. (overg.) omgaan met jets, jots
begrujjing z. bogruuiing
hanteron (Sz) Jo moe'n dat vourzichtij
begruuien (OS, Bu, Dho, Nw) Ook bohando/en, want 't is s//zn brookbor (Sz) 5.
begru/jen (Bdie, Nbk, Obk, Dmi, Np, Op. (overg.) orovor sproken of schrijven en
Ste), begruien (Bdie, Pe-Dbl, WS noord. daarbij het nodige uitloggon Die vraag
van do Londe) zw. ww.; overg., onoverg.; moe'n we nog behando/on (Spa) 6.
begruuide, is begruuid [b&gr... ... ] 1. (on- (enigszins negatiof, onoverg.) voortdurend
overg.) door begroeiing bedekt worden 't handel drijvon (Nbk, Ow) Wat behaande/t
Niie sportvo/d is a/ hie/emao/ bogruuid hif a/tied! (Ow)
(Ma), ? Moot eerst nog wat bogruuicn am behaandeling Ook behaneling U)
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behaandelingskosten - behangen
behandeling (WI-I, elders spor.) de; -en, -s
[baha:ndln]/ ... nahn/ ... ] 1. behandeling door
een arts enz. Do/tier N. hadde bith in
bobaandoiing(j) 2. het bespreken, beschrijyen van jets 3, wijze van bewerking eon
bohaandoiing wit rooic memo Nbk), Do
puntkôrfzat ok meersta/ nag eon yolk in;
mit do bohaneling koj' do maantel on de
miftot on do staT even ofleggen en
zodoonde koj' d'r as eon gowoon bijevolk
mit ommegaon U) 4. bejegening 't Was eon
schandaoiigo bobaandeling die ze daor
kreeg (Nbk), do wet ge/lake bobaandeling
(1)

behaandelingskosten (spor.) [boh...] - behandelingskosten
behaandelingswieze (1) [ba'h...J - behandelingswijze
behaandelkaemcr (spor.) {ba'h...] - behandelkamer
behaegelik (Np, Ste) Ook behagelik (Nbk)
[bohc:gok/.. .'hc:xIk, ...xokJ...ha: ... ] behaaglijk eon behaegeliko waarmte (Np),

behagen z. bebaegen
behakken zw. ww.; overg., onoverg.;
behakte, het behakt [b'hakjjJ 1. (overg.)
hakkend of snijdend bewerken (veelal met
een snoeimes of biji) Ow eon paol wat
kaant to macken, bohak ie 'm we/es (Nbk),
Eon ronde boom mos behakt woddon om
d'r con bekkepao/ van to maken (Spa), Bij
et klompomaoken moef cent k/cu von on
dan behakken (mit eon spociaole blob)
(Obk), Do klompen wodden eorst behakt;
dan wooden ze bosn eden op et sniedeblok
en dan kwammen ze in ? k/em b/ok am
uutboord on naosneden to woddon mit
kroommes en bakmes (Obk), oon bokkeof stokpaol behakken (Op), ioken bionton
behakken ni. de stammen van eiken
vierkant maken door te hakken (Diz), Dat
stok /aand is behakt de grond ervan is los

gemaakt bijv. met een cultivator (Ow) 2.
(overg.) maaien met een zeis, met de
gedachte aan korte bewegingen (Dfo) Die
slootkaante was goed behakt (Dfo) 3.
Et is we] behaegellk aj' wit de koolde wog (overg.) snijdend bewerken van poten,
hoorns (Nw) do poton behakken van
in haus kommen (Ste)
behaegen (verspr.) Ook behagen (WH, koeien, schapen, geiten, paarden (Nw) 4.
Nbk) et [bahc:g/...'ha: ... ] 1. behagen, (onoverg.; enigszins negatief) voortdurend
genoegen (meestal: in moeilijkheden van hakkend bezig zijn Wat bohak io daor tocb
een ander) Die hot d'r bohaogon in dat et in do bos (Nbk)
him misgaot (Bdie, Nbk), 'tJenie wathif behalsteren z. bohelstorcn
opbrengen kon bij eon ocr zion onge/ok is behandelen z. bobaandolen
bobaegen (b), d'r bebacgcn in schoppon behandeling z. bebaandling
leedvermaak hebben: As etiene slecbtgaot behaneling z. bobaandoling
in do wereld, dan kan con andor daor behang et [b'haij] 1. muurbedekking van
behangselpapier Oons behang wodt minder,
behaegon in schoppen (Sz)
behaelen Ook behaolen (Sz) [bh.../...] - we moe i haost es weer nij behang hebben
behalen, door een prestatie behalen eon (Nbk), We hebben to win bohang, we
pnès beba c/en (Nbk), eon belangriek moo'n d'r nog oven eon ni] ro/legion bij
rissoltaot behaolen ( Nbk), An hem is gien hebben een rolletje behangselpapier (Ste),
wiesheid to behaolen! van hem hoef je Wi//on jow disso to//c behang oven
nooit iets verstandigs te verwachten (Sz), ofranen, dan p/ak 1k do aandor even op
Daor is gien ore an to behaolen dat zal (Op) 2. met veel vlees: aan een dier, d.i.
geen enkele waardering opleveren, dat goed voor de slacht (Bu, Ow) Vinegar
mos eon koe kotte poten on eon diopo host
levert niets op (Ma, Nw), ...room... (Ma)
bobben, dan zat d'r wool behang an, dan
behaemerd z. gobaomord
behaffelen (Nbk, Np) zw. ww.; overg.; was die koo mooi behongen (Bu), Frieso
behaffelde, het behaffeld [ba'hafjv] 1. (door poordon hebben vaoko veal behang (Ow),
paarden) elkaar voortdurend ljcht bijten Do Dat beslen hot eon mooi behang her beestje
poerdon bobaffelen mekaandor licht bijten ziet er goed bevleesd uit (Bu)
(Np) 2. voortdurend onduidelijk praten behangdoek (spar.) [b9'h ... ] - behangdoek
(Nbk, Np) Wat die kerel toch behaffelt, 1k behangen st. ww.; overg., onoverg.;
behong, het behongen [baha0:] 1. (overg.)
vorstao d'r niks van (Nbk, Np)
door hangen bedekken Do foostzaob was
behagelik z. bobaegelik
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behanger - beheersen
mit slingers behongen (Nbk), Vrocger mos behangwinkel (Obk, Ste) [ba'ha...] ccii koe kotte poten on ccii diepe host behangwinkel
hebben, dvi zat d'r mooi behang an, dan behaolen z. bebaclen
was die koc mooi behongen goed bevleesd behappen zw. ww.; overg., onoverg.;
(Bu), zo ook Dat is een moo/c, diepe koc, behapte, het behapt [bo'hapqi] 1. (overg.)
wit kotte poten on een diepe best, dan bin in et behappen kunnen het ailemaal
ze mooi behongen (Bu), ccii gestopte koc, aankunnen, het ten voile kunnen doen 2.
goed behangen goed bevleesd (Nbk, Nt, (onoverg.; enigszins negatiet) voortdurend
Obk) 2. (overg.) wanden met behang happend bezig zijn Wat behap Je toch
beplakken B/oem van roggcnmael daor (Nbk)
behongen ze vroegcrm/t(Np) 3. (onoverg.; behaspelen (verspr.) zw. ww.; overg.,

enigszins negatief) voortdurend een slappe,
hangende houding aannemen, voortdurend
rondhangen (Nbk)
behanger {bahazj(g)ç] - behanger
behangerskwaste (spor.) [ba'h...J - behangerskwast
behangerswark (spor.) [bo'h...] - behangerswerk
behangerswinkel (I) [beh...J - behangerswinkel
behangerszaeke (I) [bo'h ...J - behangerszaak
behanglinnen (Db) [bnhaijlu:] - behanglinnen Ft behang!inncn moetnog wel even
bifspiekcrd wodden (Db)

behangpepier (Db, Op) et [ba'haij ... ] i.
behangselpapier ccii wunkel in bebangpepier(Op)

onoverg.; behaspelde, het behaspeld
[ba'h ... ] 1. klaarspelen, jets in elkaar proberen te zetten, jets moeizaam voor elkaar
proberen te krijgen (Rue, Nbk, Nt, Spa,
Sz, Wol) Hoe hebben ze dat behaspeld?

(Nbk), Wat bebaspel in toch! gezegd
wanneer iemand een karwei niet goed voor
elkaar krijgt (Hdie), Wat ze daor toch
behaspelen! wat zouden ze daar toch op
stiekeme en kiungelige wijze voor elkaar
proberen te krijgen, wat zouden ze daar
uitspoken (Wol), Wat wif'tocb bchaspe!en
allcnig, bacl d'r loch hu!p b/f (Sz), Dat
za'k nog wel even bebaspe!en even

afmaken, klaarmaken (Nt) 2. (wederk.) zich
behelpen Ze moc'n beer daor we! bebaspe!en! (Dho) 3. (overg.) door te praten

behangplalcken onbep. w. en het
behangplakt [bo'hal)plakfl] 1. met behang
beplakken van wanden Bif de buren bin ze

aisnog tot overeenstemming komen, iets
bijpraten (Dfo, Ld) H/f her et wat behaspe!d (Ld) 4. (overg.) bespreken,
smoezen, roddelend praten over (Db) Die

an et behangplakkcn, dat is n/ks veur in/f

oo!de vrouw!u badden nog b/el wat te

(Db), Vroeger bruukten ze wel bock- bebaspelen (Db) 5. (onoverg.) ruziën
weitenrnael veur 't behangp!akken (Ma), Ic (Dhau) Wat behaspelen Jim daor! (Dhau)
kun wel zien daj' niet vacke behangplakt 6. verward praten over (Ma, Op) Wat afthebben, want ie bckladden rn/f alles (Db), ten J/m h/er now te bebaspe!en! (Op), Wat
Lienmacl bruukten ze vroeger wel te bebaspelie daorwat voor wartaal slaje nu
bebangp!akkcn (Dho)
weer alt (Ma)
behangplaksel (01-NI) et [boh ... J 1. behattigen (spor.) [b&hat...J - behartigen
piaksel om behang mee op te plakken
W/e zal et behattjgen? (Nbk)
behangraand (Ste) de; ...ranen [bo'h ... ] 1. beheer (spor.) [ba'hi:ar] - beheer, in or
opgeplakte of op te plakken sierrand langs beheer (d over) hebben (spor.), et finanhet behang
ciee! beheer (I), in e.ren beheer (spor.)
behangsel (Nbk) [ba'h ... J - behangselpapier beheerder [ba'hi:ardc] - beheerder, degene
Ft behangsel beg/nt los te laotcn (Nbk)
die het beheer heeft over iets de beheerder
behangselpepier (Dhau) [bah ... ] - behang- van de sporthal(Ow, Wol)
selpapier
beheersen [boh ... ] - beheersen: in Je
behangstaele (Ste) de; -n; ...staeitien beheersen; geheel thuis zijn in een
[ba'h ... ] 1. stukje behang bedoeld om het te kennisgebied de stof beheersen (spor.);
laten zien, zodat men dat type al dan niet vandaar: een vaardigheid geheel en al
wil kopen Een moo/ behangstaelt/cn is dat bezitten (spor.): een tae!bebeersen(spor.),
(Ste)
ccii techn/ek beheersen (spor.)
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beheerskosten - behemmelen
beheerstosten (spor.) [ba'h...] - beheers-.
kosten
beheerst [bo'hcarst] - beheerst Hij dot
a!tiedzo bcheerst (Nbk), beheerst optreden
(spor.)
beheisteren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
beheisterde, het beheisterd [ba'h...] 1. druk
bezig zijn met schoonmaken, het op een
andere plaats zetten ed. Wat beheister Ic
toch! waarom ben je zo druk bezig met het
schoonmaken (Ma), Wat zol ze daor toch
beheisteren daor op 'e zoolder gezegd bijv.
als men iemand bezig hooP met dingen te
verschuiven (Nbk)
beheksen zw. ww.; overg.; behekste, bet
behekst [ba'hcksn] 1. beheksen Pattie
weren behekst mit ziektc (Nbk), Die hotter
kon wel behekst wezen (Dhau), 1k kan 't
niet veur menaander kriegen, et kon we]
behekst wezen (Diz), As iene wat wonder
doe, dan zeden ze vroeger wel dat die
behekst was (El), Vroeger geloolden ze
bier wel an beheksen biy de geboorte van
kiender (Bu), Vroeger, as d'r een kiend
ziek was, dan maakten ze 't heufdkussen
wel eupen, on as d'r dan ccii verekraanze in
zat, dan zeden ze: Vat kiend is behekst!'
(Sz) 2. snel voor elkaar krijgen (Ow) Dat
kan 1k niet beheksen dat kan ik zo snel niet

doen (Ow) 3. beduvelen, belazeren (Db)
Die kere/ her him ok !ekker beheksen
/aoten (Db)

beheip (Dho, Ma, Np, 01-NI, Ow, Spa,
Ste, Sz, Wol, v) Ook behuip (Bdie) et
[ba'h... / ... ] 1. beheip 't Is een behe!p (Ma),
Wat ccii beheip is dat! (01-Ni), Et !optja
zo ongemakkelik mit zoo 'n ding 0mm a, on
ay' naor 't husien moeten is 't inc hie!cmao!e een bebe!p ( v), Daor komt et niet
room omme, wat cen beheip is et daor
(Np), Et is een bebe!p, bear (Ste)

(Bu), As et e/cktrisch !ocht uutgiet, dan is
'tmarreer bebe!pen (Ow), Mit krukken kan
hij 'in aorig bebe!pen (Ld)
beheisteren Ook behaisteren (Dfo) zw.
ww.; overg., onoverg.; behelsterde, het
beheisterd [bo'helstp2lba'hal...] 1. (overg.;
inzake veulens) bet leren zich to laten
leiden, het leren lopen met iemand die bet
halster vasthoudt (verspr.), in het bijzonder: de eerste keer een veulen een
halster doen dragen (of evt. ander jongvee
(Sz)) Aj' ccii jong vool behe!steren, gaot et
raer(Ste), Len jong voo!tien moef cijcnlik
al in de eerste weke van zien leven
behe!steren ( Spa). Et vool is good babe!-

sterd is inmid- dels good gewend aan het
dragen van een halster en laat zich goed
leiden (Ow), 't Voo/moetgauw bebe!sterd
wooden (Diz) 2. (overg.) van een halster
voorzien (Dhau) Len peerd moot bi
oulevering behe!sterd wezen (Dhau) 3.

(onoverg.) moeilijke zaken ondernemen
(Op) Watzullenjow op jow oolde dagnog
behe!steren, je moe'n d'r niet an beginnen

(op)
beheizen (verspr.) [b3'helzi2] - beheizen,
inhouden: Et babe/st nogal Wat het is geen
gering karwei, er is veel werk, inspanning
mee annex (Nw)
behemmelen zw. ww.; overg.; behemmelde, het behemmeld [ba'hcmli7J 1. door
schuld to bekennen, vergoelijkend ofrelativerend te praten boosheid of de scherpte
van een tegenstelling nit de weg ruimen/
voorkomen (die ontstond/kan ontstaan door
een onhandige opmerking etc.) (OS, Bu,
Dho, Np, Op): een reergezegde nog even
wat bebemmelen (Ow), Hij wet wel dat
bij 't bedurven het, on now zalbiy ? weer
behemme!en (Obk), Die vrouw behemme!de or a!tied, daor koj' a/tied we! aorig
mit opsehieten (Dfo), Ic kay dat now wel
van aBe kaanten behemme!en, mar et was
good [out waj'daon bebben (Db), Now wi!
hij 't wear wat bebemme!en door enigs -

behelpen st ww.; wederk.; behuip, bet
behulpen [b'h...] 1. zich behelpen Ie moo 'n
je mar wat behelpen er het beste van
maken, ondanks de schaarse middelen, het
slechte gereedschap e.d. (Nbk), zo ook Ic zins toegevend to praten de konfliktsituatie
moe'nje mar even babe/pen (Nbk), Zonder beeindigen (Ma), Die siechte gedachten
good ark was ? we! behelpen (Nt), Veurdat van die man over hear konnen we mar
etnijehuusk!aoris, moo 57 we oons eerst mui/ik bcbemme!en (Op) 2. nuttigen,
mar wat behelpen (Db), Aj'gien waeter on opeten, stukjes vlees van een karbonade
Iocbt hebben, is or wel behelpen in de eten ed. (Db, Dhau, Nbk, Nt, Obk, Wol):
wunter(Dhau), Webadden nietgenoegge!d de brogge nog even bebamm a!en de
bij oons, this 't was wel wat behelpen boterham nog even opeten (Dhau), Hikon
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behendig - behuden
zo Jokker dth karbona ties behenimelen

(Nbk), eon hod behemme/on een bord
leegeten (Nt), Die appel zal ik wel even
behemme/en opeten (Nt), 't Eton is
behemmeldis genuttigd (Db) 3. opruimen,
schoon- maken (Bdie, Bu, Mun, Ste) de
bool behemme/op rondom buus (Bdie),
(tegen een kind:) 1k n/joe oerst es even
behemme/en (Mun) 4. opsnoeien, door af
of bij te snijden glad maken (Spa) eon
boom behemme/en opsnoeien (Spa), eon
stokbebemme/en een stok glad maken door
noesten en verdikkingen af te snijden
(Spa), Aj' do poten behemmelen bil eon
koe of eon poerd, dan had Jo et verkeorde
d'r of een voetbehandeling geven bij vee

(OS, verspr. WS) 5. voor elkaar brengen
(Obk, Sz) Dat kenveiien zak we1 even
behemmelonklaar krijgen (Obk), Ze wi/d'r
niot you/c van weton, a/los perboort zo zolf
to bohemnie/en (Sz)

behendig bn., bw.; -er, -st [bo'hEndax] 1.
behendig, vlucht, handig 2. enigszins klein
en Debt gebouwd (Dfo, Ow, be: Op) Et is
mar eon behendig biesion een wat kleine
koe (Dfo, Ow)
behendighied Voor -heid z. -hied [boh ...J
- behendigheid, het behendig zijn (in bet.
1, z. aldaar)
behept (Dfo, Spa, Sz, b) bn. [ba'hcpt] 1.
behept Aj' tegenwo"ig behopt binnon mit

godroegtonbehoor!ijk (Nbk), (bij dejacht:)
Et dier krjgt eon beheur/ike kaans een
redelijke kans (b) 2. vrij groot Hijbot eon
bohoor/ike pie/c een flinke penis (Diz), Dr
is con bobouthke brink am et buns (Op)
beheurlik II Ook behoorlik (Diz, Spa, Sz,
Wol) bw. [ba'h ... / ... ] 1. aanzienlijk, in hoge
mate 1115 vuu/t 'in behoothkgeraekt (Wol),
We woven in cen bohour/ikgrote gemionto

(Np), 't Is beheurlik drok (Ste), Hi5 was
beheurlik in do eu/ic (Np), Et is bier
behoorlik warm hide kamer (Sz), Ze zatten
d'r beheurlik good bij on konnon hour mit
de centeraosie good redden (Obk), Ze kun
hour beheurlik redden (v), zo ook Ze kun
d'r beheurlik van /even (Np)

behoefte de; -n [b3'huftaj 1. dat wat men
mist, dat waar men naar verlangt Eon
mconske bet soms beboefto om him es
good wit to praoten (Nbk, Db), Do
fenoverkouning nikto; bij haddo gien
bohoefto an woorden (ba), Daoris beboefte
an (b) 2. (my.) z'n gevoeg, info beboofton
doon (spor.)

behoeftig (verspr.) bn.; -er; -st [behuftax]
I. behoeftig, arm Ze kwammen wit eon
behoeftig gozin (Ow), Behoeftige moon sken gafzo gauw wat (Obk)
beholen st. ww.; overg.; behul, het
behullen/beholen (oost.) [boh...] 1.
behouden, blijvenhouden Oonzotao/moc'n
nierstenen, dan perberon zo die to vergru- we hobo/on (Nbk), Eon zun%o huusvrouw
zon(Sz), Bijs/ot van dozaoke wasE. daor is van do 'beholen-pertij' (Ow)
ok at mit bebept (b)
beholend [boho:lnt] - behoudend, konbeheren zw. ww.; overg.; beheerde, het servatief Die is noga/ beholond (Nbk), do
beheerd [bo'h ...] 1. beheren Hij her de boho/endo porti (I)
golden van de verienigthg good bob eerd behoold Ook behead (WH) et
(Obk)
[bo'ho:lt/...'hoMtJ I. middel/manier om in
beheuren (Bdie, Obk, Op, Ow, Ste, Sz, s) goede staat to houden Ic moo'n de fiets
Ook behoren ( Sz) zw. ww.; onoverg.; good in 't vet zotton, da's eon bohoo/d(Np),
beheurde, het beheurd [ba'h ... / ... ] 1. horen Et is eon behooldom et buns (good) in do
aan Vew-oerst moot zoo 'ii trammerio mit varvo to ho/on (Ow, Ste), Etis eon boboo/d
a//es wat d'r op en bij bohourt, eon grote
somme geld kosten, daor oonzo gomeente
tochniks toe ge von /can(.j(s: nest., plm.
1885), Dat bobeurt de karko an (Op), Do
dokter bohourt de zieke hoort to gaan over
(Obk) 2. geen pas geven Dat beheurt 20
niet geeft geen pas (s), Ze behoren to
woton (.)(Sz)

beheurlik I Ook behoorlik (Diz, Spa, Sz,
Wol) bn.; -er, -st [b'h... / ... ] 1. betamelijk
Dat is niet beheurlik, zoas hif him

your 't buns as et good in do varve zit

(Obk), Good onderhoo/d is eon beboold
(Spa, Nt), Et is ok eon bohoo/d aj'jo zols
in achtnomon nI. voorje gezondheid (Ste)
2. blijvend bezit of genot mit bohoold van
loon (Bdie), mit bohoo/d van do uutkering
(Np,Ld)

behoorlik z. bohour/ik I, II
behoren z. beheuren
behoud z. bohoold
behuden (j) {ba'h...J - behoeden, bescher-

-2 94-

behuisd - beinselen
men Zoks hal dan in dat de sta/ behuded
was year alderhaande ziekte on ongemak
onder de bien nI. door het plaatsen van de
Ambrosiaskorf U)
behuisd z. behaasd
behuip et [b'h...] 1. in mit behuip van 2.
z. babe/p

behulpzem bn. [ba'hA1psm, ...srp] 1.
behulpzaam Oonze buren bin behalpzem
(Ste), can behulpzem meisien (Spa)

behulpzemhied (spot.) Voor -heid z. -hied
[bo'h...] 1. het behulpzaam zijn
behuusd Ook behuisd (Sz) bn.
[ba'hy:st/.. .'hjst] 1. van woonruimte

beien an depolle (Spa), Die nachtschade is
rot ontaug, as d'r beigies an koemen, beJ'
zo de taun vol (Sz), Dit is een lekkere
beic, en die is slim zute van smack (Obk),
Disse beien bin met to eten (Np, Op, Ow),
War zitten d'r lekkere beien an die polle
(b), zwatte beien zwarte aalbes (Dhau, El,
fp), rooie beien bessen van de aalbes, ook
(verz.) die plant zelf (fp), La/c/care beien
bin bij oons gale beien (Dhau)

beieplokken (Nbk, Spa, Ste) onbep. w. en
het beieplokt ['beja ...] 1. bessen pluldcen
We bin an 't beieplokken (Nbk), We
hebben vandemorgen beieplokt (Nbk)
beiepolle de; -n; -glen ['b..] 1. bessenstruik de beiepollen naozien de bessen van
de struik halen (Nbk), D'r is een Hester bij
de beiepollen nt. om de bessen to eten

voorzien Die means/can bin klein behuusd
hebben weinig woonruimte, 't Gezin was
zo Hein bebuasd oat ze graeg een aandere
woning hadden ( Pe-Dbl), 1k bin met zo
roam behuisd, mar aJ' alliend binnen dan (Obk), een zwatte beiepolle (fp), een rooie
vaalt at mit (Nbk, Sz), Wij weren aorig beiepolle (Nbk, Spa, fp), een witte
krap behuusd ( v, Dfo), Die means/can bin beicpolle (Nbk)
min behuasd (Nt), We bin aorig beter beieren (Nbk, Op, v) ['bsjp?] - beieren
(van een kiok) De klokken van de roomse
behuasd as vroeger (Nw)
beide Ook beiden(d) (zelfst.; verspr.) karke hadden over de stad beierd (v)

hoofdtelw.; attr., ook zelfst. ['bajda/
'bejd())t)] 1. beide, alle twee, zowel de een
als de ander de beide maoten (b), Vent elk
dubbeldhaus is daor iene putt; waor 'bet'
van beide huasbolings in Jopt (b), (zelfst.)
Doe me ze beide mar alle twee (b), zo ook
Doe die beide(n) mar, In 't begin weren die
beidend staepe/gek op mekeer (v), Ze
hebben beidendperbeerd d'r con gezel/ige
aovend van to mae/can (b), gien(ien) van
beide/...n(d) geen van beide(n) (verspr.):
Ze deugen gienen) van beide/beiden(d)
(verspr.), We lain gieniene van beiden mit
een peerd oznmegaon (b), 't Kay, van
beiden(d) 't kan beide (Dfo), mit 'n/zien
beide/...n(d): Doe hij op een keer de driesto schoenen antrok on hear vreug of 't
bijglieks mit hear beiden met war wooden
kon (..) (b), Ze gong mit zien beiden(d)
vot (b), year cons beide/...n(d) voor ons
tweeën (Nbk, Np), mit hour beidc/.. .n(d)
met zn tweeën: Hoe eernstig konnen ze
met mit hear beidend Over die dingen
praoten (..) (b), Doe die/dc die heft zien
beth onder hear beiden onder hun tweeën

beieroetsen (Nw) onbep. w. en het beieroetst [b...] 1. hetz. als beiestrapen
Beiers (Nbk) bn. ['bejçs] 1. van, nit
Bejeren (zelfst.; mv:) . ..Beiersen en zo...
(Nbk)
beiesap (Ma, Nt, Ow) de ['bsja... ] 1. sap
van bessen
beiesjem (Udie, Nbk) de ['b..] 1. jam van
bessen
beiestruke (Bdie, Diz, Op) de; -n;
...strukien [b...] 1. bessenstruik
beiestrupen (Nw) onbep. w. en het
beiestruupt ['b...] 1. met een afstropende
beweging bessen van een tak halen
beige I et ['bs:zja] 1. de kleur beige
beige II bn. [b ...] 1. beige (van kleur)
beigies ['bEjxis] - tweetjes Zing mar
hester, year Jim beigies, zing gerust (ba)
beignet (spor) [b'j€t] - beignet
beinselen (Db, Dho, El, Ma, Np, Nt, Spa,
Ste, Sz, n, v, b: In) Ook baenselen (Dho,
01-NI), baanselen (Diz, Pe-Dbl) zw. ww.;
overg., onoverg.; beinselde, het beinseld
1. rondhangen,
rondlopen (meestal in de samenstelling

ommebeinse/en) dear de lanen beinselen
(b)
(v), Die beinselt d'r roeg dear loopt row
beiden(d) z. onder beide
beie Ook bi'je (Ow) de; -a; beigien (Dho) 2. achter ieinand aan zitten om hem
['beja/'btj] 1. bei, bes D'r zitten een boel to doen opschieten (Ste) Dan zitten ze
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beinzerig - bejaurdesoos
aacbtcrje an te beinse/en, dan zitten zeje bejaorde man (Nw), Verscheidene van de
aachtcr de kont (Ste) 3. emit jagen, woordebockmeensken bin bejaord (Nt)
wegsturen, buiten zetten e.d. 1k heb 'in de bejaorde [bajo:açdo] -bejaarde Debejaordew-c wit beinse/d (Spa), Wit ijc we/ es den gaon vandaege vot (Dhau), de bond
rustir ho/en, aanders bcinse/ ikje d'r nut!

van bejaorden (Spa)

(Db), Webebben dejongen d'r ant beinsc/d bejaordebond (Nbk, Np, Wol) Ook
(Np, El), 1k za/ die jongen d'r wag bejaordenbond (verspr.) de; -en
beinse/en (Np), 1k beb de koc vetu- c/c ...di...] 1. bond, vereniging voor be!anhe/dc weg beinsc/d (Spa), een bond van et genbehartiging voor bejaarden
hiem of beinse/en ( Sz), Hij Jit a/dc bk/c bejaordeflat (Nbk) Ook bejoordenflat
morgen op bedde, 1k za/ 'in d'r es even vu! (Nbk) de; -ten, -s {baj ... / ... di?... } 1. flat
baenselen (01-NI)
voor bejaarden
beinzerig (Obk) In.; -er, -st ['bjnzçaxJ i. bejaordegimznestlek (Db, Obk) bejaor(van het weer) loom makend Et was gister dengimmestiek (Dhau) de [ba'j... I...di...}
zo bcinzerjg, daor kuj' laanterig van 1. gyninastiek voor bejaarden
wodden (Obk)
bejaordehulp (Nbk) Ook bejaordenhulp
beitel de; -s; -tien rbejt!J 1. beitel (bep. (Op) de [bo'j... / ... di... ] 1. bejaardenhulp
gereedsehap) Een ho//c beitel wodde inke/d bejaordehuus (Nbk, Np, Ste, ba, vo),
cen gutsbeite/ nuumd (Nbk)
bejaordenliuus (verspr.) et; ...huzen
beltelegge (Ste) de; -n [b...J 1. {ba'j ... I ... dn ... J 1. tehuis voor bejaarden
niet-verende eg, W. met harde, rechte bejaordekoor (Nbk) Ook bejaordenkoor
stukken ijzer
(Db, Dhau) et; ...koren; -tien [ba'j... ...d ...J
beitelen ['bejti] - beitelen: met een beitel 1. koor van, voor bejaarden
bewerken
bejaordenbond z. bcjaordebond
belts [bsjts] - beits
bejaordentlat z. bejaordetlat
beitsen [b ...J - beitsen: verven met beits
bejaordengimmestiek z. bejaordebejaegcn onregeim. ww; overg., onoverg.;
bejachte/bejaegde, het bejacht/bejaegd 1. bejaordenhulp z. bejaordehu/p
(overg.) jagend gaan over een jachtveld 'k bejaordenbuns z. bejaordehuus
Mag /30 bander bejacgen (Op), Dat stok bejaordenkoor z. bcjaordckoor
hand en dat stok bos wodt bejacht (Nbk) bejaordenoord (Bu) et; -en [...j...] 1.
2. (overg.) proberen te verkrijgen, winst, woonomgeving of tehuis voor bejaarden
voordeel proberen te verwerven (Op, Ste en bejaordenreisien (Op)
et [ba'j...] I.
oost.) Je moe'n niet a/tied d'r op nut wezen tochtje ofkleine vakantiereis georganiseerd
om winst te bcjacgcn (Op), Ze bcjaegen voor bejaarden
a//es om mar cen peer cen ten to vcrdiencn bejaordensoos z. bejaordcsoos
(Dho), Wat woj'd'rmitbejaegen?(Dhau), bejaordentehuus (Db, Dfo, El, Ma,
D'r is ni/cs mit to bejaegen (El), Hiy bet d'r 01-Ni, Pe-Dbl) et; .. .tehuzen [bo'j...] 1.
nit an bejacht geen voordeel van gehad tehuis voor bejaarden RI] et bejaorden(Ma), D'r is niks an die boereknecbt
bejacbt, want hij is zo Jul as hij sthikt hij
is niets waard (Ow, Obk), zo ook Die/ails
niet veal an bejacht, want ze macken d'r
ni/cs van (Dfo), Die vrouw is ni/cs an
bejacbt(Dhau), D'ris glen bone an bcjacbt

tehaus is ok cen koepe/, dan tarn ze alle
kaanten inooi uutkieken (Ma, Dfo)
bejaordentocht z. bejaordetocbt
bejaordenverzorgster z. bejaordevcrzorgster
bejaordenwark (Op) [baj ... J - bejaarden-

die persoon heeft z'n zaken niet in orde, is
siordig in de huishouding e.d. (Mun) 3.
(onoverg.) voortdurend op wild jagen, ook
voortdurend overal naar toe gaan (met
name rijdend) (Nbk) H/at bcjacgenjini dan
toch ok! (Nbk)
bejaord [ba'jo:art] - bejaard, a! oud (van
personen) Ze bin nogal bejaord (Ow), een

work
bejaordepas (Dhau, Obk, 1) [baj...J bejaardenpas
bejaordepremie (Wol) de; -s fbaj ... J 1.
AOW-premie
bejaordesoos (Np, Obk) Ook bejaordensoos (01-Ni, Sz) [ba'j ... ...J 1. bejaardensociëteit
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bcj aordestoel - bek
bejaordestoel (Bu) de; -en [ba'j ... ] i. hetz.
als pakcstoe/

bejaordetocht (Wol) Ook bejaordentocht
(Sz) de; -en; ..tochien [bo'j..1...] 1. tocht,
reisje georganiseerd voor bejaarden
bejaordeverzekering (Np) de; -s, -en
[ba'j ... ] i. verzekering, assurantie speciaal
voor bejaarden
bejaordeverzorgster (Np) Ook bejaordenveA-zorgster (Db, Op) [b&j.../...] 1.
bejaardenverzorgster
bejaordewoning (Nbk, Ste, Wol) de; -s, en; ...woninkien {bo'j ... ] 1. woning voor
bejaarden
bejegenen (verspr.) zw. ww.; ovcrg.;
bejegende, her bejegend [ba'jugjjn] i.
bejegenen iene geunstig bejegenen (Ow),
iene verkeerd bejegenen (Bdie), Hij bet 'in
grofbejegendslecht behandeld (Ma), Hij
bet him slecht... (Op), lane goad bejegenen
(Np), Zc moo 'n icnczomarmet va/s bcjegcnen ( Obk)
bek de; -ken; -kien [bek] 1. snavel Dc
wiekel hid can klein vocgeltien in de bek
(Nbk) 2. (van dieren) mond, muil De kane
hadde ccii moos in de bek (Op), Dat beast
hat et waann, hij hat dc bek wiad cupen
(Obk), St vremdc was dat de varkens van
icne van die koop/uden hour onderweg wel
dikke vrcten wolleii; de var/cans van tic
aandcrc koopman wollen glen bek in '1
voor zetten (Ow), Dc bek van can schaop
staotnooitstil/eblaatleet altijd (Diz), Daor
ston at var/can to brullen, mit de bek wied
eupen(j), Dekoenenhadden we! grös veur
de bek er stond veel gras in het land waar
de koeien graasden (Ma), St peerd her ccii
verkeerde bek, hij bet proppen aachtcr de
koczen (El), Komjongcs, wcgaon om can
bek vol drinkcn nl. in de hooitijd gezegd
als men jets wilde gaan drinken (Ste), As
can bond can kwaoie bck bet, moat hij de
moe//corE' op bebben steeds neigingen vettoont tot bijten (Dfo), Veur haczcn is bi
[de hond] watgrofin de bek is die hond to

ruw met z'n scherpe tanden (b), (gezegd
wanneer een koe in land loopt dat veel to
nat is:) Die koe at mit vief bek/can, omdat
at laand veuls to nat is moet ni. op

opvallende wijze gebruik maken van z'n
vier poten on z'n bek (Dhau), Dezunne bet
ccii stok in de bek gezegd wanneer er een
wolk voor de zon zit zodanig dat men

alleen het bovenste en onderste van de zon
ziet (Ste) 3. (vaak als ruw opgevat) mond
van de mens Daor macf vcurzichtig mit
wezen, want ears verbraan Ic de bide bc/c
(Np), Hij bet a/tied de bek vol van een
aanderroddelt veel (Sz), Oe, wat can sinai
bekkien, die kan out can menngespoor wel
drinken een smal mondje (Ste), 1k/con wel
mit die maid gaon, mar ik kon zo met veur

dc bc/c koemen het lukte me niet haar een
kus geven (Sz), mit tic bc/c veuran staon
vooraan staan: om op to vallen, de indruk
to wekken dat men bij de belangrijke
mensen hoort: .Ja hour, zij staot ok wear
mit cia bc/c yew-an (Obk), ...mit at be/c/clan
veuran (Ld, Obk), zo ook Hijstaotnow ok
a/tied mit de bek veuran (Nbk), Ze bet heur
bek/cien we! veuran (El), Ze is a/tied mit 't
bek/cien vein-an (Ld) en Hij zit a/tied mit
de bek veuran zit vooraan in een zaal om
belangrijk to doen enz. (Bdie), Hij bet de
bc/c verbraand z'n mornd a.h.w. verbrand

door to heet voedsel, drinken to gebruiken
(Np), ook gezegd als het minnekozen,
vrijen met een jongen of een meisje erg
goed is bevallen (Np), ook algemener: als
men eenmaal heeft toegegeven aan de
verleiding van jets, als men de smaak to
pakken heeft gekregen, komt men er
moeilijk weer af (Dhau, Ma, Obk, Ow,
Wol, ho: Bu, Dho, Nw, Op), Dat meenske
raffelt de be/c uut ze praat aan één stuk
door (Wol), St is net zien vader, uut de
bc/c sneden hij lijkt erg op z'n vader (ho:
Dho, Op), zo ook Hij is 'm wit de bek
sneden hij lijkt precies op hem (Np, Nbk,
bo: Dho, Op), Aj'iene an/cniezen dan trek
ie een ma/la bek een rare mond (Np), rare
bck/ccn trek/c en (Nbk, Nt), Hij bet me in
de bek spijd heeft me in het gezicht
gespuugd (Nw), at bckkicnlde bek op at
gocie p/ak bebben z'n woordje wel weten

to doen, het steeds scherp/gevat weten to
zeggen (Diz, Nw, Ste), Hij be!zien bek op
'e goeie stcc zitten id. (Bdie), Th7 bet 'ii
bek veur twee heeft een grote mond/praat
veel (Diz), St was een betien glad, en i/c
kwa/ctczoopdc bek (Sz),z000k op 'abc/c
va/en (Spa, Nbk), iene om dc bek sbkken
vleien, stroopsmeren (Nbk): Docbtie datik
de baos om de bek s/i/c/ce! (Nbk), Die is
nict op 'a bek va/en is met op z'n mondje
gevallen (verspr.), ...op ctbekkien va/enid.
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bek - bek
(verspr.), /ewaai in de be/c beschuit (Bu),
ccii fl//c an de be/c een kiap op zn bek
(Np), ... veur de bek Id. (Nbk), ccii floor
veur de bek id. (Np), ccii slag vein- dc bek
ge ven/kriegen (Nbk), icnc de bek snoeren
(Np), Hoo/je be/c toch es, je hou je tech
eens stil (Nbk), zo ook Ic moe'n Ic de bek
ho/en (Np) en Ic moc'n je grote bek wat
ho/CE (Nt), Hij moot de bekho/en wit zien
ge/commandeer (Sz) en Aj' je bc/c niet
ho/en, dan drok i/c jow ccii knieft in de
ribben! (Wol), Die kcrc/ her ccii bertaole
bc/c heeft een brutale mond (Obk), Die
scbeurt de bek a/tied op heeft altijd cen
grote mend (Np), Hijscbeurdc de bc/c tocb
op! had een vreselijk grote mend, ging
enorm tekeer (Bu), Die scbcurde me de bc/c
we/ zo wied /os Id. (Bu), Die bet de bek
a/tied/n 't vier/caantheeft altijd het hoogste
woord (Ma, Wol), . . .staon heeft altijd een
grote mend (Dfo, Nbk), Hij is slim roegun
de bek spreekt ruwe taal (Obk), de bek
argens in stik/cen zich ermee bemoeien,
zich in het gesprek mengen (Obk, Ste), Hij
zit d'r a/tied mit de bc/c tussen mengt zich
erin, moot zich ermee bemoeien (Bu), ccii
grote bek hebben een grote mond hebben,
brutaal zijn, ook: wat durven, wat to veel
bieden bij het kaarten (Bu), Hij her ccii
grote bek en een /c/eun hatticn hij heeft een
grote mend en doet steer, maar is in wezen
erg gevoeiig, heeft snel medelijden, maakt
zich gauw zorgen (Nbk, Dho), Hij bet a/tied de grootstc bek durft altijd her meest
to zeggen, is altijd het brutaalst (verspr.,
Sz), Hij bet de grootste bek van ? be/c
doip (Pe-Dbl), een smer/ge bc/c hebben
altijd schunnige praatjes verkopen (Nbk),
ccii bcrtao/e bek hcbben, een bertao/e bek
van (ieEe) /criegcn, Bree/c me de bek met
/os/eupen krijg me maar niet zover dat 1k
alles ga zeggen, want dan komt er heel wat
(verspr.), Ic moe'n him de bek eupenbre/cen, aanderszegthijni/csje meet grote
moeite doen em hem aan het praten te
krijgen (Bu), mit de bek vol tanen staon
met zn mend vol tanden staan, Hij dot
gien bek /os zegt niets (verspr.), ... tegen
bim/beur /05 (verspr.), et aende in de bek
hebben enerm vermoeid zijn (be: Op),
rauw in de bc/c wezen grof, onbehoerlijk
zijn in in wijze van uitdrukken (Ow), Lb
hebben 't him ma] om de bc/c smeerd ze

hebben hem ongezouten de waarheid gezegd (Np), Zebebben et 'in ma/ an de bek
smecrdze hebben her hem meteen verkocht
veer een veel to heeg bed dat hij deed
(Np, Bu), Hi] bet a/tied de bek /os meet
altijd praten, meet overal iets over zeggen
(Bu, Nbk), Hij bet de bek nooit stifle hij
praat aan één stuk deer (Bu), 't b'e/c/cien
st/ct glen ogenbh/c sW/c ze praat maar
steeds door (Ste, Dhau), Hij is rap mit de
bek is good van de tengriem gesneden,
praat viot (Spa), Dc bek gaot 'in a/tied an
hij praat altijd aan één stuk doer (Obk,
Wol), Die isgauw/c/aor mit de be/is zeer
Ant, druk in her praten (Nbk), Daor hoej'
now vot niet mit de waarme be/c henne to
/opcn, je dat heef je no niet direkt aan
hem/haar door te gaan vertellen (bl), Dat
boej'now niet mit de waarme bek veerder
to verte/Jen Id. (Nbk), 't Viii me zo tot de
bek wit ik Ijet het me zomaar ontvallen
(Diz), Ic moe'n ze dre/ct over de bek
ha/c/cen, d'r bovenop je meet er direkt
tegenin gaan, ze aficappen, tegenspel
bieden (Nbk), Hij bet wat to r'eu/e in de
be/cheeft een to grote mend (Ow), Hij bet
a/tied de bek in beide hanen heeft altijd
een grote mond, is altijd brutaal (Nbk, Np,
bi), in twee hanen Id. (Nt), zo ook Hij
bet de bek in 't wiedst /os (Obk), Hij /can
et be/c/cien aorig good nuren kan zn
weordje heel geed doen (Nw), 't Is gien
spck veurjow/beur/zien be/cz. onder spek,
bet. I, ccii /cwaod be/c/c/en een vinnige
persoen (Obk), een scharpe bek hebben het
altijd snerend, scherp, vinnig zeggen,
zonder zich ook maar enigszins to matigen,
zo ook ccii bek as eon scbeermes gezegd
van iemand die steeds op een vinnige
manier scherp is (verspr.), ze ook be/cken
as scbeennessen id (Np), ccii bek as ccii
scheermes en nargens gien verstaand van
(Nbk, Np, Obk), ccii bek as ccii schere
(Ma), as ccii viswieI(Sz), as ccii s/offe
een grote mend (Bu, Np, Nw), Die bet ccii
bek as ccii bie/e gezegd van lemand die
geweonlijk scherpe, ruwe, harde oprnerkingen maakt (Ste, n), Die bet ccii bek as
can /c/ompe een grote mend (Nw) 4. wat
met een 'bek' wordt vergeleken (bet. 2, 3)
Dc bek van de st/eke/trekker, daor pa/c Ic
ci' mit vaaste (Diz, Ste), gezegd van zen
stie/ceitrekken As ccv /cnieptangc in 't
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bekaaid - bekappen
grote, mar gicn schaarpe bek/cen en dan
van hoo/t mit b/i/c bcslegcn, dan wercn de
bek/cen wat langer (Nw), Die tange het ccv
goeie grote bek (Oho), de bek van de
knieptangc... (Diz, El, 01-NI, Ste, Sz),
van de wacterpomptange (01-Ni), de bek
van de bore was kcpot (Ld), Ben kolbeitel
is wat klcincr en kotter as een breekiezer,
on hij is wit staolen bek (Obk), Dc bek
van c/c baankschroeve was belemaole
o&/eten (Pe-Dbl), Ben schoffel her con
pun tige be/c, ccn panne con s/ichten icne
(Dfo), con boo/ten schere, mit een gekatie/dc bek (Sz), dc bek van c/c klompc de
puntige voorkant van een kiomp (Ow), de
bek van con opleggcrmetalen uiteinde van
bet houten blad van een op/eggcr, bet. 1
(Ow), c/c bek van eon ofvocrgeutc (Op), c/c
bek van c/c heerbaemer (verspr.): Dc bek
van c/c heerbaemermoet bijslepen wodden
(Pe-Dbl), ..mag met te schaip wezen (El),
de hccrhacrncr, con baemcr die an beide
kaanten tips toe/cup mit een ronde bek van
ccii halve centimeter (vo), Dc bek is c/c
c/untie kaant van de bacrhaemer (Diz), Dc
heerbaemer bar con scharpc on con stompe
bc/c (Ow), Dc bek moe'n ze mit heren
(Dho), Aj' c/c zende good scharp hebben
wi//en, moej' on 't lest de bek van de
haerhaemer gebru/cen (Op) * Dat gong d'r
rap vandeur, zee dcpappegaa doe dckatte
th in de bek badde (Ow), Et wissc veur or
onwisse, zee de beer, en hij bun de dooic
bond de bek dicbte (Db), Hool je bek
waarop de ander zegt: Len hoolten bek bet
gien tancn (Np), zo ook Boo/ dc bek! [met
als reaktie:] Ben ho//c bek bet glen koezen
(Nbk), Aj' de grootste bek hebben, /coj' ci
vccrst(Ste), Len gcgcvenpeerdmaj'nietin
de be/c/cie/ccn(Diz)
bekaaid [bo'ka:jt] - bekaaid: bedrogen, in
verb.: d'r bekaaid of kommen, ook: d'r
bekaaid vanofkommen (verspr.)
bekaans z. bijkaans
bekaant I (Dfo, El, Op, Ow, Sz) bn.
[bo'ka:ntJ 1. (van hout) kant, recht, viak
gemaakt, tot planken (en evt. balken e.d.)
bewerkt Vcuretleggen van eon vloermoet
be/caant boo/i bruukt wodden (Op), Be/caant
hoolt is overal lie/ce bried mae/ct (Ow), Ze
moc'n even bekaant wodden (Ow)
bekaant II (Mun, s: Obk) bw. [bakà:nt] 1.
bijkans, bijna We hebben et bekaant veur

mc/caander (Mun), 'Ic Was bekaant
verdron/ccn (s: Obk)
bekaanten (verspr.) zw. ww.; overg.;
bekaantte, her bekaant [ba'kâ:nti] 1. kant
maken van bout: tot palen, planken, balken
ed. Ze haddcn die plaan/cen nvooi bekaant,
doe waercn ze good to gebru/cen (Pe-Dbl),
Vrocger mos veur bepaoldc /cenve1ies et
hoolt eerst bekaant wodden mit de bide
(Dfo), Die paolen wcren zo knoestig, die
hebben we wat bekaant (Dfo), ccv
he/c/ccpaol be/caanten (Obk), Ze hebben
daor con thk/ce ic/cenboom veur bekaant
(Obk), Die paol is aenli/c ccii ie/ccn boom,
mar hij is bekaant (Obk)
bekakt bn.; -er, -st [bakakt] 1. storend on
op haast lachwekkende wijze verwaand
War is dat loch veur be/ca/ct vol/c (Nbk),
Daor kan /c me zo an argeren, dat the zien
strce/ctael met meerpraoten wi/en dan o/c
nog zo be/ca/ct begint in et Ho//aans (Nbk)
2. in Hij is d'r be/cakt of/coemcn bekaaid
(Bdie)
bekalken (verspr.) [ba'k... - bekalken: met
kalk bemesten: Ze bekalken et laand ze
strooien er kalk over, omdat de grond
kalkarm is (Np), Van 't jaor zu//en we c/c
tuun wat bekalken (01-NI)
bekappen zw. ww.; overg.; bekapte, her
bekapt [balapmj 1. kappend bewerken
(vaak met een bijl (Np)), ook inzake
hoeven, d.i. een voetbehandeling geven bij
paarden of koeien, snijdend bewerken We
zn/len die paol even be/cappcn, om 'vi
kaant to macken (Nbk), (de) poten
bekappen nI. van koeien, paarden, geiten
en schapen: Dc hoeven wo'n fang, or beest
moot nodig be/capt wodden (Diz), Gao ic
dcpoten mar even bekappen [ni. van jonge
paarden, koeien], cers wo'n de bocven to
/aan/c (Nbk), Dc smid was 'tjongepcerd an
't bekappen, aanders kwam bij verkcerd op
'c biencn to staon (Pe-Dbl), Dc poten van
ci vec, zoas kocncn on peerden, moo 'n op
'e tied bc/capt wodden, aanders /cun ze wel
es /crcupel wodden (Dfo), We hebben B.
had om de /cocpoten te bekappen (Dhau,
Sz, Db), 1k gelove c/at we c/c /clauwen van
die koe es bckappen moetcn (Ld, Op),
Pccrdepotcn wo i be/capt veur d'r iezcrs
onder kommen (Sz), We hebben c/c born en
be/capt (El), con he/c/ce- of ste/cpaol
bekappen (Up)
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bekapping - bekeuring
bekapping (spor.) de; -s; -en [bo'kapujj 1.
bekapping (als deel van een dak)
bekeerd (spor.) [ba'ki:t] - bekeerd
bekend In.; -er, -st [bakent] I. bekend
zijnd met, kennis hebbend van Big' daor
een betien bekend? ken je die omgeving,
dat dorp enz. een beetje? (Nbk), Is hij d'r
bekend wit? weet hij en'an?, Da 's mij we]
bekend (b), Hijis d'rmit bekendis erniee
op de hoogte (Np), Dat is me niet bekend
dat weet ik niet (Nbk) 2. openbaar Doe
wodde bekend wie as d'r vunnen was
(v), 't Is algemien bekend, naorde bekende
rvg vraogen 3. niet onbekend zijnd, niet
vreemd zijnd, bekendheid hebbend Die
meensken kommen me bekend veur(Nbk),
We zaggen cen beel bekende gezich ten
(Nbk), Roggenmael stiet d'r veur bekendas
et vee d'r wat riekelilc wit voerd wodt, dat
ze dan wel es wat Araanderig in de huud
wooden (Ow), Zegeuners staon d'r veur
bekend dat ze (..) (Op), le staon gauw
bekend aj' altied mit de zunige haand
geven (Db), Klein Laensien ston d'r year
bekend dat die de Bet an de vinger
bestrieken kon (Ow), een bekende stemme
heuren, H.J. Bergveld, de bekendste van de
ooldere generaosie Stellingwarver streektaelschrieversmeest vermaarde (v), J. was
(zelfst.) iene
daor wel aorig bekend(...)
die krampachtig an et oolde, bekende
vaasteboolt aan het oude, vertrouwde (b),
bekend wezen as de bonte hond(Edie)
bekende de; -n [ba'kend] 1. bekende,
iemand die men kent een oolde bekende,
een goeie bekende
bekendmaeken [bo'kent...J - bekendmaken
De omroeper ging vroegei- deur de dorpen
on steden om belangrieke dingen bekend te
maeken (El), Ft oudere breurtien o[zussien
wodde naor de buren stuurd mit een
briefien waor de ouders op bekenthnaekten dat d'r een poppe geboren was (Sz);
ook hetz. als anzeggen: De Icedzegger
kwam bekendmaeken dat d'r iene overleden was(Spa., 01-NI), zo ook Defemilie
lat bekendmaeken et over/lean van heur
man en vader MN. in de oolderdom van 88
jaor en room 8 maonden (Wol, Op)
bekennen zw.. ww.; overg., onoverg.;
bekende, het bekend [bo'ke4:] 1. erkennen,
openlijk toegeven Beken et mar daj' de
minste binnen mit hadlopen! (Nbk), 1k beb

mien best niet altied daon, dat wi'k now
we! bekennen! (b), O} schuld bekennen z'n
schuld bekennen: Schuldbekennen is vaeke
niet makkelik (Db), 1k wil wel eerlik
bekennen da7c verleuren beb (Ld, Wol,
Diz), Eijenlik moej'nooit beginnen iene te
bes chimp en, want dan beken ie jow
ongeliek (Op), Hij mos zien meerdere
bekennen moest verliezen van de ander,
moest erkennen dat de nuder beter was (El)
2. zn schuld toegeven inzake een strafbare
handeling 3. bekennen bij kaartspelen Mit
kaorten moej' altied bekennen (Op, Ste,
Wol), Lroof bekennen (Ma, Nt), kleur
bekennen (Ma, Nt), ook fig.: voor zn
mening uitkomen, vooral: partij kiezen
(alg.) 4. bespeuren, ontdekken D'r ic gien
wo/kien to bekennen, 't is een strakblauwe
locbt(Ow, Wol), Ikheurde watgescharrel
in de bos, mar d'r was ni/cs to bekennen
(Nbk)
beker de; -s; -tien ['bi:kç] 1. drinkbeker
Len glas mit len oor is ok een beker
(Pe-Dbl), een beker melk (Ma), De beker
lopt over het heeft nu lang genoeg
geduurd, het moet nu afgelopen zijn (Nw),
...is overvol Id. (Nw) 2. vaasachtige
sierbeker bekers op 'e kaaste (Bu), een
beker wit segaren (b) 3. wedstrijdbeker,
wisselbeker, beker als prijs in een
sporttoemooi een beker winnen bij de
sport (Ma), De beker gong 'm krek
veurbij (Dfo) 4. tepelbeker (Nbk)
bekeren [bakt:ar] - bekeren (..) en as
zij beur tot Jew bekeren on Jew naeme
belieden (b)
bekeuren [ba'kA:arn] - bekeuren As hij 't
weer doet, zullen ze bum bekeuren (Dho),
? Spiet mij we!, mar i/c moetje bekeuren

(op)

bekeuring [ba'ka:aruj] - bekeuring: bet
bekeurd worden een bekeuring kriegen:
Hij kreeg een bekeuring an de kont (Ma),
een beste bekeuring een bekeuring die
hem flunk wat geld kostte (01-NI, Spa, Sz),
zo ook ... een dikke bekeuring an It gat
(Ma, Mun), Op de wag hob ij zo een
bekeuring to pakken heb je snel een
bekeuring te pakken (Ow), 't Is op een
bekeuring uutdrid het leverde een
bekeuring op (Dbo), Hej' een bekeuring
bad? (Odie, Ste), een bekeuring oplopen
(verspr.)
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bekhaemer - bekkerd
bekhaemer (Dho, Obk, Spa) Ook
bekhamer (Spa) [bek... / ... ] - klauwhamer
Dc bekhaemer daorkuj'mit spiekertrekkeo
(Obk), Ben timmcrmaansbaemer, ok wel
bekhaemer nuum4 wodt ok bruukt am
spiekers wit te trekken (Obk)
bekhamer z. bekhaemer

Bekhof (Nbk, Obk) de ['bskhof] 1.
benaming van de omgeving van de
Bekhofsti/Je

Bckhofbrogge (Nt) de [b...] 1. algemeen
bekende brug bij de Bekhofschaans bij
Berkoop

Bekhofplaetse (Obk) de; -n ['p]...] 1.
vanouds bekende boerderij nabij do
Bekhofstil/e

Bekhofstille (Nbk, Nw, b ) Ook
Bekhoftulle (Obk, Nt) de ['b.... ...'t... / ... ] 1.
aigemeen bekende brug over de Lende bij

'teven bekieken, maot even goed afwegen,
beschouwen (n: Np), Ikheb et we/bekeken
ik geloof her no wel, heb er wel genoeg
van, het wordt tech niks, Bekiek et mar
zoek her maar nit, je knot me wat, zo ook
le bekieken or mar!, Die hebben It goed
bekeken, die kun It niet beter kriegen (Sz),
Dat he]' goed bekeken dat heb je goed

gezien, dat is verstandig dat je her zo
doet/interpreteert (Nbk), We zullen It nog
even bekieken as dat wel goed is (Db), 'k
Zal It even bekieken as et past (Dhau), Et
is to bekieken bet (werk) valt te overzien
(Nt), zo ook: We kun et wel bekieken (Bu)
bekieven (Bdie, Ld, Nt, Pe-DbI) onbep. w.
[b&ki:bip] - bekijven Ze kon a/tied
iederiene bekieven as It heur niet anston

(Pe-Dbl), 'kZaI hum es bekieven (Nt), Die
buurvrouwen bekieven mekeer a/tied (Ld)
bekkeling (Dfo, El, Ma) de; -en, -s
Berkoop
['bsklufl 1. mgleunrng van een stoel
Bekhoftille z. Bekho!stille
bekieken st. ww.; overg.; bekeek, het bekken J et; -s; -tien ['bekp] 1. bekken:
bekeken {ba'kik] 1. bekijken, zn blikken bekend lichaamsdeel 2. bekken: bekefid
laten gaan over, aanschouwen A//es wodde muziekinstrument, behorend tot het slagbekeken on opschreven (..) (j), 1k mag werk 3. scheerbekken (Obk, Wol) 4.
graag foto's bekieken ( Sz), prenties doopbekken (Bdie, Dfo, Dhau, Np) 5.
bekieken (Nbk, Spa), In een kertiertien was koperen afwasteil (Ste) 6. bep. melkvat:
al/es bekeken (v), We ni//en It Jaand even bep. vat waarin melk wordt bewaard (Ma)
bekieken (Np), We,noe'n 'tnijehuusnog Vroeger kwam de melk in or bekken year
bekieken (Ma), Hej' mien p/aetse 31 et ofromen, Iaeter wodde et bruukt hi] et
bekeken? (b), Af de stad bekieken gaon s/aacbten om de wosten in te doen (Ma) 7.
(..) (v), Et kan wel bekieken lieden het ondiepe kom, in diverse andere toeziet er goed nit, je hoeft je er bep. niet passingen In et ziekenbuus bruken ze ok
voor te schamen (Diz), BE risseltaot mag bekkens (Obk), een bekken hi] et beslag
bekieken Jieden (v), Dat kan nag bekieken rnaeken (Ow)
1/eden ziet er niet slecht uit, mag gezien bekken II zw. ww.; onoverg.; bekte, het
worden (Dhau), B/iksemse kikkerd, torn bekt ['bekifi 1. smaken Et eten bekt 'in
h/er, dan za'kje de kont bekieken (flu) 2. zeker niet (verspr.), Dat bekt me we/!
nader beschouwen, afwegen, onderzoeken, smaakt me prima (verspr.), Die eerpels
nagaan De dokter mos de pesjent even bekten oons niet (Nt), Wie mien baksel
bekieken (01-Ni), We nil/en dates een dag met bekt, die fat et mar staon (b) 2. vinnig,
bekieken, aanders gaoj' morgen mar naor snauwerig tegen de ander praten Hi] is
de dokter even een dag wachten en aorjgan 't bekken! (Diz), Die is alt/ed an It
ondertussen kijken hoe het gaat (Db), bekken, Ze maggen graeg tegen mekaere
achternao bekeken achteraf gezien (Nbk, bekken (Diz), Sommige vrouwen kun zo
Sz), We zullen et eerst even bekieken veur /ekker bekken teugen de mannen! (Sz) 3.
we de bes/issing nemen goed afwegen gevat antwoorden, steeds snel antwoord
(Diz, Ow), As ze et zo bekeek mas et een geven (Np) Die kan bekken! (Np)
goeie weke oo/d wezen teen ze her bekkenbreuke (spor.) lb...] - bekkenbreuk
bekeeklonderzocht/afwoog/naging (j), 't Is bekkerd (verspr.) de; -s ['bskjt] 1. iemand
mar /;oej't bekicken (Nbk), We nloe'n 't met een grote mond Mit hear hoe]' niet te
nog mar es bekieken we moeten er nog beginnen, dat is wel zoe'n bekkerd (Obk),
maar eens over nadenken (Nbk), le moe'n een kwaoie bekkerd (Obk)
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bekketaargen - beklemd
bekketaargen (bo: Bu, Nw) onbep. w.
['bcka...] 1. hetz. als montientargen, z.
a!daar
bekketrekken (Dfo, Ma, Nbk, Nw) onbep.
w. ['beka..l 1. overdreven trekken maken

het staat er beroerd voor met hem (Ow), zo
ook Jo hoeven bthi n/ct to beklaegen id.
(Diz, Ma), maar ook: het is Zn eigen
sehuld, hij wil ook alleen maar op die
manier Ieven, doen: Jo hoeven hem n/ct to

met zn mond K/c/ne k/wider kun soms ok
bekketrckken (Nw), Wat bin ic toch
vremd an ? bekketrckken, hcj' wat mit 't
gebit? (Nbk)
bekketretcker de; -s; -tien ['bska ...] 1.

beklaegen, want b/f wi/n/ct aandcrsDiz),
Vrceger doe de vrouw et buuswark, en to
wodde n/ct beklaegd(b)

20

bekiag et [be'klax] 1. beklag, het zich
beklageu:je bek/agargens ovcrdoen(Nbk,
Np, Ow), H/f wi/ be/c/ag doen (Ste), H/f
diende zion be/c/ag in (Ma), Et isJo w elgen
schu/d, hour, je hoeven bif rn/f glen
bekIag to mac/con (Op) 2. medelijden Jo
hoeven glen be/c/ag wit rn/ftc hebben (Nt,
Ste, Spa), Ic moc'n bek/ag mit oat Hand

iemand die soms of steeds ecu wrang, raar,
komisch, de tachiust opwekkend gezicht
trekt (door met zn mond to trekken) Dat/s
ok CCII rere bckketrekker (Nt, Obk, Ow),
Pat is ok een ma//c bekkctrckker (Np) 2.
eigenwijze vrouw, opschepperig meisje met
veel verbeelding (Np, Obk) 3. vrucht die hebben(Bdie), Aj'bek/agrnitjeze/fhcbben
erg zuur is, zodat men ecu raar gezieht is et met best (Sz), I/c bob d'r glen bc/c/ag
trekt: zure appel (Nt), morel (Db), zure m/t(Spa), Ikheb mitJew glen beklag(Nw)
peer (Dhau), vrueht van de sleedoorn beklagen z. beklaegen
(verspr.): Bekkctrekkcrs weren wrang, dan bekiappe (Ow) de; -n; . ..iappien 'bEklapo]
trek ie walk bekken (Obk)
1. iemand die altijd veel praatjes maakt
beklaant (Op) bn. [b3kl... J 1. bekiant, Win een bcklappe/ (Ow)
voorzien van kianten eon winkel, goed beklauteren zw. ww.; overg., onoverg.;
bck/aant(Op)
beklauterde, het beklauterd {b&kl...) 1.
bekiadden Ook bekiadderen (Ld, Nbk, Np, (overg.) bekianteren Zuwwe die dunen
01-Ni) zw. ww.; overg.; bekiaddede/ bcklauteren?(Nbk) 2. (onoverg.; enigszins
bekiadde, bet bekladdedlbeklad [bo'kiadvl negatief) voortdurend klauterend bezig zijn:
ba'kladpi] 1. bekladden, besmeren Do Wat bok/autor Jo toe/i! (Nbk)
jongen bebben do ruten bek/ad mit modder beldauwen zw. ww.; overg., onoverg.;
(El), Jo lain we] zien daf n/ct vaekc beklauwde, bet beklauwd [b'klomtp,
behangplakthebben, wantie bekiadden mij ...kloMgfl] 1. (overg.) met een klauw, hark
a/los (Db), Ze bekiadden tegcnwoordi
enz. of op vergelijkbare wijze bewerken:
icdcrkecr doze/dc gebou won (Ow), Ze Do (buj) bait mos factor beklauwd wodden,
hebben daor de hod aong be/c/added (Dfo) ofwarkt woddcn (Nbk), (van land met
2. slechte dingen over iemand vertellen, gemaaid boot of gras dat nog beklauwd
iemand een slechte naam bezorgen (Bu, meet worden: Zo//en we dat vanaovend
Dhau, Obk, Sz) Wces mar niotzogrootmit nog we/ bek/auwen kunnen? (01-NI) 2.
do meenskcn, want Jaeter gaon ze Jo (onoverg.) voortdurend klauwend, krabbend
bek/adden (Obk), Die vrouw bet dr slag bezig zijn Wat bok/auw ic toch? (Nbk)
van om Jederienc to bek/adden (Dhau), bekieden z. bc/c//eden
Zoas ic hum bek/adden, dan b/if d'r bekieding z. bek//eding
helemao/ n/ks van hum over (Sz)
bekleisteren (Dfo, Dho, Np, Op) zw. ww.;
beldadderen z. bek/adden
overg.; bekleisterde, hetbekleisterd [boklj
beldaegde (spot,) de; -n [bokle:ydo] 1. stç] 1. besmeren, besmeuren Do Jongen
beklaagde
hadden do ruten van die moons/con wit
beklaegen Ook beklagen (WH) zw. ww.; modder bek/cisterd (Op), Ze bebben die
overg.; beklaegde, het beklaegd I'ba'kI ... / ... l Zwatte Piet aorig bekie/sterd (Dfo), Dat
1. beklagen, medelijden uitspreken Die bodbcbbcn 20 bie/cmaolc bek/eisterd(Np)
kere/is to beklaegen wit zoo/n vrouw (Ste), 2. bepleisteren van muren Ze hebben do
Ic bin to beklaegen het is erg met je, je muren bier aorig bekieisterdmitka/k(Dfo)
hebt het niet best (Nbk), Die is niet te beklemd bn. [bakkmt] 1. beklemd, vastbeklaegen het is slecht tact hem gesteld, geklemd H/f raekte even mit do doenie in
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bekiemmen - bekioppen
et fietseviel bcklemd (Nbk), Hij bet last
van een bekiewde breuke di. waarbij hat
uitgezakte deel niet terug kan (Np), 't
Peerd had een beklemde hoefkramp in het

been (Ld) 2. benauwend, beklemmend
(Dho) Hij had een beklcmd gcvuul op 'e

host gespannen, benauwd, angstig (Dho)
bekiemmen (b) [ba'k1ern:] - bekiemmen:

negatief) voortdurand klimmend bezig zijn
War beklini Ye toch de hieitied! (Nbk)
beklinken st. ww., overg., onoverg., hat
(bet. 1, 2)/is beklonken [b'k1...] 1. (overg.)
drinken en met de g!azen klinken ter
bezege!ing of tar viaring van jets dat tot
stand kwam; ook mimer: vast afsprekan,
tot stand brengen As hij benuumd is,

benauwen Mien hatte bcklemtmij toerloos
meer in de host, verdriefmien benauwdens
(b), Ft drokt oons, et beklcmt oons (b)

moe we dat mit mekeer even beklinken

Dfo), Ze bekletsen je toch, onbepraot bEef

ophoogd bebben, zal et nog wel wat
beklinken (Spa), Die kuilbult is aorig
beklonken (Nbk), Die snijbulte begint
aorig te beklinken (Db), 't beklinken van
natte turf(Bdie) 4. (onoverg.) vermageren,

(Obk), Ze bebben et weer beklonken
bijgelegd (van een ruzie) (Nbk), eon koop
bekiemming (v, b) [bak!emti] - bekiem- beklinken (Ow, Pe-Db!), De haandel is
ming Dc beklemining vasit van him of en beklonken (El), Ft plan is beklonken
(Dho), Ft het lange duurd, mar die zaeke is
bijropt (..) (b)
beklemtonen (spoc) [b&klsm...I - beklem- now eindelik beklonken (Obk) 2. (overg.)
elkaar a!Ie goads toewensen en daarbij met
tonen: benadrukken, aksentueren
bekietsen (verspr.) zw. ww.; overg., de glazen klinken (Db): Mit ooldjaorgaon
onoverg.; bek!etste, het bek!etst [bok!stsv] wij mekeer beklinken (Db) 3. (onoverg.)
1. (overg.) over iemand roddelen Die inzakken en stevigar worden (door ver!ies
vrouw wodt mal bekletst (Np), Wic zullen van water, door droger worden) (verspr.
we vanaovend es bckletscn? (Spa), lene OS, Bdia, Mun, Nt, Op, Pe-DbI, Spa) Dc
achter de rogge (omme) bekietsen (Diz, keek was lllhk beklonken (Pe-Db!), Aj' wat
ic nooit (Ste) 2. (onoverg.; enigszins
negatief) voortdurend kietsend bezig zijn
Wat beklets hi now weer! (Nbk)
beklieden (Dhau, Nbk, Obk, j) Ook
bekieden (bet. !: Obk) zw. ww.; overg.;
bek!iedede/bak!iedde, het bekliedad/bek!ied
[ba'k!i:dv] 1. van een bep. bedekking

een ingevallen gezicht krijgen (verspr. OS,
Np, Sz, Wol) Fen zieke kan in 't gezichte
soms slim bekiinken (Obk), Die is aorig
voorzien een mock diepe kook in een beklonken magerder geworden, met name
krijenus4 mitliem en scha opewo lie bekiie- na ziekte (Nt, Np), Hij zag d'r slim
ded(Obk), et was mit mooic stofbeklieded

(Nbk) 2. ofleggen van can dode (Dhau), z.
oileggen, bet. 4
bekliederen (verspr.) [bo'k1idç] bek!iederen Ze hebben de hele mure
bckliederd (01-NI)
beklieding (Nbk, Obk) Ook bekieding
(Obk) [ba'!di:dui/...] - bekieding: wat dient
om te bekieden, bijv. van de zitp!aatsen in
een auto
bekliemen (01-NI, Op) zw. ww.;overg.;
bekliemde, het bekliemd [boklim:] I.
smerend, kliaderend vuil maken, ook
beduimelen, bevingeren Dejongen badden
de ruten van die meensken mit modder
beklicmd (Op), Kleine kiender meugen
graeg de meubeis bekiiemen (01-NI)

beklimmen st. ww.; overg., onoverg.;
bek!om, het bekloninien [bok1... 1.
(overg.) beklimmen: bek!auteren ccxi barg
beklimmen (Nbk) 2. (onoverg.; enigszins

beklonken nut, hif was dan ok slim ziek
west (Wo!, Obk), k Weet et niet of et mit
I wel goedkomp, me dunk bij beklinkt
van aBe kaanten ( Sz), Die koe is aorig
beklonken, hij hot kalfd is dun, mager
geworden (Ow, Np), Ft peerd bet voold, et
is aorig beklonken (Ow) 5. (als bn.
gebruikt volt. deelw.) in beklonken hand

land dat enigszins is ingezakt nadat het is
ontgonnen (Ste)
bekiodderen (verspr.) zw. ww.; overg.;
bakiodderde, het bek!odderd [bo'klodp] 1.
bek!odderen Dat schilderij is aorig
bekiodderd (Dfo)
beklonken z. onder bekllnken

betdoppen zw. ww.; overg., onoverg.;
beklopte, het bek!opt [baklopip] 1. (overg.)
bekioppen, k!oppen op Mien vader sneed
cen stokicien fluitieshoolt of hij bekiopte

dat mit een mes (Wo!) 2. (onoverg.;
enigszins negatief) voortdurend kloppend
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belciumen - beknobben
bezig zijn: Wat be/clop ie tool,! (Nbk)
bekhimen (Dfo, El, Nbk) zw. ww.; overg.;
bekhiumde, is bekluumd [b'kl5hi:] 1.
verkleumen, door vernikkelen een kou
vatten As 't Icoold is begin ic to ri/len; dan
moej' anpakken wit 't wark, aanders
be/c/ti urn ie c/c nog (Dfo), Aj' bezwiet
binnen inoef' oppassen, want dan bek/uwn
Ic to (El)

bekuabbelen zw. ww.; overg., onoverg.;
beknabbelde, het beknabbeld [ba'kn...] 1.
(overg.) beknabbelen 2. (onoverg.; vaak
enigszins negatief) voortdurend knabbelend
bezig zijn Wat be/cnabbel is toch! Zit ie
weer an de neuties! (Nbk)

beknibbelen zw. ww.; overg., onoverg.;
beknibbe}de, het bekuibbeld [bknthh] 1.
minder geld uitgeven, bezuinigen op
(verspr.) We zn//en bier on daor wel wat
op beknibbelen woeten, want cers kommen
we d'rniet(Np, Ow, Obk), It moeten toch
argens op beknibbelen (Wol), (wederk.)
We zn/len oons we/ wat beknibbelen
nioeten, as do tied winder wodt (Dhau), Jo
lain wet zunig wezen, mar is xnoe'n met op
't eten beknibbe!en (Dhau), Ze rnossen van
a/Jo kaanten beknibbelen (Diz) 2. erg

(overg.) knijpend betasten; met name
gezegd van nieuwe kieding die onder de
aandacht wordt gebracht en die wordt
beoordeeld door over de stof te tasten en
cnn te knijpen, waarbij men meestal ook
de persoon zeif plagerig knijpt Ze gongen
de koe bekniepen ow te vu/en hoc veul
v/eis d'r op tat (Pe-DbI), Ben nije jurk
mos altied eerst beknepen wddden (Bu,
Ow), Die nije k/eren, bin die a! beknepen?

(flu, Nbk) 2. bezuinigen, zuiniger worden
(verspr.) We hebben krap hooi we moc'n
mar wat bekniepen want we moe'n bier de
winter wit dour (Spa), We ]even al zuni,
we weten haost nitt meer waor we op
bekniepen moeten (flu), Daor woe 'a we
War op bekniepen, et is cons to duar (Bu),
Op aYes wodt daor beknepen (Ma),
(wederk.) Die man bet gold tat, die hoe!!
him belemaole niet zo te bekniopcn (Op),
As ze brood koopt wi/ to a/tied perberen
ow &- nog een paar ten/en op to bekniepen
door af te dingen extra zuinig zijn (Sz) 3.

(overg.; van kleding) te strak/nauw zitten,
zodat het 'knijpt': Do bokse beknl)7t me
(Obk) 4. (onoverg.) voortdurend knijpend
bezig zijn Wat bekniep ie toch, bool tech
zuinig zijn zodat de ander minder goed es op! (Nbk)
wordt behandeld, minder inkomsten heeft beknippen zw. ww.; overg., onoverg.;
(verspr.) Now, ze hebben oons aorig beknipte, hetbeknipt [ba'knipxp] 1. (overg.)
beknibbe/d; et had rejaler kund wat geven door te knippen bewerken tie baord
is! (Dfo), Now wi//en ze et vekaansiege/d beknippen (flu), AJ' een ringbaord netties
inkotten; daor wi/len ze oons ok nog op
beknibbelen (Si), Ze perberen aiemao/c
on, een betien op oons ft beknibbelen (Si),
En oat stieve boerewlef (..) beknlbbelde
cons op 'e pankoeken (v), De baos wil
altiod op 't loon beknibbelen ( Edie, Op,
Pe-Dbl, Ld), Ze hebben him aorig
beknibbe/d onderbetaald, minder betaald

hebben wi//en, moej'm to now on dan
beknippen (Ld), Een peerd opmacken, mit
rosies in do maenen; de star wedt viat
uuttrokken on beknjpt (Ru), De zaodbulten
we 'n bij oons van onderen bekinot (El), Ze
be/ca ipten vrocger do waeterlaoge van de
strobu/ten (Ow, Ld), Hij had de hujiniete
mooi beknot (Ma), Bij et hujJon stuurden
ze we/es iene cm tie hujschere nut, ow et
va/c to beknippen iii. om die persoon

dan verwacht kon worden (Bu, Dfo, Nbk)
3. (overg.) benadelen, van de ander jets
pakken, afnemen terwiji men evenveel had ertussen te nemen met een nep-opdracht
gekregen (Bu, Dim) Daenk d'r omme daj' (Bu) 2. (onoverg.) voortdurend knippend
me nit! beknibbe/en (Bu), Hij beknibbelt bezig zijn Wa! was /iij tech an et dccxi mit
him mooi (flu) 4. in Dc koenen de bedeschere, wat bekniote bij tool,!
beknibbelen 't al mooi hebben al funk wat (Nbk)
van het gras op door te grazen (Bu) 5. beknobben (Dho, Obk) zw. ww.; overg.;
(onoverg,) op de prijs afdingen (Dhau) It beknobbede, het beknobbed [baknobxp] 1.
moe'n a/tied wat overvraogen bij him, winder geven (van bijv. zakgeld), van zn
want hij wit a/tied beknibbe/en (Dhau)
loon afhouden, minder uitbetalen It moe'n
bekniepen st. ww.; overg., onoverg.; mij nitt to beknobben (Dho), Ze wo//cn
bekneep, her beknepen [baknipqi3 1. me in 't loon a/tied beknobben (Obk) 2.
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beknoeien - bekommen
beduvelen Ic moe 'a ml] nicE bcknobben
(Dho)
beknoeien (Nbk, Np, Ow, Spa) zw. ww.;
onoverg.; beknoeide, het beknoeid
[bo'knuj] 1. knoeiend, prutsend bezig zijn
Wat zol hi] daor toch bcknoeicn! (Spa,
Nbk), allcs zel!beknoeien al hat werk zelf,
improvisorisch of met moeite doen (Ow)
beknopt bn.; -er, -st [ba'knopt] 1. niet hap.
nit de kluiten gewassen, k!einlniet mimi
niet groot uitgevallen (verspr.) D'r zit niet
veal ruumte in dathuus, et is allemaolc zo
beknopt, zo Hein (Op), Veur een beknopt
loon thin mossen de mccii sken vrocger
warken (Obk), can beknopt bicsien can niet

lest kregen heb, bin ik reer an bekocht

(Dfo), Daor bin 1k mar mooilaorig an
bekocht dat heb ik bepaald te duur gekocht
(Diz, Ma, Nt), zo ook Die auto is hi]mooi
mit bekocht(E1), Uris niks an bckochthet

is niet veel waard (Sz), Daor hej'jenictan
bekocbt(Ow), Jo bekocht vulen (Nbk, Op)
bekoegelen [b'ku:g] - bekogelen Now
mit die sni] bekoegelen de schoeleJongcn
iedcricnc die ze tcgcnkommen (Sz)
bekoemen z. bekommen II
bekoemeren z. bekommeren
bekof bn.; pred. [b&kof] 1. doodmoe AJ'
maui binnen kaJ' bokof wezen (Db)

bekoken zw. ww.; overg., onoverg.;
bekookte, het bekookt [b'ko:1qj] 1.
El): Et is ccii mooi besicn, mar et is wat (overg.) door te koken ergens min of meer
beknopt (Spa), ook m.b.t. can dier in vast raken, erdoorheen gemengd worden,
anderszins: can beknopt dicr(Ow) 2. kort mee gekookt worden SJerp zit d'r in
verteld, niet uitvoerig/gedetailleerd mae- bekookt (v), Dat is d'r in bekookt (Nbk) 2.
gedeeld ccxi beknopt verslag (Ow, Spa), (onoverg.; enigszins negatief) voortdurend
een beknopt overzicht (Ma), Aj' daor over koken Wat bekook ie now wear! (Nbk)
schricven wi/len, moef' et zo beknopt bekokseleu (Dhau) [ba'koksln] mogelik doen (01-N!), Dat vcrslagmoctzo bekokstoven
beknopt mogelik (Diz), con verhael be- bekokstoven (Dfo, Dhau, El, Nbk, Ste,
vo) [bo'koksto:brn] - bekokstoven Dat
knopt vertellen (Bu)
beknusselen (verspr.) Ook beknutselen hebben ze onderdcbaand bekokstoofd(Ste)
(Diz, Ma, 01-N!) zw. ww.; onoverg.; bekommen Ook bekoemen (Bdie, Spa, Sz)
knusselde, het beknusseld [ba'knksjçl/ st. ww., onoverg.; bekwam, is bekommen
...'knAtslv] 1. knutselend in elkaar zetten, [ba'korn:/ba'kürp:] 1. uitrusten van iets
even voor elkaar brengen, fiat opsehieten waarbij men (vooral licharnelijk) vermoeld
met het werk als gevoig van het is geraakt, ook: rust nemen na hat eten
knutselend, pnitsend bezig zijn (verspr.) Oolde meensken meugen nao et etan
Baurman haddc et erepoortien veur oasis middags graeg evenpies bekommen (Wol,
huus in zien ientien beknusseld (Up), 1k Obk), Nao et broodeten biwwe eerst even
hadde tic zacke al zo beknusseld bekommen (Nbk), Nao die lange reize

nit de kluiten gewassen koebeest (Spa, Ste,

veurdawwc d'r over bcgonnen te praotcn

(Pe-Db!), Hi] beknussclde aBcs zoll
(Dhau), Wat bcknussclic daor toch2'(Bdie)
2. bekokstoven, beramen (verspr.) Dat
hebben ze tegere [met zn beiden]
beknusscld(Nbk), 1k wete fiat wat ze daor
onder mekacre bekn ass c/en, mar 1k
vertrouwc at niet arg (Up)
beknutselen z. beknusscicn

bekocht bn. [ba'koxt] 1. te duur gekocht
hebbend, afgezet Daor bin 1k nict/nooit an
bekocht (Db, Nbk, Ow, Ste): dat heb ik

mossen ze even bekommen veurdat ze
veerder fietstcn (Dfo, Pe-Dbl), Ze hadden
do grote wacters al wear aachter do rogge,
doe ze even bekwammen in een klcine
barbarge (1) 2. tot bedaren, tot rust komen,

bijkomen van de schrikiboosheid, in de
gewone staat raken Vas, waarm brood inst

do ovend moet even bekommen, cers kuJ'
at niet snieden (Nw), 'k Moet even van de
schrik bekommen (Db, Bdie), As dat
macglen kwaod is, laot heur mar even
betiemen, dan bckomtze wel(O1-Nl), Th7
was aorij kwaod, mar at zal we] wat
bekommen (El), Et is al wear aorig bekom-

bepaald niet te duur gekocht/dat zal altijd
zn geld weer opbrengen, waartegenover 1k
bin d'r wel an bekocht, mar toe mar (Sz), men minder geworden, afgenomen: bij een
Die boer was an die koe bekocht(Ld), Hi] ruzie, bij opwinding (Spa), Doe hi] d'r van
is d'rgoed an bekocht (Np), Die koc die ik ovcrtuugd was dat aBcs d'r nog was,
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bekommeren - bekoordplaklcien
bekwam hij (v), Eton weer bekomt a! wat

(Ow), MY bet f/ink strailiad, on daor is
hjy aorig van bekommen daardoor is hij
een stuk minder lastig geworden (b, Nbk),
zo ook Etpeerd was zo wild, mar at bet
him zeer daon, en daor is hi aorij van
bekommen (Nbk), Op It laest bar zien halt
him 'thaus uutjacbt; daor zolhij wel van
bekommen (b), Hij hat can f/ink pak op 'e
baud had daorisbi5aong van bekommen
(Dfo), en zo ook (dreigend): DaorzuJ' we!
van bekommen, mien Jonge (Np) 3. mati-

zien bekomst (Nbk, Ste), vaak ruimer: er
genoeg van hebben: Hi] het zion bekomst
(Np, Ste), Daor bad hi] aorjg zian bekomst

van hij begon er genoeg van to krijgen
(Ld), zo ook Hi] hef dikke zien bekomst
(Bdie, Sz) en Hi] bet aofig zien bekomst
kregen now hi] kwaobk ten bedaankien
kreeg year zien ha/pt bi] de buren (Obk)
bekonkelefoezen z. bakonke/foazen
bekonkelegoezen z. bekonkelfoezen

gen van temperatuur (mb.t. voedsel) (ho:
Bu, Nw, Op) De koolde melk was cen

bekonkelen (verspr.) zw. ww.; overg.; bekonkelde, het bekonkeld [b'kor]kjv] 1. bekonkelen, bekokstoven een geval bekon.
ke/en (Bdie), Ze hadden oat al bekonkeld

betien bekommen doe i/c zo even op 't ste1

vein-dat ze d'r mit de aandcren over praot

staon had een beetje lauw geworden (ho: hadden (Pe-Dbi), Watzol!en die beide daor
Bu, Nw, Op) 4. afnemen van pijn Depiene bekonkelan? (Spa), D'r is biel wat bekonzal wel wear wat bekommen (Obk) 5. op keld (Nbk), Ze hebben at mit mekeer
do uitgedrukte wijze ervaren, bevallen El bekonkeld (Nbk), 1k moat at mar zien mit
eten is mij good bekommen o.m. gezegd
un to bekonke/en ik moet maar proberen
wanneer hot eten or good in gaat terwiji met hem tot onderiinge overeenstemming
men zich eerder toch niet lekker voelde to komen (01-Ni) 2. roddelend praten over
(Nbk), zo ook El eten bekonit je/him (Nw) Die bekonica!en de boal ok wear
(a/tied) goad (Ld, Nbk), waartegenover 'I (Nw)
Eton is me niet zo goad bekommen (Ma), bekonkelfoezen (El, Ma, Nbk, Nw, 01-Ni,
bekomt me niet goad, 1k bin ten betien Op, Ow, Pe-Dbl, hi) Ook bekonkefoezen
rnisselik (Db), A]' ten mismaol hebben, (Obk), bekonkelefoezen (Bdie, Dho, Np,
dan bekomtJe at eten niet goad (B u), We Spa, Sz, Wol), bekonkelegoezen (Np) 2w.
hop en mar oat at (eten) 07w) goad ww.; overg.; bekonkelfoesde, hot bekonbekommen mag/ . .dat Jim at (eten) goad kelfoesd [bokozjkfu:zi/ ...ka'fu:zr/.. .ko.../
bekommen magwei bekome (verspr., Op), ...gu:zi1] 1. heimelijk pratend (maar zichtWaJ' daor doen, kan je wel as s!ecbt baar) samenzweren, samen beramen Wat
be/cowmen ( Wol), Dat fr me nict best bekonkelfoezen Jith daor! (Ma), Die beide
bekommen ( Np), Hoe isjc oat bekommen, bekonkelefoezen a/tied al/es tega era (Np).
diereis?(Nbk), Of't now lag an desegare, Ku/n2 daor niet eupan/ik mit vein- de dag
mar 't bekwam hith stomma min (b) 6. kommen? Moat at now a/tied mar bakonverkrijgen, aan iets komen (Bdie) 1k/can 't ke/efoesd wooden? (Wol), Ic bekonke/enog we! bekoemen (Bdie)
foezen at mar (Dho), Hoe ze dat bekonke!bekommeren Ook bekoemeren (Bdie) zw. foesd hebben, jk weet at niet (bl)
WW.; wederk.; bekommerde, het bekom- bekonkereren (spor.) [...'ri:opij - bekonmerd [ba'komp/ba'kum ...] 1. zich kurreren
bekommeren om of over 1k kan me d'rniet bekoord (Wol) In.; prod. [ba'ko:ert] 1.
in bekommaren, hoe dat of/open za/mit die (ook als uitroep) vrij van de mogelijkheid
meensken (Dfo), Die oolden bekommeren getikt to worden bij bep. spelletjes; volgens
hear nooit om de kiander, ze /aoten ze year een bep. afspraak, bijv. wanneer men met
wild/open(Obk), Vaekezeggen dekiender zn hand tegen eon boom of muur staat
oat mom hear niet o vera! om bekommeren (Wol) (ook bekend van Stellingwerfstaligen
moat (Db), Dam- hoc]' je niet om to uit Oosterzac, aan do andere kant van do
bekommeren (Nbk), le kun je overai niet Kuunder gelegen)
om bekommeren (Diz, Nbk), ...niet bekoordplakkien (Wol) et {bo'ko:art
overal... (Diz, Nbk)
plakin] 1. plekje, positie waar je volgens
bekomst [ba'komst] - bekomst, in je eon afpraakbij her spel tikkertje niet mocht
bekomst hebben verzadigd zijn: Hij hat warden getikt

bekopen - bekrimpen
bekopen onregelm. ww.; overg., onoverg.;
bekocht, het bekocht [bo'ko:p] 1. (onoverg.) bekopen, boeten (voor) Hi]mos at
mit eon natpak bekopen (Spa), at mit do
dood bekopen (moeten) 2. (overg.) omkopen, door geld, mooie woorden voor zn
doel, standpunt weten to winnen Do gotugo
is bekocht, hi] moot him stilleholen (Np),
Ze pethoordon hum to bekopen mit mooie

praoties (Pe-Dbl) 3. (wederk.; to duur
kopen (z. ook bekochi) T1eur oat pnesien
kuj' Jo d'r nooit an bekopen (Op), A.!'
haandeien mit vremde koopludon dan kuJ'
Jo we! as I-COT bckopen. (Op), Daor he'k
ml] roer mit bekocht (Ma) 4. (onoverg.;

enigszins negatief) steeds aan bet kopen
zijn (Diz) Wat mock bekopen, ik bob van
al/es we! (Diz)
bekostigen [bokostagJ - bekostigen We
moc'n 't mit mekoer bekostigon (Np, Nt,
Spa, Nbk), Et moot allcmao!e bekostigd
wooden (Ste)

voor elkaar krijgen (Dho) We zullen perboron oat we 't vow- die tied nog bekrabben
kunnen (Dho)

bekrachtigen [bakraxtagffl - bekrachtigen:
kracht, erkenning geven door woord of
daad can bes!uut bokracbtien (Nbk), Jo
woorden bekrachtigen (Nbk)
bekrachtiging [ba'kraxtagufi - bekrachtiging: wettiging, ratifikatie; stuurbekrachtiging
bekrassen zw. ww.; overg., onoverg.;
bekraste, het bekrast [bakrasi] 1. (overg.)
van krassen voorzien Wie her oonze auto
zo bekrast/ (Nbk) 2. (onoverg.) voortdurend krassend bezig zijn Wat bo/cras Ic
toch! (Nbk)
bekreunen (Bdie, Db, Dhau, Ma, Np, Nt,
Op, Ow) zw. ww.; wederk.; bekreunde, her
bekreund [ba'kr...] 1. zich bekommeren Th3
be/creunt 'm nargens ommo (Np, Ow), Om
die man hooJ'Jo niet to bekrounon, die kon
wel son, mar hi] wil niet aanders (Op)

bekribben zw. ww.; onoverg.; bekribbede,
bet bekribbed [bo'kr...] 1. (negatief) voortbeknopter maken 1k moot die rok even durend kribbondbezig zijn, z. ook kribben
bekotten (Np), 't Vorslag was to lang, at bekrimpen (verspr.) st. ww.; overg.,
onoverg.; het (bet. 1, 2)/is bekrompen
11)05 be/cot wooden (Diz), Do spreker mos
1. (ook wederk.) zuiniger worden,
zion rode be/cotton (Spa), 't bezuuk bekotton (Bdie), Ze wiien do roize wat be/cotton minder uitgeven We moo'n oons al!emaol
(Ld), Hi] still achieve over om do weg to eon betion bekrimpen (Ld, Spa), (wederk.)
bekotten (Obk), Aj'zo zwaorroken, kuJ'Je Now moeJ' niet mionon oat i/c ml] in ales
leven d'r wel dour be/cotton ( Spa, Op) 2. bekrimpen wo! (b), (wederk,) Die man
bekotten zw. ww.; overg.; bekotte, bet
bekot [bo'k ... I 1. bekorten, korter maken,

inhouden (El, Obk) As can warknemergien
good war/c loverde ofniet op 'e tied kwam,
dan konnon zo him be/cotton op 't loon
(Obk) 3. besparen (Dhau) We zuion oons
a!!emaole we! wat be/cotton moeten (Ma) 4.

tekort doen, niet geven waar men recht op
heeft (Dhau) Ze hebben J. Zion pat van do
arfonis niet go von, ze be/cotton him (Dhau)

wodde wark!oos, zo mosson hour aorig
bo/crimpen (Ld), As do koffie nog duurder
wodt, zu!!on we wel wat bekrimpen mooten
(Sz), 1k vien oat do hoge heron oerst mar
as wat bekrimpen moeton op hour uutga von
(Sz), We zulen oonze luxe wel wat
bekrimpen moeten (Pe-Dbl) 2. (overg.)

beperken, reduceren: van een bedrijf, van
bekrabbelen zw. ww.; overg., onoverg.; financiele steun e.d. (Dho, Diz, Np, Nw)
bekrabbelde, het bekrabbeld [ba'kr...1 1. Do boel moot bekrompon wooden, we kun
(overg.) bekrabbelen: bedekken met krab- at wark niet moor doen, we moe'n mar
bels 2. (onoverg.) voortdurend krabbe/end can stok !aand verkopen (Nw), We moe'n
do rae/ce wat bo/crimpen (Dho), Ze moe'n
bezig zijn, in meerdere bet.
bekrabben (Dho, El, Nw, Op) zw. ww.; mien buuscenten niet moor bc/crimp on
overg.; bekrabbede/bekrabde, het bekrab- (Diz) 3. (onoverg.) enigszins inkrimpen,
bed [bo'krabrn] 1. aan voldoende financiele door krimpen kleiner worden (Dfo, El,
middelen weten to komen, met name: om Ld, Np, Op) Die /cie!o is aorig bo/crompen
bet hoofd boven water te houden Et was (Np), Die trui is in de wasse aorij beeon toor om ieder Jaor an de baank die
hoge rente an oulossing to beta olen, mar zo
bebben at toe/i weten to bekrabben (Op) 2.

krompen (Op), De sni] is aorig bekrompon

inge- kionken (El), Dat grds is aorig
bo/crompon, dat/can wel haost in do koe!-
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bekritiseren - bekubben
bait (Dfo), We to/len do turf in stocker,
zetten, mar die was nog inks bekrompen
(Np, Ld), Do turf is aorig bekrompen (El),
niet bekrompen turf nag niet gekrompen

(BU)
bekritisei-en (spor.) [b9kritist:1ç] - bekritiseren
bekroepen (El, Ld, Np, Nt, Op, Wol) Oak
bekrupen (Nt, Spa) st. ww.; overg.,
onoverg.; bekreup, hot (bet. 1, 2, 4)/is
bekreapen [ba'krupm/.. .'kryptpj 1. (overg.)
heimehjk naar jets toe kruipen (met name:
naar wild, naar een persoon) Depetriezen

week/oontien (b) 4. erg zuinig Ze Je von
wat bekrompen overdreven zuinig, oak

gezegd van mensen die genoeg geld hebben
am royaal te leven (Dho, Ld, Ma, Obk,
Pe-Dbl), zo ook Doe toch a/tied niet zo
bekrompen on zunig, or laeste bemd zit
glen base op (01-NI, Ow), Die meonaken
]even to bekrompen, et kon glen Jo pen
Jieden (Diz, Pe-Dbl), bekrompen doen

overdreven zuinig doen (01-NI) S. bekrompen, kleinzielig, achterlijk van inzicht,

opvatting Die man is zo bekrompen, die
wi! inks van 't nije weten (Obk), Jo moo 'n
moej' bekroepen, aanders koj' to niet an oat niet to bekrompen bekieken (Ma), Et
(El), Oonzc ouwe buarman kon best inzicht kon room of bekrompen wezen
gaanzen bokrupcn (Spa), As d'r gaanzen (Ow), Dat moej' aandcrs zion, je moeten
binnen bij do winter, bckrocpcn to to over niet to bekrompen daenken (Wol), Die
'ties (Wol), Do katte bob-opt et voegeitien ,neensken bin vcrrekte bekrompen (Wol),
(Np) 2. (overg.) krnipend gaan (Op) Alto! 1k vion et wel bekrompen oat to oat niet
ik et bekrocpen snoeton, ftc tol d'r toch goedkeuren (Sz), Die meensken lain niet
bonne 58011 (Op) 3. (overg.) een beklem- wit do tied mitkowmen, to holen d'r van
mend, angstig gevoel krijgen (Wok) Et die bekrompen idenen op nao (Obk), een
bekrocpt me (Wol) 4. (onoverg.) voort- bekrompen standp ant (Nt), eon bekrompen
durend kruipen (Nbk) Wat moof' daor toch vets taand (Ow)
to bekroepen (Nbk), Wat bekrocp ie daor bekrumpen z. bekrompen
toch! (Nbk)
bekrupen z. bekroepcn
bekrompen Ook bekrumpen (Ow) In.; -er, bekstok (verspr.) Ook belcstuk (WH) et; -St Ib'kromp1li ... krAm ...) 1. niet ruim, erg ken; -kien ['bEkstokl'bskstAkj 1. jernand
klein (van ruimte) Ze woven bekrompen met eon grate mond Die bakers daorzatten
hebben weinig ruimte in hun huis (Dhau, bokstokken onder badde hi5 we] as beard
Bu), flat husien was wel bekrompen, doe (vo), Et is eon groot bekstok (Np), Mit die
d'r aBe jaoren eon kicine L'ij kwam (Nt, vrouw kaj' beter glen gedoente hebben, et
Pe-Dbl), Wat bej' bier eon bekrompen is eon bekstok (Op), eon bekstok van eon
boekien (Ma), Dat butts is wat bekrompen wief(Obk), Die keref is ten groot bekstok,
timmerd(Ow, El), Ze zatten mitmekeer in hij zweert boven iederienc not (Np, IA),
eon bekronipcn ruamte in eon erg kleine Hej' die wel es beard! Wat eon bekstok!
ruimte (Bu, El, Ste, Ow, Obk), Die jurkzit (Bu); zo oak War eon Trion Bekstok is oat
wat bekrompen (Np), Kieren kim bekrom- vrouw met een grate mond (Bu)
pen wezen, to klein (Ste), eon bekronipen bekstuk z. bekstok
verstaandgezegd van iemand die achterlijk bekubben Oak bekubberen (Dho, Nbk, Sz)

reageert (Ma, Ow, Pe-Dbl, Ste) 2. ineen- zw. ww.; overg.; bekubbede, het bekubbed
gekrompen, ineengeschrompeld Et nod is [b9'kAblp/...'kAbrl)3 1. kortwieken (lett.)
to gauw riept, on '1 is dan bekrompen de (Oho, El, Ld, Np, bo: NW) We zu/len do
kanel krimpt dan in elkaar, bijv. door te kiepen bokubben; an do lone kaant wodt do
vroeg maaien (El), Deurdat do roggekorre] vleugel eon stokkion inkot (El, Np), do
to fel dreugt, wodt do kon-el bekrompen

(Dhau), Ben bekrompen roggekorrel is
inkrompen, klein wooden (Bu, Nt, Ow,
Np), H. lopt d'r wel to bekrompen bonne,
Jo kim wel zion oat M5 et an do rose bet

(Db) 3. schamel, pover, krap, nogal
armoedig fit kwam daor allied bekrompen
omme mit do con ten (Obk), eon bekrompen

kiepen do viougels bekubben, dan viiegen
20 niet over 't gaas (bo: Nw) 2. in lichte

mate snoeien, de uitstekende takjes/randen
afknippen/afsnijden Do bode moot even
bekubbed wodden (Nbk), bloemen bekubben (Ma), de nagels oven bckubben
knippen (Sz) 3. (soms schertsend) haarknippen (verspr. OS, Dho, Np, Nt, Op.
I;

bekubberen - belaansploeg
Wol) Ze hebben je aorig bekubbeddegene
die j geknipt heeft, heeft j haar eon flunk
stuk korter gemaakt (Nbk, Np), baor
bekubben (Dhau, Ma), Ze moe'n Jo haor
wat bekubben (Dfo), desnor war bekubben
bijknippen (Op), 't Moet eon betien
bekubbed wooden W. gezegd van het
hoofdhaar (Nbk), Iemoe'nje watbekubben
laoten (Nbk), Dc palm boom wodde
bekubbed; vadcrmaekte van iezerdj-aod ccii
bogien, daor vioch ten we palm om henne,
mit touw, en daor kwammen witte
bloempies on rozepepier op nI. bij het
maken van een krans die op de kist kwam
van een kind dat werd begraven (Ste), een
stok bekubben een stok glad maken door
noesten en verdikkingen af to snijden (Spa)
4. kappend bewerken van palen e.d. Die
stae/e past nog n/ct al to good in do
schoppe, 1k moot him nog even wat
bekubben (Obk) 5. snijdend bewerken van
poten van bep. dieren, vooral van koeien

zuster, d'r bekwaom veur wezen: Hi] is
good bekwaom year Zion wark (Diz), Hi]
is bekwaom in zien va/c (Nt), Hi] het d'r
veur ]cord, hif is d'r dos bekwaom your
(Bu), Hi] is niet zo botte kwaod your do
boerkerie, hi] is d'r niet bekwaom your
(Nbk), Schermerhorn ste/dc eon regerung
op mit hiel bekwaome mannen (vo), 1k bin
wel aorig bekwaom in or timmeren (Nw),
D'r weren iemkers die slim bekwaom
weren, mar ie hadden ok goenend die d'r
mar een pottien van mac/den Q), Hoe
rustig on staodig die oolde va/loden
warkten zal mij nooit vergeten, on hoe
bekwaom ze weren 0) 2. nuchter, niet
aangeschoten 1k geloof niet dat die man
bekwaom is, hi3 bet wat riekelik draank
had (Obk), Ze hadden 'm al/emaole omme,
mar hi5 was nog wel bekwaom (Ow), Hi]
zit nogal vaeke in de kroeg, mar hi] is
a/tied wel bekwaom om naor huus to gaon
(Obk), Hi] was niet moor bekwaom om die
Die koepoten moe 'ii even bekubberd wod- auto testuren (Ma), Hi] had wel een borrel
den (Sz) 6. snijdend en krabbend schoon- op, mar hij was nog wel bekwaom genoeg
maken van de huid van koeien (die in de om thuus to komnien (Pe-Dbl), Hi] is nog
herfst smerig waren en op stal moesten) we] bekwaam om to autorieden (Spa), Hi]
(Spa) As de koenen bi] do hest op 'e stal is disse keor bekwaom thuoskommen niet
kwammen, mossen we ze eerst bekubben dronken (Np)

(Spa) 7. zoveel mogelijk geld afhandig

bekwaombied Voor -held z. -hied de;

maken (Op) De oolde man gong lii] ...heden [ba'kwö:m...] 1. het bekwaam,
femilie in won en, mar die woVen 'in kundig, vaardig zijn Aj' autorieden willen,
bekubben, hi] hadde glen cent meer moej' eerst een proof van bekwaomhied
ouleggen (Obk) 2. opzicht waarin men
overhullen as hi] daor b/even was (Op)
bekwaarn is, kapaciteit
bekubberen z. bekubben
bekunde (Dfo, Ld) de; -n [ba'kAnda] 1. belaans Ook balaans (spot.) de; -en
[ba'lä:s/ba'l...] 1. bep. weegwerktuig:
persoon die men kent, bekende
bekundig ) bn. [ba'kAndax] 1. in balans (spor.) 2. in in/out belaans inluit
bekundig (wozen) mit als persoon kennen: balans, inluit zn evenwicht (Iett. en fig.):
Hi] was good bekundig mit die meensken Do arbeider ston op 'e tiempaol en ho/ him
in belaans mit et dadde tiemtouw (vo) 3. in
a)
bekundige (Dhau) do; -n [bakAndago] 1. de be/sans opine/en nagaan, in een

persoon die men kent, bekeride
bekvechten ['bekf...] - bekvechten
bekwaam z. bekwaom
bekwaeken zw. ww.; onoverg.; bekwaekte,
hot bekwaekt [lo'kw ... ] 1. voortdurend
kietsend bezig zijn War bekwaekt die now
weer! (Nbk), War ze bekwaeken zal wel
niet nile om de bakken hebben (Op)
bekwaom Ook bekwaam (Spa) In., bw.;
-er, -st [ba'kw&mJ...kwà:m] i. voldoende
opgeleid en/of vaardig een bekwaome man,

overzicht brengen wat men heeft verdiend,
heeft uitgegeven en nog aan bezittingen en
schulden heeft, ook ruimer: nagaan wat de
voor- en nadelen zijn geweest, welke
vooruitgang men heeft geboekt Op et aende
van et jaor wodde al/es naokeken on
maekten ze de be/sans op, zoas F. dat

een bekwaom persoon, eon bekwaome

twie raeden - on de gewone of belaans-

nuumde (vo)

belaansploeg Ook balaansploeg (Bu, Ste)
do; -en; -ien [ba'lâ:spluxlba'l...] 1. balansploeg le hadden bier een stelploeg - mit
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belabberd - belastingadviseur
ploeg (mit ion rat!) (Ste)
belabberd jb&Iabrt] - belabberd Dat
ooldcrwctse kasslen ziet Cr belabberd nut
(Op), 1k vien at belabberd (Nbk), 't Is con
be/abberde hoe) (Nbk), belabberd leek!eken

participatie in con bedrief ccxi belang
hebben 3. belangsteiiing, in verb.: Cr
belang in ste//an (spor.) 4. gewicht, waarde
't Is vomit et begriepen van de tckst van
be/ang(b), Et s van groat be/ang(Op), Et
regende van belang in aanzienlijke mate

(El, Obk, Spa)
belachelik 1ba'1axlak,. 'Iaxk,kJ - (Edie, Db, Dhau, Np, 01-NI, Sz), zo ook
belachelijk: de lachiust opwekkend Is 't Et regende nogal wat van belang, hear
fiat balache/ik, je, wat ze dccxi? (Nbk); (Obk, Ste), Et hacyc/de van belang (Nt),
ongeloofwaardig 't Was can be/ache/Bc D'r Jaggen sni]bu/ten van belang flinke,
ant wo art! (Nbk)
grate (Np), waartegenover D'r vul glen
betaeden st./zw. ww.; overg.; belaedede, regen van belang (Ow), eon drokte van
het belaededibetaeden [bots:dv] 1. beladen, belang een grote drukte
voorzien van lading Die auto was to zwaor belangliebbend (spar.) [balal]hsbrpfl belaedcn (Nbk)
belanghebbend
bclanden z. belanen
belaughebbende de; -n [balaifhgbrpda] 1.
belanen Oak belailden (WH) zw. ww.; belanghebbende A]' Cr be/wig hi] hebben,
overg., onoverg.; belaande, is beiaand bi]' be/angbebbende ( 01-NI)
[ba'lã:vI...'land} 1. belanden, tereeht- belangriek bit; -or, -st [bo'Iaijrik] 1. van
komen, verzeilen Waor is hi] eige/Jk grate betekenis Et /iekt inc wel be/angriek
be/sand? (Ma), Aj' wit zok soort dingen toe dat de scboe/e Cr b//ft (Dhau),
beginnen dan wcej' Diet waor aj' be/anon be/angriek wark, can be/angnek punt 2.
(Op), Hi] van at bock go verschrikke/ik, at aanzientijk, groat con groat bedrag
belaande in de kachel (Nbk), We xnoe'n belangstelling [b'lastelu1] - belangmar zion waor we be/anon waar we stelling Ze krceg weerpraots on be/wigterechtkomen (Obk, Ste), oak: hoe het ste//ing year de dingen die (1..) (v), can
uitpakt (Ste)
protte belangstel/ing (hi)
belang et {bo'Iaijj 1. jets dat iemand raakt belasteren zw. ww.; overg.; belasterde, het
in z'n voorspoed, zijn pasifie de belangen belasterd [bo'lastrvj 1. lasterpraatjes vertelvan de boeren, et algemien belang (Nbk, len Et is niet zo mooi daj' ml] zo
b): Dat zoks gebeurt, is hi ? algemien
belang (Nbk), et belang van die schriever
(bI), Et c%enbe/ang gaot vaeke year et
belang van sanderan (Pe-IDbl), Dc be/angen
van Noordwoo/dc en We/vega lopen go
tegen e/kaander in on bin zo s/echt wit
xnenaanderte verienigen, datetkon oknict
aanders of et mos zo lamlendiggaon as et
tot now toe gaon hcf(s: Nw: 1880), d'r
be/ang hi] hebben or beiangsteiling voar
hebben, hot willen hebben omdat het goed
uit zou komen: Hi] her we/ belang bij dat
besien, mar hi] za/ wel tot et Jeste van de
mark waachtcn wit bieden (Obk), Hej' ok
bci'ang hi] ccxi mao! bieten? (Dhau), Hi7
hat d'r wel belang bJj (Np), k Hebbe Cr
niet et minsta belang hi] wit het hetemaa!
niet (v), ra ook 1k heb Cr hielemaol glen
belang hi] dat die co/dc zewpot iederkeer
year de dean staot Id. (Obk), zo oak Et
wag now ok we! can keer opholen to
regenen, 1k hebbe glen belang nicer hi]
nicer wacter, zee de beer (0p) 2. aandeel,

be/asteren (El)

belastige z. belasting
belasting Oak belastige (Ste) de; -s, -en
[ba'lastufi 1. kracht, druk doordat jets rust
op de belasting van de auto (Nbk) 2.
mentale of tichamelijke belasting Al die
last/ge kiender is eon h/c/c belasting year
een onderwiezer(Nbk), We mossen dat eon
poze year hear dccxi, now, dat was ok cen
belasting ( Ste) 3. belasting die men meet
betalen: Vroeger ha]' straotbe/asting,
grondbe!asting on persone/e belasting, dat
slat op de inboedel on do grootte,
rnisschien ok op de /uxjheid (Bu, Obk,
Ste), Hi] warkt hi] de belasting(en) bij de
belastingdienst (Nbk), ía betae/en a/tied to
vale be lasting...! (Np), Dc belasting is
omhogegaon de belasting die men meet
betalen is gestegen (Bdie), Mks is zekerder
in 't leven as do dood on do be/astingen

(Op)
belastingadviseur [ba'las ...] - belastingadviseur

-310-

belastingambtener - belatafeld
belastingambtener [belas...] - belastingambtenaar
belastingangifte de; -n, -s [belastuj... J 1.
belastingaangifte 1k vuiie mien belastingangifte graeg zo goad en cerlik meugelik
in, want 1k wiinietgraegmothebben (Op),
We hebben de befastingangifte wear rond
(Ld), We hebben de pepiercn van de
belastingangiftc al opstuurd (El)

belastinganslag do; ...anslaegen [be'las...J
1. belastingaanslag
belastingbetaeler [be'lastu] ...J - belastingbetaler
belastingbiljet [betas...] - aanslagbiljet
belastingbrief(Db) de; ...brieven [bolas... ]
1. brief aan, van do belastingdienst
belastingdienst [bolas... ] - belastingdienst
belastingdrok [beJasttdrok] - belastingdruk
belastingenveloppe (Pe-DbI) de; -s, -n
[belas...] 1. enveloppe van do belastingdienst
belastingformelier [betas...] - belastingformulier
belastingfraude [betas...] - belastingfraude
belastinggelden [belastixjgsIdi] - beIastinggelden
belastinggids [betas...] - belastinggids
belastinghervorming [betas...] - beJastinghervorming
belastinginning (spor.) [betas...] - beIastrnginning
belastinginspekteur (01-NI) [betas...] betastinginspekteur
belastinginspektie [beIastu]...] - belastinginspektie
belastingjaor [bolas...] - belastingjaar
belastingkantoor et; ...kantoren; -tien
[belas...] 1. belastingkantoor 2. (schertsend) we. (spor.)
belastingkemies (Ld) do; ...kemiezen
[belas... ] i. kommies van do belastingdienst Dc belastingkemies kwam even
langes (Ld)

belastingkladde (Dfo, Dhau, Ma, Obk) de;
-n [betas...] 1. aanstagbiljet van de
belastingdienst Daor krcgcn we weer een
thkke beiastingkiadde nt. met een hoge

aanslag (Dfo)
belastingkonsulent (Spa, I) [bol --- J - belastingkonsutent
belastingoftrek [betas...] - belastingaftrek

belastingontduker (spor.) [betas...] belastingontduiker
belastingopbrengst (spor.) [betas...] belastingopbrengst
belastingopbaeldienst (spor.) [betas...] betastingophaaldienst
belastingparredies (spor.) [balas... ] belastingparadijs
belastingpepieren (Ma, Obk) my.
[belas...] 1. aangiftebiljet en/of andere
papieren die betrekking hebben op het
bet&en van belasting
belastingplaetien (spor.) [belas... ] betastingplaatje
belastingpticht (Nbk, Spa) de; -en
[betas...] 1. plicht tot het betalen van
belastingen
belastingpllchtig (I) [belastujpt ...] -betastingplichtig
belastingplichtige (I) do; -n [...pI ...] 1.
betastingplichtige
belastingpoletiek [belas...] - belastingpotitiek
belastingrecht (I) [be'las...] - belastingrecht
belastingschieve (spor.) [betas...] belastingschijf
belastingschuld [betas...] - betastingschuld
belastingtebel (spor.) [betas...] - betastingtabeL
belastingterief (spot.) [bet...] - belastingtarief
belastingtiflefoon (spor.) [betas...] - betastingtelefoon
belastingtoeslag (spor.) [betas...] - betastingtoeslag
belastingtruuk [belas...] - belastingtntc
belastingverdrag (spot.) [betas...] - betastingverdrag
belastlngverhoging [belas...] - belastingverhoging
belastingverleging [betas...] - belastingvertaging
belastingveurdiel (spor., 1) - betastingvoordeel
belastingvlocht (spot.) [betas...] - belastingvtucht
belastingvri'j (Db) [aks. wisselt] - betastingvrij Dat iegaot was beiastingvrij(Db)

belatafeld (Nbk) [be'ta:ta:fjt] - belatafeld,
bedonderd, gek geworden Bij' bieicmaoie
belatafeld! (Nbk)
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belazerd - beleid
belazerd [ba'la:zr] - belazerd, bedonderd

my' be/azerd! ben je gek geworden (Nbk)
belazeren [ba'Ia:zrvj - belazeren: lane
be/azaren (Np), c/c boa! belazeren (Spa),
Dc wcra!d wodt toch an al/c ban ten
belazerd (v)

belbus ['bel...] - belbus
belbusdieust ['b. .] - belbusdienst
beideren z. ba/deran
beledigen [bali:dag] -beledigen: kwetsen
in woord of daad: 1k was /njaoran met zo
be!edid (Nbk), 1k hab ma hi glen t/edcn
zo baledild vuuld (Nbk)
beledigend [bali:dagt] - beledigend
beladiendc woordan (1)

is in vaktermen can plat stokk/en of
be/egg/an om do kez/anen van raamen an
deuren b/nnanshuus (Obk), Et beleg, de
oftimmering am de raemen en deuren is
tegenwor/g vaake wel van keunststof
(Obk), Op al/a dauren zat ccii beleg van
linear in deza/de k/cur (Op) 3. soort

voering, wifte stof tussen de kragen van
mantels en jassen (Diz)
belegen bn. [ba'lt:g] 1. lang of voldoende
lang gelegen hebben Onbalegan booltgaft
naodan, dan sc/i/ant et op. ctkr/mpt(Obk),
Ba/agen boolt sch/ent n/ct op droogt niet

meer nit en krimpt niet meer (Obk),
ba/agan kraegen op fur/can (Nbk), (jong)
balagan kaza (I)
belegerd (Dhau, Nt) bn. [ba'Ii:gçt] 1.
gezegd van hooi: stevig in elkaar gepakt

belediging de; -s, -en [ba'li:dagu]] 1.
belediging: het beled,en
beleefd [bo'lt:ftJ - (weinig gebruikelijk)
beleefd, hoffelijk 't Was glen be/eefde (Dhau, Nt), Belegardhuj bet aan posien in
man/era van doen (Nbk),
We moe'n de opper staon (Dhau)
beleefd b//even (Nbk)
belegeren (SPOT.) [ba'li:gpJ - belegeren
beleefdhied (SPOT.) Voor -heid z. -hied (lett. en fig.)
[ba'l ...J - beleefdheid, welgemanierdheid belegering [ba'Ii:gçt] - belegering
uut beleefdh/ed ( SPOT.)
beleggen zw. ww.; overg.; belegde, het/is
beleerd (verspr.) bn. [bo'li.:oçt] i. (van belegd [ba'lEgfl] 1. een oppervlakte met iets
paarden) gewend, geleerd hebbend in een bedekken een schure mft asbestplaatan
tuig te lopen, enz. Ban gruun paerd is n/ct beleggen (Op), brood beleggen,je bragg/an
be/aerd (Ow), Ban koetspecrd mos ma/c an goed beleggen een goed belegde boterham
belaerd wezen (Obk), eon goad be/card verdienen, goed verdienen (Nbk, Obk),
peerd(Obk)

vandaar H/y had et brood knap bclegd

beleerkarre (Bdie, Dho, Op, Ste) de; -n;
-glen [bo'l ...] 1. kar omjonge paarden mee
te beleren, om in het gareel te lopen en te

(Ma) 2. in geld beleggen vastleggen,
ergens In steken3. bijeenroepen eon vergadering beleggen (Ow) 4. het voorstellen,
leren trekken Dc be/aerkarre was can soort het doen voorkomen (Sz) H/ygaot eta/tied
aijengeinaakte sulky, vaeke van can oo/d
onderstel (Ste), Dat enterpeerd kan
binnenkot wel vaur de be/aarkarre, mar
moateerstmaresnaostetooldepeerd veur
c/c waegen (Op)
beleg et [balex] 1. broodbeleg Vroegerhaj'
glen be!eg, h/el enke/d kreej' een proesien
eaipels, brune suker of can p!akk/an keze
op brood (Nw), Dat beleg op et brood kuj'
wel deur kiaken, zokke dunne sc/i//fern
(1Db), Et ba/ag is vaake duarderas at brood
(Op), 1k kan in/en brood h/er wel verdienen, mar at beleg n/ct ik verdien genoeg

wel zo beleggen dat b/j glen schu/d treft

(Sz) 5. eitjes leggen: door de bijenkoningin
(bs) As de /emlcer koppen zol eardat de
vaurzwaarm ofvleugen /s, dan hat h/j
kaans oat do kauninginne de ce//an opnly
beleg, oat et zwaarmen bag/nt dan /aeter

(bs)
belegging de; -s, -en [ba'legi] 1. het
beleggen Mft c//c be/egging b/y' wisse van
je centan (Dhau)

beleggingsadviseur (1) [ba'lEgu]s...J beleggingsadviseur
beleggingsfoons (SPOT.) [bo'l...] - beleggingsfonds
belegstok (Nbk, Dhau) [ba'l...J - belegstuk

om rond te komen, maar ook niet meer
(Nt), Aj' 'brood mit tevredenh/ed' bebban,
dan krieg Ia glen beleg op brood dan krijg (bij naaiwerk) een balegstokk/an tegen de
je brood zonder beleg (Dho) 2. materiaal jurk zatten (Dhau)
en konstruktie waarmee men aftiminert, beleid et [b'1cjt] 1. beleid, de gedragslijn
afdekt ofi/mmar/ng (Bdie, Obk): Ean beleg ten aanzien van bep. zaken, in een bestuur,
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beleidsbeslissing - Belgiseb
van een overheid enz. 1k begriep d'r niks
van, hebben ze aen/ik wet een be/eid?

(Nbk)
beleidsbeskssing (spor.) [bal.. .} - beleidsbeslissing
beleidscentrum (spor.) [bal...] - beleidscentrum
beleiijsl<wessie (I) [baT!...] - beleidskwestie
beleidslijn (spor.) [bal...] - beleidslijn
heleidsmaotig (1) [balejtsmo:atax] - beIeidsmatig
beleidsmitwarker (spor.) [ba'lcjts ... J be le ids medewerker
beleidsnota (spor.) [ba'!..] - beleidsnota
beleidsombuging [ha'!...] - beleidsombuiging
beleidsruumte (spor.) [bol...] - beleidsruimte
beleidsstolc (spor.) [ba'I...] - beleidsstuk
beleidsveurbereiding (spor.) [bal...] beleidsvoorbereiding
beleidsvoering (1) [ha]...] - beleidsvoering
belein (Bu, Dho, Db, Nw, Pe-Dbl) Ook
blein(e) ( Db, Ma, Ow, Ste), batein (Bu, El,
Obk, Ow, Spa) de; -en; -tien [bajn/
b!jn(a)/ba'! ... ] 1. balein: zoals in korset of
paraplu (3ooi dat oo/de keset mar vot, de
be/cinen stikken dr wit! (Db), beleinen in
'tkasjet of in deparreplu (Dho), een bleine
in 't keset (Ma), Bateinen fitten ok we! An
somm%e kraegen van boezeroenen am de
vonn d'r in to ho/en (Obk), Et bleintien
daor wodden de wosten we! mit ofsleuten,
ten soortpennegien ofzo, daor aj'etaendc
mit vaastemaekten, eers gong de wost nut
de daann (Db, Ow)
belend (spor.) ['bt:1zt] - beeldend, be/end
keunstener (spor.)
belenen z. belienen

beleren [ba'1t:ap] - beleren (van paarden:
m.b.t. het tuig, het werken) As et peerd

(Nw), Peerden beleren was ten vertorne
vroeger! (Ste)
beletten (Np) [ba!eti2] - beletten, verhinderen We beletten him oat hif daor
tangos gaot verhinderen (Np)
beleuken z. be/oken

beleven [ha'!...] - beleven: meemaken, door
to leven ondergaan D'rkwam mi3i watin g1
zin, as 'k vroeger es beleefdhebbe (b), Aj'
daor to lane kommen, dan be!eef Ac ok nog

watdan zul je flog eens wat meemaken (j),
le kun wat be/even! een mens krijgt nogal

eens wat mee to maken, to ondergaan (Ste),
Dat we oat nog be/even meugen! mogen
meemaken, Dat zu//en wi] wet met moor
be/even (Nbk), Now wo'kjim es sebrieven
watas wijbeteefdhebben mit etlegen van
die putte (b), Dam- is ok met vale to
be/even het is er saai (Nbk, Np), Daorkuj'
nog wat mit be/even daar kun je nog veel

drukte, problemen door krijgen (Ste. Ma),
Wat zu/len we now be/even! wat krijgen
we nu (Nbk, Ow); ondervinden, ondergaan,
doorstaan: Bezorgd be/ecfde bij zion
/evontien (j), Daorhe'kbie/ watkopzorgen
mit be/eefd (Np)
belevenis Ook belevenisse (Nw, Ste) de;

-son [ba'li:wanis, ...va ... / ... sa] 1. belevenis
Dat was een hiele belevenis (Nbk, Np),
be/evenissen van ten wild varken (b), Zo
weren do belevenisson met van de locht 6)
belevenisse z. belevenis

beleving de; -s, -en [ba'li:wuj, ...vuj] 1.
beleving, bewuste ervaring Et is een
belt ving (Bu), De elfstederit was een he/c
be/eying een hele belevenis (Bdie)
belezen bn. [ba'lt:zi] - belezen Hij was
ontwikke/d en belezen year zion tied (v),
Zoo 'n iene is verstaandijong, on wies on
slim belezen (bi)

belezenhied (spor.) [ba! ... ] - belezenheid

your de waegen moot, moej' et eerst Beig ['bslax} - Beig: Do Duatsers hadden
beleren (Nbk), Een jong peerd moej' oons in '14-78 aonj tepakken; we kregen
beleren bij ten oo/d peerd, dan gaot et 't /aand vol Belgen! (Nw), (met kleine
gemakke/ik (Pe-Dbl), Jonge peerden bele- letter:) gelijknamig paard een ha/ye be/g
ren gong vaeke year ten ketteneide of een paard door kruising van een belg en een
voerzaand(Db), Dr wodde hier een oolde bovenlander verkregen (Ste), Kooldb/oedwaegen bruukt year et beleren van jonge peerden bin zwa ore peerden, zoas zeeu won
peerden (Np), As etpeerd in do zi//e moot, on belgen (Nbk), Hij her een roodmoot hij baost beleerd wooden, this leren schimme/in 't/aand, datis veuralonderde
om in de zi//e to Jopen (Ste), 'tPeerd is in be/gen (Ste)
de zi/Je beteerd (Obk), Dat peerd is good belgemop ['belgamap] - belgenmop
beleerd (Np), Ze is et peerd an 't be/eren Belgisch Ook Bets (in bep. verb.: Dfo, Np,
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belhaeinel - belle
Nw, Sz) bn. ['belgis] 1. Belgisch eon
Be/gische braander (Mun, Nbk, Np, Nw),
ook ccii Be/se braanderdikke, bolle glazen
brander (Dfo, Np, Nw), een Be/se kedde
bep. type zware ket (Sz), eon Be/gisobe
Ave bep. variant van het Fries-Hollandse
veeras (thans nog maar weinig bekend on
in het binnenland zo goed als afwezig, ook
als b/auwbontc koe bekend, z. onder
b/auwbontll (NO)
belhaemel (verspr.) Ook belli acme, (Nw),
belhamel(WH) ['belh:mi/ ...h:mr/...h5:m!]
- belbamel Wat he)' daor to macken,
b/lkscmse bc/baomei! (Obk)
bclhaemer z. balhacniei
beihamel z. bc/hacmo/
belieden st. ww.; overg.; her beleden
[ba'lidi] 1. lijden, lets onprettigs ondergaan
doordat een ander zo doet, doordat de
omstandigheden zo ontstaan, geschapen
zijn, evt. door iemand zelf 11 kan mar
beter glen koo/de vatten, want /aetarmoej't
be/loden (Ow), 'tSp/ct mlJ cots dat ik dat
flow be/loden moot (b), 1k moot at
be/loden, zle! (Nbk), Somm%en daenken In
et begin van de maond dat et geld nlet op
kan, mar in et lest moe n zo or zeis
be/ledon (Sz), Now moon we ci za/s
belleden! (Ma), De dood van zlen vadcr bet
hI] be/leden moeten (Op), HI] moot et (ok
a/tied) be/loden! (Dhau, Nbk, Np, Wol),
Omdat lane glen schu/d bekennen wo/ op
schoe/e, inos do be/c k/asse et be/loden
(Diz), Hoo/ op mit jow geraus, doukles
moo 'n wi] et be//eden gezegd bijv. tijdens
een sportwedstrijd (Wol), Die dreuge
zoemer was we/ mooiç mar de zaandbooren
mossen at beileden (Nt), De bausbo/Ing
moot et mar weer be/loden as de man an do
draankls(Dhau), Degoelen moe'n 't vaeke
dear de s/acbtcn be/leden (Pe-Dbl) 2.

belijden in godsdienstige zin (spar., b)
Eupen oonze inond, dat wi] Jow oons
ge/ove be/leden en dat wI] aanderen daor
die/genoot van macken (b), Hear, wi]
be/loden dat on wi] vraogen Jow, wi/ or
oons met ani-ekenen (b), et mit de niond
be/leden (spar.)
beliedenis (verspr.) Oak belijdenis (Sz)
[ba'lids, ...'Iidanis/...] - belijdenis: belijden door to verklaren: be/ledenis doen
(verspr.)
beliegen st. ww.; overg., onoverg.; belong,

het beleugen [ba'!i:g] 1. (overg.) tegen
iemand liegen lone be/Jegen, Ze bebben
him be/eugen (Nbk), Hoe kuj' ml] now zo

be/legen! (Dhau) 2. (overg.) jets antlers
voorstellen dan het is, verdraaien: Hi3i het
do boo/ aor% be/eugen (Nt), Hi] wet niet
boo hI] 't beilegen za/ (El), Die be/legt de
boo/ ok aorig liegt t.o.v. iedereen (Np),
Wat moej' daor tegen be/legen om je d'r
uut to redden op welke manier zou je daar
liegend over moeten praten (Obk) 3.
(onoverg.) voortdurend liegen Wat be/lag
Ic tech mit jowpraoties (Ld)

belienen Oak belenen (Sz) zw. ww.;
over., onoverg.; beliende, her beliend
[ba'li:i:/...] 1. (overg.) belenen, tot onderpand van een hypotheek doen zijn Aj'ge/d
bnzken moeten, kuj'je haus bc/ienen (El),
4/' wat naor do /ommerd brengen as
ondorpaand, dan be/ion Ic wat d.i. geld
opnemen tegen een onderpand (Nbk),
vandaar Hi7 gaot zlen ge/osie be/ion en

(Np) 2. (onoverg.; negatief) voortdurend
uitlenen of lenen van (Diz, Nbk) 1k snap
d'r inks van, wat aj' be/ienen (Diz) 3.
(overg.) in leen nemen (Dho) Die be/ienen
aBcs, d'r is niks van hcurze/s (Dho)
belijdenis z. be/loden/s
belja (Db) bw. [bel'ja] 1. wel ja
belle de; -n; -gien ['be]a] 1. bel (die kan
klinken) de belle an do [lets, ccii belle an
de deure (Obk), Die belle dot etnlet(Nbk),
de katte do belle anbienen z. onder katte
(bet. 1) 2. trekker, knop enz. waarrnee
men de bel bed ient Waor zo/ de belle
zitten! (Nbk), an de be//c trekken Iett., en
oak fig.: huilen (Ow), vandaar (tegen
iemand die bijna gnat huilen:) Trek mar
n/ct an do be//c huil maar niet (Ow),
bellegien trekken beldeurtje spe!en
(verspr.), be/leg/en drokken id. (verspr.) 3.
geluid dat een bel maakt 1k hear de belle!
(Nbk), naor do belle /open 4. slordige,
smerige, s!onzige vrouw/meisje eon belle
van een meld (Ste), Wat is dat eon
(smerJe) belle van eon wie[(Np, Sz, Mun)
5. vrouw die graaglveel met andere mannen
aanpapt, slet Die be//c gaot mit
versebillende kere/s omme (Obk), Wat is 't
ccii be//c, ze scharre/t mit iedcriene omme
(Bu), zo oak Wat is dat een belie van ccii
wiei, iederlenereistd'r bonne nl. am seks
met haar to hebben (El), Een be//a is ac
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belleblaozen - belletouw
s/intert a/tied bi] de weg omme (Dfo) 6.
eigenwijze vrouw, eigenwijze meid 7. be]
snot, nit de neus hangend Dc belle drift
him uut de neuze (Np), Die het een beste

i. iemand die beldeurtje speelt
bellegiesbloeme (Dfo, Dho, Diz, El, Ld,
Man, Np, Nt, Spa, fp) Ook beisfebloeme
(Db, Dho, Np, Obk, Op, Ow, Spa, Sz, Wol,
be//c onder de neuze hangen (Sz), Dat b: Tm) de; -n; -gien ['bclaxizbluma/
kiend her a/tied van die smeri-e be//en 'belsja ... J 1. fuchsia B. bet de /cnoppcn in
wider de neuze (Nbk), De be//en hangt him de be/sjeb/oeme (Obk), Eon bellegiesa/tied wider de neuze (Ow) 8. kledingstuk b/oeme bej'soms zomarin de /uus (Spa) 2.
van slechte stof, vaak: oud, afgedragen bloem van de fuchsia Een be/sjeb/oeme mit

kledingstuk Die broek die hij anbet is ccii ccv b/auw rokkien, een wit rokkien, con
broek west, now is ci een belle (Op), Koop rood rokkien (Db)
niet zoe'n belle(gien) (Ste), con belle van bellegiesboom (fp) de; ...bomen; -pien
ccv jurk, bij bangt d'r omme as ccv zak ['bslaxizb ...] 1. esdoorn
(Obk, Sz), Ic lopen mit de bellen onime bellekiepel (Op) de; -s; -tien [bela ...] 1.
met oude kleren (Ste), Die her be//en am or kiepel van een bel
/iel(B u), Et bin af/emao/e todden on bellen bellekuoppe (El, Op) de; -n; ...knoppien
It zijn aflemaal vodden (Np), 't Is a/Jemao/ ['bela ...] 1. knop van een deurbel e.d.
vodden en bellen id. (Obk, Ow), Die /opt bellekoord (Dho, Diz, Db, Obk, 01-NI)
ok a/tied in vodden on bc//en (Dhau), oo/de Ook bellekoorde (Obk) et; -en; ...koortien
be//en oude, erg afgedragen kleren (Nbk, ['bela... ! ... ] 1. belkoord
Pe-Dbl), (Jooi tie ouwe belle now mar es bellekoorde z. bellekoord
vot(Spa), Die jurk is con belle, et/iekt we/ bellemaegien (Obk, Sz) [b..] - bellencon vodde (Ow), Dat Lc we] zo gauw een meisj e
bc//c wodden, or bangt je as con zak om de bellen zw. ww.; overg., onoverg.; belde,
baud (Spa); in positieve zin, van iemand her held ['beli] 1. (onoverg.) een bel doen
die an mooie kleren draagt: Now, Foes bet gaan Ic moe'n even bellen, douk hej' oat
be//an an, hear! (Nbk) 9. vol glas drank Dc kiend onder deficts(Nbk), Hibe/de, mar
hie/e rezune/ zit vat, war een belle! (Bu) d'r kwam gieniene buten hij belde aan
10. .lucht- of gasbel be//en b/aozen, echter (Nbk), Hij gal vanze/s gien richting, en
meestal aaneen: belleblaozen 11. waterpas bc/dc /iekemin (Nbk) 2. telefoneren: argens
(01-NI)
bonne be//en (Np), 4/' tillefonercn moej'
belleblaozen (verspr.) onbep. w. en het cent a/tied ccv viii dnen a/' butenof
belleblaosd ['bela ...] 1. bellenblazen
bellen (Obk), I/c za/ depe/isie even bellen
belleboel (Ow) de ['bela ...] 1. haveloze (Nbk) 3. telefoneren om to verkrijgen een
toestand, in verb. als Wat is et daor een ziekenauto be//en telefonisch om een
be//eboe/! (Ow)
ziekenauto vragen (v)

bellefleur (verspr.) ['bela...] - bellefleur:
bep. soort appel (Bdie, Nbk), overigens in
een Hour as een bellefleur een gezonde en
frisse, rode gelaatskleur (verspr.), zo ook
wangen as con be//c/lear (Nbk)
bellegien (Nw, 01-NI, Ow) et; bellegies
['belaxin] 1. bloom van de fuchsia (Nw,

bellepoetsen (Obk) onbep. w. en het
bellepoetst ['bela...] 1. poetsen van een
deurbel e.d.
bellerig (Bdie) bn.; -er, -st ['belax] 1.
slordig gekleed Hij/op d'rmar bellen bij
(Bdie)
belleslee (Db, El, Ow, Pe-Dbl, Spa, Sz)
01-NI) An de belsjeb/oeme zitten we/ Ook beislee (Diz, 01-NI) de; ...sleden
honderdbe//egies (01-NI), Een hie/c en/ce/c ['belash:/'belslt:] 1. arreslee Disse winter
zegt nog we/ es 'eon b/oeme mit be//cgies' koj' weer mit de belles/ce op pad (Ow)
tegen de foksia (Nw) 2. (vooral my.) bellesleden (Dfo) onbep. w. ['belash:di2]
/e/legion aan de haTs van schaap of geit met de arreslee op pad zijn As et ies niet
(Ow, z. /e/, bet. I): Hij hot be//egiesandc zo mooi niecr is on nog wc/ stark Ls, gaon
hals (Ow) 3. Iuchtbelletje in priklimonade zc belles/eden (Dfo)
e.d., a. ook onder belle
belletouw (Db, Dfo, Nw, Pe-Dbl, Sz) et; bellegientrekken a. be//etre/cken
en; -gien ['b...] 1. belkoord Aj' boven
bellegientrekker (ha) de; -s ['belaxitrekç] woven brook ie et belletouw (Dfo), Bij de
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belletrekJcen - beloop
aachtcrdaure he/i 1k allemaole oolde
koebdllen, dat is mien belletouw (Pe-Dbl)

belofte de; -n, -s [balofta] 1. mondelinge
of sehriftelijke toezegging om jets te
2. klokketouw (Nw)
doen/na te laten 2. in r.k.-zin: be/oEM an 'I
belletrekken (Bdie, Dfo, Ld, Obk) Ook ge/oofdoen (Ste) * Ba/oEM mackb scbu/d
bellegientrekicen (Dfo) onbep. w. en het (Np, Ow, Spa)
belletrokken [b ... ] 1. beldeurtje spelen Doe beloken (Ste) Ook beleuken (Ste)
we bc/legientrokken, kwam buurman oons [ba'lo:lqJ/...'IA:Iq)] - beloken, in: beloken
aachtcrnao (Dfo)
Paosen (Ste), ... Paosdag (Ste)
belletung (Bdie, Bu, Np, Nt, Op, Ow, belon Ook bat/on (verspr.), b/on (bet. 2:
Pe-Dbl) et ['belatyx] 1. paardetuig met Dho) de; -nen; -negien [ba'Ion/ba'Ion/blon]
bellen enz. van een arreslee
1. luchtballon een be/on vu//en (spor.),
belluden (Dfo) onbep. w en her belluded
op/aoten (spor.), D'r gaol eon be/on
[b ... ] i. de klok luiden
langes, ie kun ze haost heuren praoten, die
belnee (Db) bw. [bsl'ni: ] 1. wel nee
d'r in zittan (Nbk), Waor is de be/on
belochten zw. ww.; overg., onoverg.; daa/ekommen7 (Spa) 2. lampballon 3. bol
belochtte, het belocht [ba'Ioxtç] 1. van van een gloeilamp e.d. 4. zeer bekend, door
licht, belichting voorzien, zodat men goed opblazen balvormig of tot andere figuren
kan zien El sportvcld was goad belocht uitdijend feestartikel Ze hadden een protte
(Ld), Misschien daj' et belochten kunnen be/onnen ophongen (Nbk), ba/onnan op(Dho) 2. met een zaklantaarn, schijnwerper b/aozen (Nbk), Ic moe'n jow be/on niet
e.d. beschijnen (Diz, Db, Dho, El, Obk, los/a oten vaak gezegd als een kind een gas
Ow) Ze belochten mij in duustar ok flog gevulde ballon heeft, omdat die bij loslaten
(El), Et peertian wodde aorjg deur de opstijgt en wegdrijft, zo ook Hoo/je be/on
maone belocht (Dhau), (m.b.t. een gevel mar goad vaaste! (Nbk)
of gebouw): Aovans belochten ze dekarke belonen [baI5: i7:] - belonen iene argens
van Berkoop mit schienwarpers (Db, Diz, mit be/oven, Dc daugd wodt ja loch niet
Ow, Obk), El belochten van de lunen be/oond? (b)
mackt de versiering van de dorpstunen belongas (1) [baloxas] - ballongas
vaeke prachtig (Db) 3. belichten in de beloning de; -s, -en [ba'lô:nuj] 1.
fotografie: Die foto moet goed belocht beloning een beloning gaven (Sz)
wooden (Bu, 01-NI), 1k viane die dia war belonkorf (I) Ook ballonkorf (01-NI) de;
vae/, kuj'dia ok betar be/ocbten?(Op), El ...korven; -ien [bal. .1...] 1. ballonmand
Illmpien is niet goad belocht (Np) 4. nader belonnebroek (1) [ba'Iona ... ] - bailonbroek
toeliehten Zu//en we dates even belochten! belonnewedstried de; -en [ba'Iona ... ] 1.
(Nt), Hij be/ochtte et van ccii aandere wedstrijd waarbij het erom gaat wiens
kaante (Ma)
ballon (in de vorm van een met gas gevuld
belochting [b'1oxti] - belichting
feestartikel) het verst wordt teruggevonden
belochtingsmeter (1) [bal...] - belichtings- 2. wedstrijd tussen ballonvaarders (m.b.t.
meter
afstand en snelheid) (1)
belochtingstied (spor.) [bal.. •1 - belich- belonreize (spor.) [...'I....] - balonreis
tingstijd
belonreiziger (spor.) [bob...] beloeren zw. ww.; overg., onoverg.; ballonreiziger
beloerde, het beloerd [ba'lu:pfl 1. (overg.) belonveerder (1) [ba'Iô...] - ballonvaarder
glurend bekijken, bespieden, bespioneren belonveert (I) [halo...] - ballonvaart
(verspr.) 'k Zal 'in es even beloaren (01- beloop et [ba'lo:p] 1. voortgang, verloop:
Ni), J. en hi beloerdan vroeger de pearties Die verkoop had can rus4g beloop (Bdie);
(Ld), De katte beloert de voegels (Nw) 2. vooral in in verb.: 'I Moct zien beloop
(overg.) goed bekijken, inspek- teren: Ze be/i/ian het moet zich maar ontwikkelen
bebben de zaeke daor goad beloerd zonder dat iemand ingrijpt, zonder dat
veurdat etboelgoedbegon (d) 3. (onoverg.; iemand er zich bemoeit, zonder dat iemand
enigszins negatiet) voortdurend spiedend Cr zich in mengt: A//es moat zian beloop
kijken naar (Ma, Nbk) Wat be/oar ie toch! hebban ontwikkelt zich we' volgens de
wat loer je toch steeds (Ma)
natuurlijke gang van zaken (Db), zo ook
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belopen - bemand
Laot et mar an zien beloop over (Bu), Dat
kr%t zien beloop we] (Bu) en Dat moot
zien beloop mar bthbcn (Bu), Ic moo 'n et
mar op zion beloop /aoten er verder niets
aan doen (Dhau, Ste, Np), zo ook 1k zou
mar st/f/c oflwachten en 't mar st/lie op zion
beloop faotcn (Sz), We zu/len alles mar op
'/ zo/do beloop /aoten (Obk) en Ic kun et
beste mar a//es op zion beloop /aoten (Ow),
? Recht woe! Zion beloop hebben de

kwestie moot worden afgehandeld volgens
de geldende regels van het reeht (Ld, Np,
01-NI, Ow), zo ook El recht zal zien
beloop hebben (Ma)
belopen st. ww.; over., onoverg.; beleup,
het (bet. 1-3, 5-7)/is belopen [ba'Io:pip] 1.
(overg.) inhalen door hard te lopen Die
kerel kan 'k nog we! be/open (Np, Nbk) 2.
(overg.) afstand afleggen, om to bereiken:
Dat stok kan 1k nog we! be/open! ( Nbk),

doen verwachten Dat be/ooft noga/ watnl.
iets moois, vervelends, ergs enz. (Np, Ste),
zo ook Et be/ooft wat to wooden id. (Ste)
* Be/oof'd is be/ocR! (Bu, Spa) Be/oven is
makke/ik (Nw), .. Is makke/iker as doen
(Diz), Vule be/oven, eon bet/en goven/Dot
can gek p/ezieri Jevon (Obk), 1k kan je
n//cs be/oven, mar ik za/ mien best veilrje
doen (Op), Veill be/oven on wein%geven,
doet de gokken in vreugdo /even (Op),
Bargen beloven on n/ks doen (Ow),
Belo von is doen, aanders is et n/ks weerd
(Obk), Be/oven is be/oven (Np)
beiroos z. beiroze
beiroze (Mun, Nt, Sz) Ook beiroos (Bdie,
Diz, Ld, 01-NI, Ow) de [bElro:aza/ ...ro:as]
- beiroos Be/rozo is mcesta/ gevaar/iker as
bof on komt veur in 'I gezicbt (Sz)
Bels z. Beigisch
belsjebloeme z. be//egiesbioeme
beislee z. be/los/ce

Tot do grote wog? Dat stok kuj' we!
belopen! (Nbk) 3. (overg.) lopend over of belust [ba'lAst] - belust: lust hebbende,
op jets gaan Ze bobben ver/oden woke begerig zijnde be/ust op nijgies wezen
zaand op etpattien brocht, mar et is now al (Dfo)
weer aorig belopen (Ow, Op), As de snij belusten (Dho) [ba'l...] - belusten, bebe/open is, kuf' de stoepe haost n/ct schone nieuwen 'tZa/miy bo/ustcn hoe dat of/opt
kr/egen (Bu, Wol), 't Is aor% be/open, (Dho)
a//cmao/ knienosporon! (El) 4. (onoverg.) belusteren z. be/ilusteren
belopen (z. bet. 2) worden (Dho) De beluusteren Ook belusteren (Nbk)
v/oerbedokking moot eerst wat be/open [ba'l... / ... ] - beluisteren: afluisteren: Ze
(Dho) 5. (overg.; van schoelsel) er veel in bebben hour bo/uusterd (Dfo, Ma);
lopen (Diz, Nbk) Do k/ompon bin al aori
luisteren naar If lain eon mooi stok bebelopen (Diz) 6. (overg.) over jets been /uusteren year de til/evisie (Dfo), eon
groeien (Np) Die miere be/opt do b/c/c pergramme be/uustcrcn (Bu), Do dokter bet
tuun (Np) 7. (overg.) bedragen, kosten mijgoedbehiusterdmn lichaam beluisterd
Hoeveule be/opt dat? hoeveel geld kost dat (di. de ademhaling enz.) (Nbk, Wol)
in totaal (Nbk, Ow), Desehae be!opt noga/ bemaand (Ma) bn. [bama:ntj 1. van een
wat (Bu, Nt, Ma), ...be/cup nogal eon b/c! mand voorzien Do jenever zat in ccv
bedrag (Dfo, Pe-Dbl, Ld) 8. (onoverg.) bemaande flesso in een mandfles (Ma)
zich ontwikkelen, aflopen (s: oost.) 't Za/ bemaarken z. bemarken
me nijs doen hoe 't be/opt (s: oost.)
bemaeken (Nw, Ste) zw. ww.; overg.;

beloven zw. ww.; overg.; beloofde, het
beloofd [bo'lo:br1i] 1. beloven, toezeggen
We beloolden dat we mekaandcr scbrieven
zo//en on (..) (v), Hij be/ooft wel wat, mar
et driyt op n//cs wit (Nw), Now moo X- eerst
weer naor do kiender, want die hc'k een
verba cit/en be/oofd (b), lone go olden
bargen be/oven (Obk), Dat kan 'Ic je n/ct
be/oven (Spa), War aj' be/oven dat moej'
ok doen (El), rfkun wel wat beloven, mar
dan moej' 't ok doen (Nbk, Dhau), Aj' 't
be/oven moej' 't ok naokommen (Ma) 2.

beniaekte, het bemaekt [born...] 1. nalaten
als erfenis, hetz. als vermaeken: iene wat
bemaeken (Nw, Ste)
bemaelen zw. ww.; overg., onoverg.;
bemaelde, het bemaeld [bo'mE:Iv] 1.
bemalen, droogmalen 2. warrig praten Wat
bej' daor now? 1k snappe n/ct waj' bemae-

len (Nbk, v)
bernaeflng (spor.) de [b'rne:Iu]] 1.
bemaling: het bemalen met watermolens
bemand (spor.) [bomant] - bemand: van
benianning voorzjen
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bemanning - bemotten
bemanning de; -s [bamanu]] 1. bemanning Dear die bemiddeting steepte die kerel d'r
(van een schip, een ruimtevaartuig)
ok nag biel wat tussen weg, on /eut him
bemanningslld (v) et; ...leden [ha zets ok good betae/en U)
'mantijslitj 1. bernanningslid Aachter oons bemieteren (Bdie, Nbk, Nt, Obk, Op,
Jopen de ere vuulbemanningsteden (v)
Pe-DbI, Sz) zw. ww.; overg., onoverg.;
bemarken Ook bemaarken (Dho, s: oost.) bemieterde, het bemieterd [bomitp] 1.
st.Izw. ww.; overg.; bemarkte/bemurk, her (overg.) bedriegen Pas op mar, ta ot je met
bernarkt/bemurken [bamar... / ... rna:r... ] 1. dear die koopman bemieteren (Obk) 2.
bemerken Aj't bemaarken, bij' al to !aete (onoverg.) dorn, onhandig bezig zijn War
(Dho), We zuilen wet paw bemarken dat bemieter ie toch, bemuui je d'r toch met
ze d'r tussen neamen binnen (Op), We mit (Nbk)
hebben daor nooit wat an bcmurkcn (El), bemodderen (verspr.) zw. ww.; overg.,
J'J kun ni/cs an 'm bemarken (Ow), Ic lain onoverg.; bernodderde, het bemodderd
at good bemarken dat de tied minder wodt [ba'modçn] 1. bemodderen, met modder
(Db) 2. opmerken, vinden (Bu, Obk, Ow, s: bedekken, hevuilen Ze bemodderen do
oost.) Watl on zien i'oik bemaarkten (..) hiete weg mit do strontwaegen (Ma, El),
opmerkten, bevonden (s: oost.), Hij hot d'r Mien schoenen bin hietemaote bemodderd
wet wat van bemurken van ontdekt, in de (Dhau), Watbej'je toch smerig mae/ct, ij
gaten gehad (Obk, Bu), Naor zien bemar- bin hie/enda! bemodderd (Dfo), Hi37eut 'in
ken gaot et good naar zijn oordeel (Ow)
dear dat peerd aorig bemodderen (01-NI)
bemarking(O1-Nl)de; -s,-en [ba'mar... J 1. 2. knoeien, dom bezig zijn, onhandig
oordeel, bevinding Naor mien bemarkings opereren War bemodder ie toch! (Nbk)
komt dat met year mekaer (01-NI)
bemoezen (Bdie) zw. ww.; onoverg.;
bementeneren (Bdie, Pe-Dbl) zw. ww.; bernoesde, her bernoesd [ba'mu:zu] 1. dorn,
overg.; bernenteneerde, het bernenteneerd onhandig, op een onduidelijke manier bezig
[bamsnta'nt:ari] 1. beredderen, doen zijn War bemoes ie toch in de koo!de! wat
verlopen Ze bementeneren de hoel daor doe je daar toch in de kou, wat maakt toch
aorig (Bdie, Pe-DbI)
dat je daar bezig bent in de kou (Bdie)
bemesten [bo'rnesti2j - bemesten: ettaand bemoggelen(Ste) zw. ww.; overg.;bemoggood bemesten (Bdie, Bu, Np, Ste, Diz), gelde, hetbemoggeld [bo'moxfti] 1. improook in toepassing op vee dat men heeft am viserend voor elkaar brengen
to mesten, in verb. (Diz): An die grate is bemompelen zw. ww.; onoverg.; bernornmet vale to bemesten (Diz)
pelde, het bemompeld [bo'rnompi] 1.
bemesteri'je (Op) de [barnsstç'tja] 1. her voortdurend mompelen Wat bemompel i5
bemesten Aj' een goeie opbrengst bebben toch injezets (Db)
wY/en, moej' netaurtik wel zorgen year de bemoonsteren zw. ww.; overg.; bernoonbemesterie (Op)
sterde, het bemoonsterd [born...] 1. hetz.
bemesting [ba'm€stu] - bemesting De als moonsteren, bet. 1 (Nbk, Np): Etpeerd
hem esting /it at op 'e tuan (Spa), Jajong, mos nag bemoonsterd wooden, dan wo 'n ze
mar ie moe n die zwaore bemesting ok
rekenen, on d'r komt nog wat bi' as we
die kaante uut gaon, hewwe oonze statten
to klein on zuwwe timmeren moeten (vo)

ofdraefd, dan /aoten ze zien hoe ze topen
kunnen (Nbk) 2. een monster nernen nit,
van iets, om te keuren (Nbk) Et wodde
bemoonsterd, et mae! (Nbk)

bemetselen (spar.) [barn...] - bernetselen
bemiddeld [bo'nudlt] - bemiddeld:
vermogend Ze bin wel wat bemiddeld
(Ow), ...goedbemidde/d(Np)
bemiddelen (verspr.) [ba'mtd!ci] - bemiddelen (bij een konflikt) bij een ruzie
bemiddeten (Nbk)
bemiddeler de; -s [bo'mrdir....br] 1. bemiddelaar
bemiddeling U) [bo'rnidltn] - berniddeling

bemotten zw. ww.; overg., onoverg.;
bemotte, het bernot [born...] 1. (overg.)
bemorsen Hi] bemotme ok nog(Ste, Hi]
bemot me et ktied (Bu), Daenk d'r omme
daj' de hoel niet bemotten (Dho), Dc
trekkers bemotten de weg mit madder (El),
Daenk d'r omme, de boe/ niet bemotten
(Ow, Dho), De varvershebbenme dehiete
gang hem at (Db), le bemotten en
beslaanteren dies (Np) 2. (onoverg.)
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bemuien - benauwd
voortdurend morsend bezig zijn Wat was
hij daor weer an 't beinotten! (Nbk)
bemuien z. bemuuien
bemujjen z. bemuuien
bemuuien (Bu, Ma, Nbk, Nw en oost., v,
b) Ook bemujjen ( ZW, Db, Dho, Ld, Nbk,
Np, Nw, Obk, Op, Sz, j), bemuien (Diz,
DIa, Np, Nt, 01-NI, Op, Pe-Dbl, Spa, 5;
Wol) zw. ww.; wederk.; bemuuide, het
bemuuid [ba'my:j(d)1/...mAj... / ... mj... ] 1.
zich bemoeien met andermans zaak, diens
opvattingen, wijze van doen le konnenje
overal niet mit bemuuien (v), Bemuuije
mar niet mit die zaeke (Nbk), Bemuuije
toch niet a/tied overal mit, Bemuuije nit
je eigvn zaeken, 1k zoi me niet mit die
meensken bemuuien ik zou me niet met

hen inlaten, geen nader kontakt met hen
zoeken (Nbk), Ze bemuiden beur d'r
a//emaole zo mit, dat de aorighied was me
d'r of(DIa), Ic kunje d'r nietmit bemuuien

die baene kregen ( Dfo), Benaemens de
karkvoogden wodden de span-en zaegd

(Np)
benaeming Ook benaming (WH) [ba'nt
mujl... ] - benaming Wat wil die benaeming
zeggen? (Bu), Dat is nog de oo/de
benacming (Obk), Daor hadden we gien
benaeming veur (01-NI), Hoe komp et an
die benaeming (Ste), Daor hebben ze een
verkeerde benaeming an geven (Np), de
benaeming van een weg(Bdie)
benaming z. benaeming
benane-ies [ba'nà:nais] - bananenijs
benaneboom (spor.) [banã:no...] - bananenboom
benanerippebliek (spot.) [ban...] - bananenrepubliek
benaneschelle [ba'n...] - bananenschil
benao (verspr.) bw. [bano:] 1. bijna, haast
Hizat benao in de s/oot(Np), Th7sprong
benao over de sloot, mar kwam an de
aandere kaant in 'twaeter(Pe-DbI), Benao
bin ik d'r tegenop vleugen (El) 2. heel
vlakbij, erbij (Sz) 1k kan 5n niet benao

je er mee bezig houden (Bu), Veidwaachter
At bemuuide him d'r mit (b), Bemuuije
nooit mit po/etiek (b)
ben. - alkorting van beneden en van be- koemen (Sz)
nuumd
benaodelen z. benaodie/en
benaan [ba'na:n] - banaan
benaoderen [ba'no:adm] - benaderen:
benaegelen [bn'n€:g] - benagelen Een dichtbij komen: 1k kan dat kring niet
koolde smid bruukte glen vuur mar ging benaoderen ( Sz); polsen (spot.)
meerst stolderen en benaegelen ( Pe-DbI)
benaodering de [ba'no:adçuj] - benadering:
benaemen z. benaemens
het benaderen; verder in bij benaodering
benaemens (Db, Dfo, Dhau, El, Nbk, Np, benaodielen (Dfo, Nbk, Nw) Ook
Nt, Obk, Sun-Ot, Sz, b: In) Ook benaemen benaodelen (Np, Nw, Wol) [ba'ao:adi:lv/... ]
(bet. 1: Ow), benaomens (bet. 1: App, b: - benadelen mekeer benaodielen (Dfo), Th3
Im, p) bw. [ba'n:ip:s/ba'n:rn:/bo'n:rn:s] 1. vuulde him benaodie/d (Nbk)
vooral, in het bijzonder Wat weren d'r een benaodrokken (spot.) [bno:drok] meensken, benaemens van die femilie benadrukken
(Obk), Benaemen aovens, dan bin ikmuui benaumens z. benaemens
(Ow) 2. volgens, naar gezegd wordt (door) benapt (Ow) bn., bw. [ba'napt] 1. zuinig,
(El, Obk) Benaemens de timmerluden inoet gierig: Ze gaon d'r benapt an langes, daore
bij dat huusstee nog een oolde putte zitten (Ow)
(Obk), Benaemens hum is dat wel waor benauwd bn., bw.; -er, -st [ba'noMt] 1.
(El) 3. volgens, op grond van (Obk) (bn.) erg nauw, erg smal (Dhau) Wat con
B ena em ens de goedkeuring van de dokter benauwd gaankien is dat daor (Dhau) 2.
mag de pesjent weer wat an 't wark (Obk), bang, erg angstig 'k Bin benauwd veur
Benaemens goedkeuring van 't bestuur van onge/okken (Nbk), Doe mar niet zo
van de iesklub was et ies vertrouwd (Obk) benauwd, et komt wel goed (Nbk), Aj' in
4. nit naam van 1k sprak benaemens et de lift zitten en die zol bangen blieven, dan
hiele ploegien (Db), De veurzitter was
zoj' benauwd wodden (Obk), Hij het or
niet en benaemens him dee een aander et benauwd (Nbk, Np), Die vrouw kreeg et
woord (Dhau), Hij wodt feliciteerd, ok benauwd van de waarmte, ze mos d'r even
benaemens oons (Sz), benaemens mien uut (Pe-DbI), Nog een keer heurde K.
vrouw (Nt), Benaemens et bestuur het bij etzelde geluud, nog benauwder ( b), een
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benauwdachtig - bernie
benauwd en bios goluud(b), (..) die hour
noon' as utaren dur van logan makaor,
omdat ze a/Salon benauwd binnan (b), Hi]
zit d'r knap benauwd tussen in een positie
die ongerust, angstig maakt (Ste), Hi] is zo
bcnauwd, hi] kan wel staondewag in do
brook schicton (Nt), Hi] th zo benauwd as
can voageltian (Dho), ...as can bond mit
con bIlk an do star (Ow), ...as eon
wazal(ticn) erg bang (verspr.), ...as eon
hontian (Diz), ...as con driatershontion
(Ow) 3. (bn.) kortademig Hi] badda et
bcnauwd mit aosamha c/on (Wol), 1k kraog
at d'r sh'm benauwd (b), 1k had at knap
benauwd(Ste), Die man is aoribostjg, et
zit 'maorijbanauwd(Dfo), banauwdop 'a
bost (Bdie), Hi] had at bcnauwd van de

warmta(Spa) 4. benauwend, drukkend, met
zodanige gesteidheid van de lucht dat men
problemen krijgt of kan krijgen met de

(Nbk), tot banauwdons toe (Mun, Nw,
Pe-Obi, Sz): Tot banauwdons too b/eel at
onweron (Pe-Dbl), in do banauwdonszitten
(Db, Dfo, Np): HiJhar war uuthaold an zat
aor,in do banauwdans (Dfo). Hi] zotta an
't benauwdans toe daur (01-NI)

benauwdhied Voor -held z. -bled de;
...heden [ba'nomt...] 1. angst Marmeonskan
die do banauwdbiad an do zorgen tot in
baur diapsta wozon kand, dour/cold an
deur/agen babbon (..) (b),
Uut
banauwdbied kwam hi] niat opdaagan
(Nbk), in do banauwdbiad zittan in angst
zitten: Watba'k in do banauwdhiadzeten,
at hat s/aug mi] as con /ammastat (Spa),
As dajongon Ia ate th uuskomman, zittan za
thuas gauw in benauwdhiod (Db), 1k hab
wa/ rear in do bcnauwdhicd zatan mit dat

zwaoro weer (Obk) 2. beklemmende, zorgelijke situatie Uutda banauwdhiadhab ik
do Floor anraupen (..) (b), Now al/es zo

ademhaling Da v/oar was glad en do /ocht
benauwd (ha), Mar staorjgan wodda at duur wodt, komman con ho/eboal in do
banauwdar ( v), Et zundagsa pak za/ him banauwdhoid (Pe-DbI), We wL'len niat in
we/ wat benauwd zatan hebbon erg strak, de bonauwdhiad voortdurend in zorgen
zodat hij moeilijk vrij kon ademen (b), Et verkerend (Nt), 1k bob bonauwdhiad of at
was d'i- benauwd (Nbk, v) 5. (bn.) al/amao/ we] goadkomtik heb zorgen (El)
bekiemmend, met een bezwaard gevoel Zo, 3. kortademigheid Mit mistg weer hot
dawwa et d'r benauwd van kriagon an gian mien buurman gauw last van bcnauwdhiod
uutkomst zien (b) 6. heel erg, in hoge mate (Db), Die man had con bull last van
Benauwd, benauwd, wathcbbenzod'rtoch banauwdbodcn (01-NI)
eon bande van maakt (Nbk), 1k bob benauwen zw. ww.; overg.; benauwde, her
banauwdo mal droomd (Np), 1k mos benauwd [b'nomrn, ...gj]j 1. beangstigen 't
/acban, benauwd! (Nbk), Et was benauwd Banauwl mi] slim, hour (Bdie), Disso tied
hiate (El), Et was bonauwd, zo(as) the vent zoljo soms wol benauwan, vaur dajongan
hogan kon (Bdie, El, Obk), zo ook ganoratio (01-NI), As do vi]aand at yolk in
Bcnauwd hour, zo die karol hiagt(Bu, Ste), do stadon banauwt (..) (b)
Et was banauwd, zoo'n yolk op e wog benauwens z. bonauwdans
(Ow), ...zoa'n hadda wiand(Ow), El was bende de; -n, -s ['bndo] 1. (in negatieve
benauwd, zoc'n piano as hi] hadda (Np)
zin) troep, grote groep eon bando
benauwdachtig (Nt) bn., bw.; -Cr, -st struukrovors (1), Do biole bonda nam do
[bQnoMtaxtax] 1. bang uitgevallen eon vlocbt(.j(j) 2. grote groep personen, veel
bonauwdachtiga karol (Nt)
persoen, in con banda D'r was weer eon
benauwdens Ook benauwens (Sz) de, et bando yolk op 'a rommelmark (Obk), Dr
(01-NI) [banoMd17s/...i%Ips] 1. angst, gaol con bcndo yolk /angas (Np) 3. groot
benauwenis, beklemming Mar do banauw- aantal exemplaren, grote hoeveelheid, in
dens an de spanning b/c van loch (v), Mien eon banda' D'r lag nog aan bondo van dat
batta bak/amt mi] to arlo os macrin da bost, goad (Np), D'r bin dit jam- can banda
vordrief mien banauwdans (b), van appals van do boom komman (Nbk), Za
banauwdans: Hi] ken van bcnauwdansniot habban een he/a banda aiar vunnan (Bdie),
moor praotan (Dhau), H;]scbitbaostin de Daor hobbon we can bande van een
brook van benauwdens (Nw), out benaaw- heleboel (Ste) 4. zeer rommelige situatie,
dens, Hi] her at uut banauwdans daon, hiJ erg slordige toestand, rotzooi Et wodtmi]
zag glen kaans om d'r an to ontkomman douk can banda (..) (bI), Et is lane rote
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beneden - benepen
betide een grote rotzooi, puinhoop (Np), zo
ook 't Is ccv grote betide (Bdie), Daormoet
et ok een bende wezen nI. in die
huishouding (Ste), 1k wit nicE graeg in die
betide wezen in die rotzooi verkeren (Diz),
Et is daor a/tied zoe'n grote bende ow
huus, ie zo/ten de bienen d'r over breken
(Obk), (meer in positieve zin:) (..), mar
was wet een gezeitige betide (Np)

beneden I bw. [ba'rn:d] 1. beneden, lager
gelegen Dan hwsterden we naor de regen,
die naor beneden kwam (v), Ben eden in de
kaemer (..) (v), (..) En 1k hebbe mien
heuldnaor beneden naar omlaag (bI), D'ris
in de heme/ boven en op eerde beneden
gien God as Ic (b), zo ook Van wat 00/is
/aeter boven waacht, spear ik bier wat
beneden (b)
beneden II vz. 1. lager dan, in verb. De
thermometer staot krek beneden de twinuig
graoden (Nbk), Et was beneden pelt het

was onwaardig (van bep. gedrag, een
handelwijze, een opmerking) (Nbk),
Beneden ccii tientien is bij met gernien

woontbeneffen oons(Sz), beneffen ethuus

(Nt, Ow): 1k heb een boom beneffen t
hints staon (Nt), beneffen hints id. (Dfo,
Spa), Beneffen de bakker staot de schoele

(Db), 1k moet in et boas wezen beneffens
de boerkerie van H (Wol), HiJ woont
beneffens de meule (01-NI), Beneffen mi
zat een mooie meld (Dhau), op ean
braok/iggend stokkien grond, beneffen de
volkstuunties (v), In ? donkergaofmakkehk beneffen de mestp/anke (Spa); verder in
de verb. (niet aaneen): dFr beneffen(s)
ernaast: Deja egerscbeutd'r ulink beneffen,
zodat de haeze dFr vandcurgong(Obk), Dat
hints ston ecrst veur de schure, mar etni)e
is dFr now beneffen bouwd (Dia), Hij zat
d'r beneffens hij woonde ernaast (naast die

persoon, dat huis enz.) (Bdie) 2. anders
dan, in strijd met, in verb. als Et was wet
een betien beneffen de waorbied wat die
verte/de (Bdie, Db, Nbk, Pe-Dbl, Nt), Et
was wet een betien beneffen wat ze carder
zeden! (Nbk) 3. volgens, naar, in
overeenstemming met (Nbk, Nt) Beneffen
die berekening k/opt etniet (Nt), Beneffens
bear.. volgens hen (Nbk)
beneffens z. beneffen

alleen als het om kleine dingen gaat is hij
eerlijk (Dim)
benedenaende [ban...] - benedeneind,
onderste eind
Benelux [bi:na'Iyks] - Benelux
benedenburen (spor.) [ban...] - beneden- benemen st. ww.; overg.; benam, het
buren
beneumen [ban...] 1. wegneinen, ontnemen
benedenbuurman (spor.) [ban...] - Et a/ders/imste wat de rneensken cons
benedenbuurman
andoen is dat zi] cons et teven benemen
benedenbuurvrouw (spor.) [ban...] - kunnen (b), Hij bet m et Jeven beneumen
benedenbuurvrouw
heeft zelfmoord gepleegd (Spa, Nbk), Dan
benedendek (1) [ba'n...] - benedendek (van benemt et cons war aI te vaeke cm bliede
een schip)
on op schik te wezen ontneemt ons de
benedengreens (I) [ban...] - benedengrens mogelijkheid, belet (b), et uutzicht
benedenhuus [ba'n...] - benedenhuis
benemen het kunnen uitzien op
benedenkaante (verspr.) [ba'n... ] - verhinderen: BE uutzicht is cons beneumen
benedenicant
(Nbk), Ic benemen cons aRe uutzicht
benedenkaemer [ban...] - benedenkamer (Pe-Dbl), Hij benomt mij ethic/c uutzicht
benedenloop (1) [ban...] - benedenloop
(Db, Dhau, Wol, Ma), Die boom benemt
benedenruumte (1) [ban...] - beneden- cons or uutzicht (Diz), Ze benemen je et
ruimte
he/c zicht (Dho), D'r grujden aandere
benedenste [ba'ni:d4sta] - benedenste, plaanten, die mij verdrokten en ci /ocht
Iaagste
benammen (ba) 2. in verb. als de aodem
benedenverdieping [ban...] - beneden- benemtjeje krijgt geen adem meet, zo ook
verdieping
De aodem kan je benemen (Nt)
benedenwoning [ba'n...] - benedenwoning benen z. bienen III
beneffen Ook beneffens (Bdie, Nbk, 01- benepen Ook beniept (Db, Dhau, Nbk)
NI, Wol) vz. [ba'nefip, ook wel ...fiI bn.; -er, -st [ba'nupq2J...nipt] 1. erg nauW
...ncfIps, ...f5s] 1. naast Beneffen mien zittend, nauw sluitend Die jasse was wat
hints staot een rieget born en (Op), Die man beknopt, wat krap maekt, die zat mij wat
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benepenhied - bente
bencpen (Bdie, Ld), eon hen epen jasse krap
zittend (Bu, Ste), Ft zit je eon betien
benepen to klein, to krap (Np), De
schoenen zitten me toch wel wat benepen

beni'jen [ban..., ook ...'ncj..., voor verbr.
z. ni)] - benieuwen, in de verb. 't Za//zol
bith/oons enz. benijen: 't Zai mi] benijen
of hi] komt (Bdie, Wol), Ft zal mij es
benijen as ik ok vernuumd wodde (Db)

(Obk), Die is aong benepen, hi] hi, wel
wit de jasse knappen (Dfo), Ft zit d'r benieden st. ww.; overg.; beniedede/
allcmaole lieke benepen omme d. i.: het beniedde/beneed; het beneden/benieded
sluit heel erg nauw (m.b.t. kieding) (Ow), [ba'nidn] 1. benijden iene benieden iemand
Dcjurk is benepen uutkommen uitgevallen benijden, icne argens omme benieden
(Dhau), De jasse zicbt d'r wat benepen wit (Nbk), Die vaalt met to benieden (Nbk)
krap (Ste) 2. niet bep. royaal qua ruimte beniefelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
Ft is hier ccii benepen boeltien nogal klein beniefelde, het beniefeld [banifli] 1.
(in dit huis, dit gebouw enz.) (Edie, El, voortdurend bezig zijn met priegelig
Spa Ste), Wat ccii benepen gaankien was et naaiwerk ed. R'at ben/del ie toch! (Nbk)
daor (Dhau), De ruumte was wat benepen beniept z. benepen
(Bu), Ft bedde ... (Bu) ook gezegd van een benne (ZW) de; -n; -gien ['bena] 1. ronde
situatie waarbij het erg vol is, bijv. met mand, speciaal om kippen in to vervoeren
mensen, zodat er weinig ruimte overblijft: op de bagagedrager aan de voorkant van de
't Was in datkeft een benepen boei(Dho, fiets Vroeger hadden ze de kiepen in de
Ma), Ft kan bier mar net, et is bier bonne, veur op de fiets (Pe-Dbl), De
benepen (Nw), Die kikt zo benepen is erg kiepebenne was van ratan en hi] was rond
smal in z'n gezicht (Nbk) 3. pover, van model; boven zat een kleppe, wat
armoedig een benepen boeltieti een zuinige, groter as een etershod, d'r zatten alliend
armoedige toestand (Ste), een benepen vertikale spaeken in, de hie/tied naost
kere/(Ste), Et is daor a/tied i/eke benepen mekeer (Ste)
een zuinige boel (Ow), Hi] is zo benepen benoemen z. benumen
as wat heel erg zuinig (Ste) 4. benauwd, benonie-appel (Dfo) de; -5; -tien
angstig (van stem) Hij praotte wat [ba'nö:ni... ] i. bep. appelsoort, vgl.: B]]
hen ep en, hi] was wat bange ( El), eon de buren hadden ze benonie-appels, dat
ben epen stemmegien (Wol), 'tKwam d'rzo weren een vroege, zachte appel (Dfo)
benepen wit (Ma)
bente de; -n ['b€nta] 1. grashalm of
benepenhied (spor.) Voor -heid z. -hied de strootje van bentgras: Benten wodden
[ban...] 1. het benepen zijn, z. aldaar
bruukt om piepen mit dear to stikken
beneudigdheden (spor.) [ba'nA:daxt...J - (Nbk), Veur de zounmer wodde d'r bente
benodigdheden
p/okt om die reden, om de pup en scb one to
beneveld [bant:wt, ...vJt] - beneveld, macken, on om dokken te maeken (Ste),
dronken: beneveid dcur de jenever (j)
beneven z. benevens
benevens (Bu) Ook beneven (Bu) vz.
[bo'nt:bxp(s)] 1. naast, behalve Benevens
N, was M. d'rok(Bu)

bengaals [bq]ga:ls, ...bx...] -Bengaals,in
Bengaals vwirwark (spor.), Bengaaise
/ucifes (spor.)
bengel z. bungei
bengelen z. binge/en, bonge/en
beni'jd [banijt, ook ba'nsjt, voor verbr. z.
ni]j - benieuwd S. (...) was slim beni]d
watde ve/dwaachternog hi] him doenmos
(..) (j), 1k was wel ccii bcticn beni]d on ik
docht an de dievenc die (...) (j), 1k bin d'r
beni]dnaor, hoe et oulopen za/(Bdie, Nbk,
Spa, Diz, vo), .1. beurde wat beni]dop(vo)

een mooi bossien benten om de pupen
schone te macken (Ste), Dc hi/dc bovezi de
koestal bet or begeven; roegte en benten
van dokken liggen her en der (v); ook
verz.: Bente wodden do/then van maekt on
wodde bruukt onder de dakpannen (Nbk),
Bente is veurnaem spul, om d'r benten
dokken van to macken, daor kriej' nooit
gien moezen in (Nw), D 'r bong ccii bossien
bente hi] de kachel year et scbonemaeken
van de piepe waor aj' zcls mit rookten
(Nbk, Bu), Veuretdak wodden depannen
met bestreken mit cement, mar ze wodden
dichtestopt mit benten (Sz), Bente wodde
bruukt onder de pannen, in plaets van een
bescheuten dak (Wol) 2. (my.) pollen
bentgras Dc benten zitten hi] oons in de
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bentedokke - benumen
bossen (Np), enten on benten, on rietveld
en roegte (..) (ha), spot. als toponiem: Dc
Ben ten * Hossebosse bente/De scbaopics
lopen in Drenthe/De scbaopies lopen in 't
lange gras/Ik wol oat zussien mar groot
was schootliedje, voor var. z. onder

El), Hier in de kraggen grq7en bentepollen
(Nt), 1k ston vroeger in de bentepollen to
mijen (Nt), Heit wet wel dat op tht eerstc
stok haost kla ore bentepollen grauiden en
die zitten krek onder et zaand (vo)

hossebossen

benteraai (Op) de; -en; -gien ['bcntara:j]
1. strootje, stengel van bentgras Mien

bentedokke (Db, Np, Sz) de; -n; dokkien
['bsntodoko] 1. bosje van bentgras voor
dakbedekking, z. onder dokke: Ze weren

vader mackte vaeke de piepe schone wit
een bentcraai (Op)
benteroegte (Ld) de ['bsnto... J 1. ruigte

vroeger we! an 't hen tesnieden, thor
maekten ze dokken van, bentedokken (Np)

van bentgras
bentesuieden (Db, Obk, bs: Nw) onbep. w.
en het bentesneden ['b..] 1. snijden van

bentegros (OS, ZW, Np, Nw, Op, bo: Dho,
1) Ook bentegrus ( WS, spot. OS, niet ZW)
- bentgras, ook: halmpje bentgras: Dc
stacle van de piepe wodde schoonmaekt
wit cen bentegros (Obk)
bentegrus z. bentegrds

bentekop (Spa, Sz) de; -pen; -pien
[bsntakop] 1. poi van bentgras
bentekorf (bs) de; ...korven 1. bijenkorf
van bentgras
benteleegte U) de; -n ['benta ...] 1. laagte
begroeid met bentgras In de benteleegten
weren de baezen (..) (I)

bentemaoden (verspr. OS, Bu, Nw,
Pe-DbI) my. 1. stuk laag weiland met veel

bentgras Vroegermosscn we bentesnieden
veer de geiten (Db), Bij de baast mosten
we henn' to bentesnieden [nI. teneinde
dokken te kunnen maken die bestemd

waren als isolatie onder de dakpannen];
corder kan ok we], mar dan moe'n ze
dreugd wooden (bs: Nw)
bentespriete z. bentespier
bentespier (Db, Obk) Ook bentespiere
(Dhau), bentespricte (Dfo, Ow) de; -en; tien ['benta ... / ... ] 1. spriet van bentgras
bentespiere z. bentespier
bentestengel (Ld) de; -s; -tien [b...] 1.
stengel van bentgras As mien piepe verstoptzit, doe 'k d'r vacke een badde bentestengel dear om 'in weer los to kriegen
(Ld)

bentgras, hei c.d. Huj van de bentemaoden
is met geschikt om an melkvee to voeren,
mar peerden on geiten bin d'rgek op (Db),
Vroegcr hadden we nog we1 bentemaoden, bentetoppe (Dhau, Db, Obk, 01-NI,
mar the bin d'r now met moor (El), 't Vee Pe-Dbl) de; -n; ...toppien ['bsntatopa] 1.
leap in de bentemaoden (Ma), Dc bente- pluk bentgras
maoden weren vroeger vn7 wat weerd, benteveld (Obk) et; -en; .. .veltien
year de benten dokken d.w.z. voor de ['bsntaf'elt] 1. veld(je) met bentgras
dakbedekking met bentgras (Nw)
bentezode (Dfo) Ook bintezode (Dfo) de; bentemes (Obk) et; -sen ['b2ntomss] 1. n; -gien ['bcntoso:ado/'bin...] 1. veenzode
mes om bentgras mee to snijden
met bentgras een bintezode, year op et dak
benten bn.; attr. ['bsntn] 1. van bentgras van een hews bestemd om op het dak van
benten dokken (Np, Nw, Obk, bs: Nw): We een huis gelegd to worden (Dfo)
badden benten dokken onder de pannen benul et [ba'nAI] 1. benul Daor had hij
(Np), Bente is veurnaem spal om d'r gien benul van (Nw, Dhau), Die bet
benten dokken van to maeken, daor kriej' nargens gien benul van hij begrijpt er niets
nooit gien moezen in (Nw)
van (Ow), Omdathijgien flauw benul bet
benteplagge (Db, Nt, Ow) de; -n; van et hoogste in een meenske!even omdat
..plaggien ['b..] 1. plag met bentgras hij geen enkel besef heeft (b), Hij bet
benteplaggen op 'e koestallen (Nt)
slictaoge an 't benul z'n besef van dingen
benteploeme (Op) Ook benteplume (Op) gaat achteruit (Np)

de; -n ['b.../...] 1. pluim van bentgras
benteplume z. benteploeme
bentepolle de; -n; -gien ['b...] 1. bentpol,
po! bentgras Pattie maekten de kdrf[nl. de
bijenkorf] ok wel van bentepollen (bs: Dfo,

benumen (OS, Bu, Bdie, Np, Nt, Nw) Ook
benoemen (Diz, 01-NI, Wol) [ban..!..] benoemen D'r is een niie burgemeester
benoemd (Wo!), N. is as onderwiezer
benuumd (Bu)
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benuming - bepielen
benuming [ban5muj, ...oil] - benoeming
Me ester her de benuming nicE kregen (b),
Hiy is aorig in de benuming er wordt veel

over hem gepraat (Ow, Dhau)
benumingsbeleid (spor.) [ban...] - benoemingsbeleid
benumingsbrief (1) [ban...] - benoemingsbrief
benutten (spor.) [banAtfJ - benutten ccii
Jappe heidcve!d benutten (Ow)
benuumber (spar.) [ban5m...] - benoernbaar, benoemd kunnende worden Die man
is benuum her (I)
beogen ba'o:gjj] - beogen: bekijken,
overwegen (Sz): As d'r wat gebeuren
moest, zeden ze vroeger we!: Vat moot ik
eerst nog es even beogen' (Sz); als
bedoeling hebben, op het oog hebben: Wat
beoog ie daor mit? (Bu, Ma), Wat beoogt

dat toch wat heeft dat voor bedoeling
(Ow), Watbcoogtze toch wat beweegt hen
dat te doen (Ste), zo ook Wat beoogt 'iii
daonnowmit!(Ow), (Ms bn. gebruikt volt.
deelw.) ci beoogde doe! berieken (Nt)
beoordelen z. beoordie!en
beoordielen (OS, Bu, Nw) Oak beoordelen
(WS, Nbk) [bao:ardi:fri/...] - beoordelen,
een oordeel vormen: Dat kan 'k met beoordie!endat kan 1k met goed afwegen Nbk),
ccii hock beoordielen (Nbk)
beoordieling (1) [b'o:ard ... J - beoordeling
beoordielingsexemplaor (spor.)
[ba'o:açd ...] - beoordelingsexemplaar
beoordielingsformelier (I) [bo'o:ard... ] beoordelingsformulier
beoordielingskemmissie (spar.)
[ba'o:açd...J - beoordelingskommissie
bep. - afkorting van bepaold
bepakken [ba'palqj] - bepakken bepakt en
bezakt (spar.)
bepaold I bn. [ba'po:alt] 1. duidelijk to
onderscheiden van andere personen of
zaken een bepao!de persoon (Nbk), ccii
bepaold gebied (spar.), 1k leave nicE,

weer (Bu), Dan komt dit bepaold in odder
(b), 't Hot bepaold zo wezen moeten, mien
jonge (b)
bepaolen [hap...] - bepalen: vaststellen, ter
zake beslissen: Dat moe'n we even
bepaolen, wanneer aj' weer komm en (Ste),
Ze hebben de pries bepaold (Nbk), Dat is
muui!ik to bepaolen dat is lastig vast to
stellen (door nadere inspectie of anderszins) (Ste), We hebben de dag al bepaold
dat we dat doe,, zzillen (Ow), We nioc'n
nog even de tied bepaolen (Bu), Ic kun
veur et reisien wcJ ccii daotum bepaolen,
mar ci weer d'r met bJj bestellen! (Obk);
Ms bepaling opnemen: Ze bebben d'r in
bepaold oat die boom staon bbit(Ste), HJy
her dat a] bepaold al. als bepaling in zn

testament opgenomen (Ste); zich bepalen
tot, zich uitsluitend richten op (Op): WJy
gaon cons now bepaolen bij disse kaorten

(Op); beslissend zijn voor: Vroegcr bepaolde de pronk vaeke een zekere macic
van wc!staand(Db)

bepaolend [ba'po:ali2t] - bepalend, beslissend fuJi as oogstmaond is nicE meer zo
bepao!end (Obk)

bepaoling [ba'po:altJ - bepaling: dat wat
bepaald is, vaststelling, beslissing ter zake
Et is de bepao!ing dat et gemarkte hoolt,
de gemarkte bomen kapt wooden meugen

(Obk); vaststelling door onderzoek of
argumenteren: de bcpao!ung van de colderdom van ccii sticnen hick (I); bepaling in
taalkundige zin
beparken [bapar(a)kjj] - beperken: in
omvang: je beparken moeten wat de
centeraosie anbe!angt gedwongen zijn
minder nit to geven of niet veel nit to
geven (Nbk); binnen bep. grenzen houden,
blijven: We moe'n cons ccv betien
beparken mit al oonze aktiviteiten bij de
Sebrieversronte, we kun met a!!es (Nbk)

beparking [ba'par(a)kuj] - beperking: het
beparken, z. aldaar
dawwe d'r ccii bepao!de bedoefing mit bepielcn (Nbk, vo) zw. ww.; overg.,
hadden een zekere bedoeling (b), in be- onoverg.; bepielde, het bepield [ba'pi:h1} 1.
pao!degeval!en in to onderscheiden geval- (overg,) langzaam door, bij stukjes en
len (verspr.) 2. in ccii bepao!dlidwoord (I) beetjes voltooien, beredderen Zo gongen ze
bepaold II bw. 1. beslist, uitdrukkelijk Die the zommcr in, alles bepielende mit cigen
meester is bepaold ccii beste onderwiezer yolk cm mar bestaon to kunnen (vo) 2.
(b), Et is bepaold nicE waor, al die (onoverg.) voortdurend bij stukjes en
klctspraoties (Db), Hij was d'r bepaold op beetjes met iets bezig zijn (Nbk) Wat
geste!d (Bdie), Et is bepaold gien mooi bepielen ze daor toch! (Nbk)
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bepikken - bepraoten
bepikken [ba'p... - bepikken, pikken op
jets
bepinnen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
bepinde, het bepind [ba'p] 1. voortdurend
pinnend betalen Wat bepin ie toch, gewoon
betaelen is toch yule aoriger (Nbk)

vaalt d'r gien huj wit aj' d'r NJ langes
Jopen (Bu)
bepinkken z. bepiokken

bepluzen zw. ww.; onoverg.; bepluusde,
bet bepluusd [ba'pl ... ] 1. voortdurend bezig zijn met pluzen, z. aldaar
bepoolderen (1) [bapo:ldrv] - bepolderen
bepooldering (1) [bo'p ... ] - bepoldering
bepoten [b'p ... ] - bepoten (lett.)
beppe (aig., niet ZW) de; -s, -n; beppien
[bEpa] 1. grootmoeder, ook vaak gebruikt
als aansprookvorm: Wi! Beppe ok ccii

bepissen (Ld, Np) onbep. w. [bo'pisiJ 1.
bij hot plassen met Zn straal urine bereiken, in verb. als Ic kun 't wel bepissen
gezegd van eon kleine afstand, een klein
eindje (Ld, Np)
beplaanten zw. ww.; overg., onoverg.;
beplaantte, bet beplaant [ba'pl ... ] 1. bakkien koffie?(Nbk), Hij bet zien beppe
(overg.) beplanten, van planten voorzien verleuren zn grootmoeder is overleden
door to planten Zc hcbbcn et om buus aorig (Nbk), rommelties uut beppes tied (Dfo),
bcplaant, ze bin an et beplaanten (Ste), Mit Oonze beppe badde vroeger een mouwjak
zo veul slaodplaanties kan 'k de hide tuun (Np), Wegaon naor beppe te gaaste (Wol),
haost we! beplaanten (Op) 2. (onoverg.) Mien beppe diende vroeger NJ de bakker
voortdurend plantond bezig zijn Wat (Mun), Ft eerste wat oons beppe vreug was
bèpiaant ie toch! (Nbk)
altieden: hej'm wat gocie eerappeis on
beplaanting [ba'pl ... ] - beplanting
zwa ore branige? (Mun), oolde beppe
beplakken zw. ww.; overg., onoverg.; overgrootmoeder (Ma) 2. oude vrouw een
beplakte, het (bet. 1, 3)/is beplakt oold beppien eon oude vrouw (Ste), Ft
[ba'plakp] 1. (overg.) door te plakken wodt al een aorige beppe (Nbk), gezegd
bedekken HIf beplakte de hide mure (Nbk) naar aanleiding van of in reaktie op eon
2. (onoverg.) vastplakken (in iets) Die oude vrouw: Beppe-kook-stiesel (Nbk) *
kauwgom zat d'r hielemaole in beplakt (schertsend) Schuin over scbieve bijbeppe
(Nbk) 3. (onoverg.; enigszins negatiof) over de knolleakker (Dfo, El), 't Is ccii
voortdurend plakkend bezig zijn Wat kruus in beppen huus, pake !it dood op 't
beplak ie toch, wat moet dat toch! (Nbk)
turfmot bet staat or erg ongelukkig voor (k:
bepleisteren zw. ww.; overg.; bepleisterde, Ste)
bet bepleisterd [ba'pl ... ] 1. van een laag beppen bn.; attr. ['bEptil] 1. van beppe, di.
pleister voorzien Die mute is met best van grootmoeder beppen ooriezer grootmcci', die gao ikmar bepleisteren ( Sz), Dc moeders oorijzer (Nbk), beppen kelder hot
mute moct eerst bepleisterd wodden, eerder water (in sloten, plassen enz.) (bo: Nw):
kuwwe met behangen (Nw)
A]' deur 'ties zaklcen, koj' in beppen kelder
bepleistering (spot.) [ba'pl...] - beplei- terechte (bo: Nw)
storing
beppestoel (Db, Pe -DbI) de; -en ['bepo...]
1. lage stoel met leuningen
bepleiten [bopi...] - beploiten
beploegen zw. ww.; overg., onoverg.; beppezegger (OS, WS, niot ZW, vo) de;
beploegde, het beploegd [ba'pl ... ] 1. -s; -tien ['b..] 1. kleinkind in relatie tot
(overg.) beploegen: met een ploeg een grootmoeder Beppe mag graeg
bewerken et iaand beploegen (Nbk) 2. sokkebreien veur de beppezeggers (Dfo)
(onoverg.) voortdurend ploogend bezig zijn beprakkeseren zw. ww.; overg.; beWat bepioegde bij toch, de buurman her prakkeseerdo, hot boprakkeseerd [ba
yule beter materiaol, die hadde et beter praka's ... ] 1. bedenken, uitdenken Hiy beprakkeseerde wat hiJ doen zol (Nbk), 1k
doen kund (Nbk)
beplokken Ook bephtkken ( WH) zw. ww.; kon met beprakkeseren waor et bleven was
overg.; beplokte, het beplokt [bo'p1ok/ (Ow), Hoe kuj' zoks beprakkeseren (Ow)
...plAkfl] 1. bowerken met plukkende bepraoten zw. ww.; overg.; bepraotte, het
bewegingon Mit een hujhaoke beplokten ze bepraot [ba'pr ... ] 1. er samon over praten,
de hujvakken ( Ste. Db), Ft huf in et yak bespreken 1k vien, oat moe'n we mit
moe'n we wat ofiiarken of bepiokken, dan mekaander es even bepraoten (01-NI), Dat
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bepreken - beraod
moot beter bepraot wodden (Ste), Dat peilen (Ow)
bepraoten we we! even (Ste), Dat mock -ber - -ber [bc, bar) - -baar, in afleidingen
nogevenmitde vrouwbepraoten (Op), Ui- ais breekber, buugber, hae/ber begaonber,
was hid wat te bepraoten 0111 et al/egeer in weerber
kannen on kruken to kriegen (Wol, Dfo), berabbelen [ba'rabin] - roddelend over
Wat moe'n we nog meer bepraoten (Spa), iemand spreken Hej'm ok weer lone
wat to bepraoten hebben (Bdie, Nbk) 2. berabbeld? (bi), Now, die wodt ok weer
over iemand kietsen, roddelen (Np, Obk, aorig berabbeld (Wol), Ze lachen, ze
Wol) Pas op waj' tegen die meensken praoten, berabbelen mekeer (..) (N)
zeggen, want ze kim je do.'nmiet we! berachen (Dhau, Op. Ow) zw. ww.;
bepraoten (Obk), Icne aachter de rogge overg.; berachte, het beracht [ba'rax] 1.
omme bepraoten noemen wij bekladden roddelend over iemand praten icne
(Wol), Eerstmooioraoten en /aeter beprao- berachen bekietsen (Ow), fIoo/ now es on
ten zeje (Np) 3. oinpraten, overhalen Die mit die man a/tied to berachen, verte/ ok as
man is makke/ik It bepraoten (Dhau), We wat goods van him (Op)
moe'n 'in zien to bepraoten (Ste), meensken beraeming z. beraoming
bepraoten om nog wat to b/ievcn (Nt), je beraepen (Bu, Diz, Obk, Ste) Ook berapen
bepraoten /aoten (verspr.): Pas on daj'je (Nbk, 01-Ni) zw. ww.; overg.; beraepte,
met weer bepraoten /aoten, we hebben now het beraept [ba're:pqi/...'ra:p ... J 1. bepieiion keer zegd oat et overgong (Obk), Hij steren, bewerken van hout e.d. een more
bet him bepraoten /aotcn (Nw, Spa, Np), beraepenbepleisteren, stucadoren (Bu, Diz,
N Jat ¶tn met bepraoten (Ste), (mis- Obk)
prijzend:) Hej'je weer bepraoten laoten! berak Ook barak (verspr.) de; -ken; -kien

(Nbk)
bepreken zw. ww.; overg., onoverg.;
bepreekte, het bepreekt [b;'pr ... J 1. (overg.)
zo preken dat men de hele kerk bereikt
Zion stem Ic veul to zwak om de hide
karke to bepreken (Db), De grote karke is
zonder verstarkei- muui/ik to bepreken
(Obk), Dc domenee kan de karke met
bepreken(Nt, Spa, Ow), Hij kan dekarke
met wakker ho/en, hij kan ze met
bepreken!(Dhau) 2. (onoverg.) voortdurend
prekend doen (Nbk) Wat bepreekt hij toch
a/tied (Nbk)
beprottelen z. bepruttelen

bepruttelen (WS, verspr. OS) Ook
beprottelen (Dfo, Diz, Nbk, Np, Obk, Ow,
j) zw. ww.; overg., onoverg.; beprotteide,
het beprotteid [ba'pr ... 1...] 1. (overg.)
bepruttelen Ze beprutte/de him ommeraek

(Nbk) 2. (onoverg.) voortdurend pruttelend
bezig zijn (z. ook prutte/en) Wat bepruttel
ie toch, je moe'n met a/tied on icwig zo
zeta-en! (Nbk)

bepunten (Obk, Ow) zw. ww.; overg.;
bepuntte, het bepunt [ba'p ...J 1. met een
puntig jets ergens in steken, om te peilen:
De hujroeder mos et huj bepunten om to
weten to kommen hoe veule graoden et was
(Obk), de diepte van or veen bepunten ni.

er met een stang in steken om de diepte te

[ba'rak/ba'rak] 1. eenvoudig houten gebouw, barak (in kampementen, op een
legerplaats ed.) 2. bouwvallig huis (Sz)
Dat ouwe huus oat wodt zoe'n barak, de
eerste de beste storm gaol 'I van de sokken

(S z)
berakkekaamp (1) [bo'raka ...J - barakkenkarnp
berakken zw. ww.; overg.; berakte, het
berakt [ba'rakp] 1. verzorgen (en NJhouden), opruimen, beredderen 1k za/ de
hoel con bietien berakken opruimen, vooral: van vies, smerig spul (Bdie), In zoe'n
groot huus is hie/ wat to berakken (Op),
Die jonge zat onder de modder, a/en mom
mos h/in hie/emao/e berakken (Obk), Ic
kun hie/ vale be wondering hebben year die
jonge meensken die in de verp/eeghuzen
die oo/dc mcensken a/tied berakken (Obk),
Hij was zo rick, ze mossen 'in be/emao/e
berakken (Obk, Spa)

beraod et [ba'ro:at] 1. beraad, overweging
in beraod ho/en/hebben: 1k wi/ 'I nog effen
in beraod ho/en (Obk), 'k Heb con dag
beraodkregen, mar dan moe'k ci ok weten
tijd om na te denken (Sz), Die bet et
beraod in de base hij houdt het nog een
tijdje in beraad (Ow), beraod hebben
overieggen, vergaderen (spot.), nao (een)
/ang beraod. Nao /ang beraod kwam et
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beraoden - berber
bestuur mit con uutspraok (Ld, Db), ...nao beraomt eerst do ofstaand, veurdat hi] zion
rooi bcsprungt taxeert (Ld), Dat is met to
ccii tang boraod (Db), nao riep beraod
ekioken, et is met te beraomen (01-NI) 2.
(Op, Pe-DbI), Die is kot van beraod komt
itdenken, opzetten ccxi plan beraomen, Et
snel met een besluit, treedt snel op (Dfo,
c good om oat eon vakman beraomen to
hi) 2. overlegorgaan D'r moot neudig eon
aoten (Obk) 3. bespringen, zich laten
'Boraod veur et Stcltingwarfs' kommen
alIen op (om to bemachtigen), to pakken
(Nbk)
rijgen (Bu, Ow), Eon roofvoogol of dior
beraoden zw. ww.; overg., onoverg.;
oraomt de prooi (Ow), De katto boraomt
beraodde, het/is beraoden {ba'r ... j 1. (ook
on moes (Bu), Hefm nog to pakken
wederk.) beraden, bij zichzelf nagaan, te
regen?[met als mogelijk antwoord:J Nee,
rade gaan 1k wil d'r oorst nog eon dag en
k kon 'in met moor beraomen, hi'j was at
naacht over beraoden hoc we daor mit an
moeten ( Ld), We moe½ oons beraoden vot (Bu) 4. vergaren, bijeen weten to
rijgen (Bu) lone die d'r waarm bijzit, bet
(Bu, Nbk), Daor mock me oorst nog es op
beraoden (Spa), V.5. was viogge beraoden 1101 wat hi] mokaander beraomd heel wat
ergaard, bijeen geschraapt (Bu), Hi7 wus
(p), 7c Kan 't met zoggen, daormoe'kme
ict hoe gauw as hi] wat beraomen zot zou
eorst over beraoden (verspr., Diz), 1k moot
akken: om to verdienen, om er beter van
me nog even beraoden (Obk), Dan moe'k
mar even beraoden, of 1k oat doen zal e worden (Bu)
eraoming Ook berceming (Wol) de; -s, (Nw), Hi]kan 't me wol mooi vewpraoten,
ii; beraominkien [bar..!..] 1. inschatting,
mar daor wi'k me nog even over beraoden
(Nw), 1k weetnogniet watd'ruutde busse n het bijzonder: begroting Hi7 zat ver
aost de bcraomung (Ld), Daor is mocitik
komt, ik bin nog drok an 't beraoden (Op),
We zitten flog to beraoden (Ma), Ze ,en bonaomung over to macken (Diz), Dat
binnen de boraoming ble von (Nw),
mossen eerst even beraoden wat ze doen
aartegenover Et is ho von de bcraoming
zo/ten (Wol), Hi] bet n beraoden, hi] is
toch nog tot zion verstaandkommen (Dfo),
aopen (Bu) zw. ww.; overg.; beraopte,
(gezegd met name als men gesehikt jets
beraopt [ba'rD:plp] 1. bijeen weten te
kan kopen en er vlug bij moot zijn:) Aj'
ngen van geld on goed (voor zichzelf
now mar beraoden binnen als je flu maar
hot hief wat hi] mokaandor hera opt
weet wat je wilt (Ste), zo ook Doe hi] oat
z. ook borappen
huus kopen kon, was hij rap beraoden (Db)
aozen zw. ww.; overg., onoverg.;
beraodslaegen (verspr.) Ook beraodslaon
aosde, het beraosd [ba'ru:azv] 1.
(Nbk, Obk), beraodslagen (WH, elders
erg.) door hard to schreeuwen gehoord
spor.) zw. ww.; onoverg.; beraodslaegde,
men worden MN as omroopor, die kan
bet beraodslaegd [ba'r ... / ... ] 1. beraadwe] boraozon (b), 1k kon him met
slagefi, zich beraden Daor mock eerstnog
aozon, hi] waste veer vot(Bu, Ld, Spa)
es over beraodslaegcn (01-NI, Ste, Bu) Zo
voortdurend roepen, schreeuwen Wat
wY/en eorst beraodslaon (Nbk), Nao lange
-aozenjim toch (Bu)
boraods/aegen (..) (Db)
apen z. boraopon
beraodslagen z. beraods/aegcn
rappen (Dho, El, Sz, Wol) zw. ww.
beraodslaon z. beraods/aegen
rg.; berapte, het berapt [ba'raprp] 1.
beraomen zw. ww.; overg.; beraomde, het
.alen, bestuiveren (z. ook boraopon) We
beraomd [ba'r5:ip;] 1. begroten, inschatten
'sscn disso maond zo voulo botaton, mar
wat de kosten, de tijdsduur, de benodigde
h konnen we et mit mekaar nog zoe'n
arbeidskrachten e.d. betreft Do timmerman
icn borappon betalen (Sz), Ic begriepon
bcraomt de kosten (Np), Ze beraomen do
t boo die meenskon oat a/tied borappen
arfonisse op twee ton (Op), Et wark is op
), Kuj' dat a/Iomao/c we! borappcn, mien
vier waken beraomd(Dfo), Dat warkzul/en
ige? (Wol)
wet even beraomen (El), 1k kan et met
rber (Sz) de; -s ['bErbf] 1.
beraomen, wanneer a 'Ic k/nor kom
-berisstruik Straks mit de riotoring
mschatten, taxeren (Bu), zo ook Hi] kan
eon we weer eon runic borber as
die put nog met beraomen (Diz), Do katte

Better(s) - beredden
ofscheiding bij de wag (Sz)

Better(s) ['berbr(s)] - Barber(s)
berduren (Bu, Dhau, Nbk, Obk, Spa, Ste)
Oak borduren (Ld, Nbk), bodduren (Np)
[be'dy:r9/bor'4.../bo'd..j - borduren (met
naald en draad)
berduurdeuze (El, 01-NI) Oak hotduurdeuze (Diz) de; -n; . . .deusien
[...'dy:or.../...} 1. hap. doos waarin men de
spullen bewaart die bij her borduren
warden gebruikt
berduurgaas (Op, Pe-Dbl) [...'d...} - borduurgaas
berduurgaoren (verspr.) Oak bor duurgaoren (spot.), bodduurgaoren (spot.)
[ba'd... / ... 3 - borduurgaren
berduurkaortien (Wol) at; ...kaorties
[bad...] 1. kaartje waarop men borduurt
bercluurlappe (Bdie, Pb, Dhau, Ma, Ow,
Wol) Oak bordaurlappe ( Nbk),
bodduurlappe (Np) de; -n; ...lappien
.3 1. lap waarop men borduurt
berduurmaantien (Wol) at; .. .maanties
[...'d...] i. mandje voor hat bewaren van de
spullen die men gebruikt bij her borduren
berduurnaalde (verspr.) Oak borduurnaalde (spot.), bodduurnaalde (spot.)
[...'d. .1...] - borduurnaald
berduurpetroon (8u, El, Ma, Obk, Op,
Spa) Oak borduurpetroon (Ld, Ma, Man,
Op) [...'d.../...] - borduurpatroon
berduurraem (El) [...d...] - borduurraam
berduursehere (Bdie, Obk) [...'d...] borduurschaar
berduurscl (Nbk) Oak boddaursel (Np)
[...'dy;asJ/...] - borduursel (op kiedingstukken of andere stof)
berduursteek (Pb, Dfo, Obk, Op. Ow)
- borduursteek
berduurstof (Ld, Ma, Obk) de [bad...] 1,
stof am op te borduren
berduurtekening (Dfo) de; -s, -en;
...tekeninkien [...'d...] 1. getekend
b ord a a rp atro a n
berduurveurbeeld (Ow) at; -en [bad...] 1.
voorbeeld aan de hand waarvan men jets
kan borduren
berduurwaark z. berduurwark
berduurwark (Pb, Dfo, Nbk, Pe-Dbl) Oak
berduurwaark (Dfo), borduurwark (Op),
berduurwerk (Spa) et; -en; -ien [...'d. . .1...]
1. borduurwerk
berduurwerk z. berduunvark

berduurwol (Dmi, Obk) [...'d... borduurw a I
berduurziede (Dfo, Pith, Nbk, Obk,
Pe-Obi, Sz) Oak borduurztede (0hz, Nbk,
Wol), splieziede (Dho, Nbk) [...d... /...] borduurzijde (al. out mee te borduren)
here z. beer
bere- - here-, eerste lid in woorden als
berestark, beregoed, ze zijn niet alle in dit
woordenboek opgesomd
berecliten Oak berichten (Obk) [barex
tnt.. .'nxttfl - berechten, recht spreken over
iemand/een zaak Ze .rc//en 'in we! berechten (El), H15 meet berecht wooden (Nbk),
Nije woke zal de dicE berccht wodden

(01-NI), Dc daoder van at misdrief meet
nog bericht wodden (Obk), Wif bin lange
an '1 bcrechten west am geliek ft kriegen

hebben over lange tijd een proces gevoerd
(Pb), Af' veuretgerecht westhebben dan
bij' berecht (Ld)
beredden Oak beredderen ( verspr.) zw.
ww.; overg.; bereddede/beredde, her beredded/beredden (k: Ste) [ba'rsdn/...drn] 1.
beredden: regelen, de boel in orde maken,
opruimen en schoonhouden, iemand vetzorgen Hijzal vcurmijdc boal beredden

regelen en doen e.d. (Spa), HJJ bereddet
al/cs year hear regelt en verzorgt (Ste),
A/los was beredded, on at kalfien Jag a!
/ekker in 't dreuge stro ), Ze beredderen
de hoel deer aon (Ow), Ze beredde do
hausholing (Ow), Dat bewwe wear
beredded klaargemaakt, gedaan (Obk), Et
wart th daon, we hebben de boa! beredded
(Diz), Hijinoethiinzels bereddenz'n eigen
potje koken, voor zichzelfzorgen (Np), Ze
tan do bool tech weer wat beredderen
(Nbk), Ze tan him nog vri3i makkclik beredden en ze daenktd'rnog niet an omhith
gao2', te /aoten (v), Hij hat do bool daor
beredded (Nw), Die zal et daore zolange
beredderen (Ste), Zo in 't Jeste van
augustus (..) za/ .rc [nI. de boekweit]
deurgaons nope west hebben, want dusken
an zo was a/tied beredden your Meppeler
maark en dat is in 't begin van september
(k: Ste) 2. verzorgen door te bewerken We
hebben eon maol bonen vanjc main kregen
on die moe'n beredded wodden (Np), Eon
toe ofpeerd beredden, dat is et verkeerde
d'r ofhaelen een voetbehandeling geven bij
paarden, koeien (Ste), zo oak de poten

-328-

beredderen - beren
beredden ni. door een potebehemme/er Hi] is we/ goed berekend hij is goed
(Ste), 't Is weep tied om 't vee te wakker, helder (Ste, Nw): Hi] is goed
beredderen (Diz), Zi] was ziek, hij berekend, bi] de tied, die ontdoeJ' glen
beredderde de twin daor de he/c tied dubbe/tien (Nw), Die ruumte is te Hein,
(01-NI)
die is d'r met veur berekend, zoe'n grote
beredderen z. beredden
vergeerdering (Nbk); nit berekening ontbereden (bet. 1: spor., bet. 2: Nw) bn. staan een berekendplannegien (Obk)
[ba'ri:dv] 1. in de bereden pe/isie de berekenen [bar...] - berekenen: uitcijferen
bereden politie (spor.) 2. (van paarden) cen be drag berekenen (1); beramen: Ic
gewend aan het bereden worden (Nw) Et moe'n de kosten mares berekenen (Np); in
peerd berieden is dat et peerd Jerezi nioet
dat d'r iezie op zit; ccii peerd dat data/kent
is ccii bereden peerd (Nw)

beregelen (Np) zw. ww.; overg.;
beregelde, het beregeld [ba'n:gfi] 1. door
te regelen veer elkaar brengen Hoe
beregelen Jim dat? (Np)
beregenen (spor.) [ban:...] - beregenen
(lett.)
beregoed (verspr.) bn.; pred. [bura ...; aks.
wisselt] 1. heel erg goed Oc/i, dat is
beregoed (Nw)
berehoklce (Bdie, Ld, Spa) et; -n ['b..] 1.
hok waarin een beerhouder een beer heeft
berehoolder (ZW, Bu, Dfo, Ld, Np, Obk,
Op, Ow) Ook beerhoolder (El, Op),
beerhouwer (Spa) de; -s ['b.../...] 1.
beerhouder, iemand die den of meer
mannelijke varkens houdt ter dekking van
zeugen Die boer was ccii berehoo/der, lii]
had een beer veur te dekken (Obk)
bereid [ba'rejt] - bereid: om jets te doen
El]' bereid om mi] te he/pen of met, hoe
zit dat now aen/ik! ( Nbk)

bereiden (verspr.) [barsjdv] - bereiden
(van eten): Et eten zu//en we goed bereiden
(Nt), et bereiden van etgaastemaoi(Obk),
N kon een /ekker maoJ bereiden (Db)

rekening brengen de kosten berekenen, Et
veurrieden hebben ze d'r hi] berekend
(Nbk), Die fooien dat is me wat, zoks kim
ze d'r vu/c beter mar dreks in berekenen

(Nbk)
berekening (Np) Ook bereken (bet. 2:
Obk) de; -s, -en; ...ninkien [ba'r... /bort:kij]
1. berekening: het berekenen of de weergave daarvan, het cijferwerk 2. overweging, inzicht, het op iets letten: Ic kan et
mar in de bereken hebben dat ze aargens
op /oeren, as ze zo vaeke hi] die oolde
meensken kommen (Obk)

berekken onbep. w. [ba'rekjj] 1. in
berekken kunnen met zn handen of
anderszins aan lets toe kunnen komen K.
gong plat op 't lief/iggen, en Ja, hi] kon 't
kereltien krek berekken (b), 1k kan 't krek
met berekken (Ow, Np, Ste), 1k kan Je
noolt berekken zo (Bu, Ma), 1k kan de
appe/s niet berekken (Ow), Om dat raem to
wasken moe 'k een trappien bruken, eers
kan '/c et met berekken (Db), Hi] wodt zo
stiei, hi] kan de scho en en met meet
berekken (Dho), 1k zo/ et him geven, mar
hi] ston an de ere kaante van de s/oot en Bc
kon him krek met berekken (Nbk), Dan
was de vos te veer en koJ' him met
berekken nI. met het geweer (b)
bereklauw z. berek/auwe
bereklauwe (fp) Ook bereklauw (Ld) [b... ]

bereidhied Veer -held z. -hied [bar...] bereidheid, bereidwilligheid
bereidwillig (spor.) [...'w...] - bereidwillig
- bekende plant: bereklauw
bereidwillig wezen (spor.)
bereisd [ba'rcjst] - bereisd Dat kon hi] berekoele (Db) ['b...] - berekuil
mcraoke/s goed, hi] was een bereisd man berclocht (Ld) ['b..] - beregeur
en wus onderwegens o veral war van te berelubben (Np) onb. w. en het
berelubbed ['buara ...] 1. een beer
verte//en ( vo)
bereizen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; (mannelijk varken) kastreren
bereisde, het bereisd [ba'rsjzp] 1. beremusse (verspr.) ['b..] - beremuts
voortdurend reizen Wat bereis ie toch beren zw. ww.; overg., onoverg.; beerde,
a/tied, man, hoo/ Je vekaansie itch in het beerd ['buarç.] 1. opscheppen, (storend)
hoog opgeven over, geweldig prijzen Die
Neder/aand! (Nbk)
bereken z. berekening

hoer kan ofgriese/lk beren over zien vee

berekend [ba'rt:kt] - berekend (veer jets)

(Obk), 1k beer over mien ha/p, zo goed is
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berenborg - bereursel
die (Db), Hi]kon d'rheel wat over boron Dho) Bt ding was zo zwaor, et was rile! to
(Op), Jo moeo met zo liggen to boron, do bereppen (Dfo), Dat kan Bc met bereppen,
holte is d'r nbt van waor (Wol), Hi] kan oat is me vusen to zwaor (Db), Dat ding is
over oat vourval vroselik boron (Sz, Hi] 20 groot, ie kun et nbc! bereppen (Dho)
ston to boron asof hi] do werold verzetten bereslecht (Db) bn. [aks. wisselt] 1. zeer
zol(Pe-Dbl), Ienioe'n nietzo beren (S pa), slecht
Hi] kan d'rgeweldig over beren (bo: Np, beresnieden (Bu, Db, Ld) Ook beerOp), Wat kan die man pochen en boron snieden (Bu) onbep. w. en het beresneden
(Nbk, Dhau), De iene beerde al hadder as [tb t :era /] 1. kastreren van jonge
do ere (b), Hour him now toch es beren,je mannelijke varkens
(Spa, b), Die tekening van A. weren flog beresnieder (Db) de; -s; -tien ['bt:arasnidr]
allemaolo krassen, mar Bc bob d'r mar Rink 1. degene die jonge mannelijke varkens
over beerd (Nbk), HJJ beert mar dat hi] kastreert Do bjggies mossen mit zes woken
geliek he! (Bdie), 1k hob mar si/rn beard dour do beresniedor bulpen wooden (Db)
oat hi] mien grôs zo mooimiJdhad(Db), berestark (Dho, Nt, Ste) bn. [aks. wisselt]
Hi] beerde, hi] was man! (Nbk), Hi] 1. heel erg stork N. is berestark (Nt, Ste)
beerde zeuvon zakvol hij prees hogehjk, beresteun (Ld) de; -en ['bt:erostA:n] 1.
ook: hij schepte enorm op (Ma, Nbk), Hi] hetz. als dekstoel, z. aidaar
beerde of do hiele wereld van him was beret z. bret
aisof (Ld) 2. zich aanstellen (b: im, in) 3. bereuren (Bu, Nbk en west.) Ook beruren
doen aisof (b: Im, in) 4. het goed doen (flu, Nbk on oost.), beroeren (bet. 3: El,
(Np, 01-Ni), in verb. als Hi] beert m Ow) zw. ww.; overg.; bereurde, het bereurd
gezegd als een hiope het goed deed (Np), [ba'r... / ... J 1. door to roeren bewerken,
(gezegd bijv. ais iemand met een sieg op roerend dooreenmengen, roerend toevoegen
een paal slaat:) Hf] beer! 'm aorihij raakt et beslag beruren (flu, Nbk), Et lienmael
'm goed (01-Ni)
deden ze vroeger in een emmer mit waeter
berenborg z. berenburg
en dan bereurden zo ci totdat or slobber
berenburg Ook berenborg (Sz) ['bt:p
wodde; dan voerden ze et an et vee op
bAr()x/ ...bor(a)x] - berenburg
(Wol), In eon maoltonne lag vroeger eon
Berend de; -en, -s; Berentien [bi:orvt] 1. nappe daor et mael mit nut do tonne in eon
mansnaam: Berend, het verkieinwoord emmer (mit waeter) sch opt wodde om
geldt vaak als vrouwennaam * Kiender van slobber your do koonen to bereuren (Op),
Jan Berentien4Vat doej' toch in de In do maoltonne beruurde be ci mael (veur
koolde/Trek gauw jow mooio kiompies et vee) (Nbk), In 't varkonvoer moef nog
an/En gao naor Oosterwooldc (Ma), zo wat macI beruren (Ma), Om blocdwost to
ook:
Kienties, kienties van Jan macken moot et blood in een emmer
Berends/Wat doej'm toch in do koolde/Trek opvongen wooden onje moe'n et intussen
do zwatte kiompies an/En gao mit mem good bercuren (01-Ni, Op), Do metseler
naor Oosterwoolde (Ow), Hoj'hongor, gao moot cerst even de specie bereuren on die
naor Berend Bonger/Die het een bontien, good smu to kriegon (Op) 2. noemen,
on die poeptje wat in 'tmontien (Nbk, aansnijden (Sz) Dat is eon geval as X, niot
bereuren zal(Sz) 3. iemand in het gemoed
Nw, Sz, Wol)
berepiest (Np) de; -en [b ...] 1. penis van taken Eon ongelok kan Jo slim boreuron
een mannelijk varken
(Spa), Dat bencht kan demeenskon we/es
berepote (Nw) de; -n; ...potien ['b..] 1. berooren (Obk), Die ramp in ci butenlaand
poot van een beer, vooral: van een het me aorig beruurd(Db), We hobben oat
inanneiijk varkeri
ongelok zion gobouren, oat beroortJe toch
bereppen (Db, Dfo, Dho, Li, Ste, Sz) wel (El)
onbep. w. [bo'repip] 1. voor elkaar bereuring (Spa) de; -s, -en [bo'rA:rii]] 1.
brengen, fiksen (El, Ste, Sz) Dat moe'knog lichte beroering, korte beweging, opieving
gauw even bereppen (54, Ze weten n/ct D'r was even wat boreuring (Spa)
hoe ze aBcs 20 gauw bereppen moeton bereursel (Bdie, Dho, Op, Spa, Ste) Ook
(El) 2. hanteren, ermee omgaan (Db, Dfo, beruursel (Dfo, El, Ow) et [ba'rA:3rs1,/
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bereurte - berke(n)blad
...'ry:arsj] 1. beslag bereursel macken veinpannekoeken ( Spa)
bereurte z. beroerte

onder de man bereden? heeft het zoveel
ervaring dat je het probleemloos kunt berijden? (Bu) 3. rijden over Die wegen bin

bcrevel (Ma) ['b...] - berenvel
berg z. bargl
bergen z. bargen II
bergbok z. barghokke
bericht et; -en; berichien [bo'nxt] 1.
bericht, tijding, mededeling die men doet
Hej' et bericht kregen dat N weg is? is

now borer to berieden (9 * Die niet stiflezit, die war beridt gezegd van iemand die

overleden (Np), We kregen ccii droevi
bericht, van een starige vat (Dfo), Daor
moor flog bericht bonne (El), De naoste
fenuilie het d'r bericht van had (Bu, Diz,
Nbk, Ste), We hebben d'r (glen) bericht
van had ( El, Nbk, Spa, Ma), 'k Fleb (gien)
bericht had (Dho, Nbk, Ste), ..bericht
kregen (Dho, Nbk, Wol): 1k bob bericht
kregen dat mien zuster overkomt (Wol),
We kregen d'r bericht van (Nbk, Ld), ccii
bericbt brengen (Nbk, Np), (icne) bericht
doen (Nbk, j, Diz), Vroeger deden ze buns
an huns bericht, dat die on die verscheiden

was (Bu) 2. krantenbericht, bericht in een
ander medium Ft was mar ccii hiel kot
berichien (b) 3. weerbericht Hej' de
berichten ok board? (Nbk, Np), De
berichten bin filet zo best Nbk, Spa),
veurspellen een sfeebt weekend (Wol) 4.
nieuwsberichten even de berichten hem-en
(Bu, Nbk), ...naordebericbtenheuren(Ste)
* Glen bericht, good bericht (verspr.)

berichten zw. ww.; overg.; berichtte, het
bericht [b'rtxtn] 1. berichten, bericht
geven Ze 20//en him berichten (Nbk) 2. z.
berech ten

beriddeneren z. berisseneren
beriedber [ba'ridbç] - berijdbaar
berieden st. ww.; overg.; beree(d), her
bereden [bar...] 1. berijden: rijden op
Moej'heur oat peerdzien berieden (Wol,

Nw) 2. door het to berijden een paard doen
wennen, zodat het gewend is bereden to
worden of in bep. tuig to ]open Etpeerd
berieden is dat et peerd leren moot dat d'r
ienc op zit- een peerd dat dat a/kentis ccii
bereden peerd (Nw), Ft peerd moet eerst
bereden wodden (Ste, Nbk), Dat peerd
wodt bereden (Bu), Dat peerd is wet
bereden (Bu), even eenpeerd berieden veur
et o/7everen (Ow), Dat peerd is mak on in
al/c tuug bereden (Diz), Dit peerd kuj' in
a/ic twig berieden (Op), Is dat peerd wet

jets uithaalt war hij beter niet kan doen
(Bu)
beriek [bank] - bereik: gebied dat men
kan bereiken, kan bestrijken: Om et
viswaeter betcr onder beriek to brengen,
hebben ze bij die ofrastering een
overstappien maekt (Obk), We zu/len de
scha open mar naor huus hacien, dan
hebben we ze binnen beriek (01-NI)

beriekber (spor.) [ba'rigb] - bereikbaar
berieken Ook berikken (Obk) [ba'rik/
ba'nkij] - bereiken: door met zn handen,
armen to rekken kunnen komen tot 1k kon
degrondnietmit de hanen berieken (Obk);
aankomen op een bep. plaats Zotien we
vandaege Perks nog berieken kunnen?

(Nbk), Ft buns is haost niet to berikken
men kan er haast niet komen (Obk);
kontakt met lemand leggen (die ergens
anders is) 1k hebbe low 20 vaeke es
opbeld, mar ik kon jow niet berieken

(Obk); een bep. leeftijd halen; verwezenlijken, resultaten halen: Hijperbeerde et
mit mooijoraoten to bericken (01-NI), Hif
het niet vu/c beriekt (Bdie), Wat as ze d'r
mit berieken? (bI), Deurieren is moo]; en ie
kun hiel war berieken (bI)
beriemen [bar...] - berijmen: van tekst;
met nijm of nijp bedekken (verspr. WS) Ft
was hie/eunaole beriemd ( spor. WS)
berieming (spor.) [ba'rimuj] - berijming
berig (Bdie, Dfo, Np, Spa) bn.; -er, -st
['bi:arax] 1. (van een vrouwelijk varken)
jachtig As ct varken weerommebeert is et
wet dekt, mar niet drachtig wodden on etis
op de vaste tied weer berig (Spa)
berikken z. berieken

berispen (Ste) [bonispip] - benispen, yenmanen
berisping (spor.) [ba'nspii]] - berisping,
vermaning
berisseneren (vo) Ook beriddene1ren (Nbk,
Nw) [bansa'ni:orn/ ... ] - beredeneren Dc
ha/ye naacht mar praoten on et veur on
tegen berisseneren (vo), Ze beriddeneren

nogal watpraten nogal heen en weer (Nw)
berk(en) z. birk(en)
berke(n)blad z. birkenbtad
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berke(n)boom - beroepsberke(n)boom z. birkenboom
berke(n)bos z. birkenbos
berlce(n)boolt z. birkonboolt
berke(n)hoolten z. birkenhoo/ten
berkeboem z. birkenboom
berkehege (Sz) do; -n; ...hegien
['bsr(a)ka ...] 1. heg van berken We hebben

vermaard: Hij wit' laetor graog beroemd
wooden (Nbk), Dat schilderie is beroemd
(Nbk), Appe/scho is haost beroemd om
zion mooio Kaele Dunen (Nbk)
beroep et [barup] 1. in eon beroep doen
op Jene/argens op de hulp van iemand of
iets inroepen: As et zoveor is, kuJ' op ini
van 'tJaor eon borkehege zet en die doet 't wel eon bcroop doen (Bu), Jo kun a/tied
mar best (Sz)
oen beroep op him doen hij is altijd bereid
berkepolle z. birkonpolle
te helpen (Bu) 2. beroep dat men als
Berkoop Ook Ooldeberkoop et [ba'ko:p, maatschappelijke funktie bekleedt/kan bebfko:p/o:l(d)abQko:p, . ..bç. ..] 1. naam van kleden Wat vourboroophetbi2'(Ste), Wat
een bekende plaats midden in het gebied is jo beroep? (Np), HiJ her daor Zion
van Ste/iingwarf Berkoop lag met zo good beroep van maekt(Bu) 3. het beroepen tot
l'ij do BwJigers (Bu), (my.:) Die kraante een predikantschap In die gemiento hopon
verschient ok in do beide Berkopen di. in zo dat de doniinee et beroep annomt (Ld),
Berkoop en Niberkoop (Nbk), Dat/ia dde- D 'r weren vanmorgen ok weer heurders in
good is zo dunne, ie kun d'r Berkoop dear
zion ligen (Bu)

Berkoper I de; -s; -tien [...ko:p] I.
iexnand geboortig uit of woonachtig te
Berkoop

Berkoper II bn.; attr. [...'ko:pç] I. van, nit,
m.b.t. Berkoop: Mit Berkoper mark stonnon domeensken ophoopt veurdekraomen

(Obk), do Berkoper karke ( El), 1k bob ok
eon Berkoper hoer zion een reiger (Bu,
Dhau), 'Berkoper boeren dat bin van die
scbietreikers; in Berkoop was vroeger eon
reierkelonio en as d'r eon reier van die
kaanto kwam, was dat eon Berkoper boor

(Bu)
Rerlien(er) [br'Iin(r)J - Berlijn(er)

do karko, dat dominee kon es eon beroep
kriegen (Dfo), AJ'et wit veurbadden zodon
ze wo/: Vow konnen wel op beroep pro/con
zillion' (s: Wol), zo ook krok as eon
dominee die op beroep preken mos (s:
oost.) 4. beroep dat men instelt, het in
beroep gaan Et verhuron bijbriofles wodde
verbeuden on do huren wooden wel ondor/ing o verienkommen, mar d'r wodde eon
pachtkacmer in et levon reupen waor as do
buurders in beroep gaon konnon (vo), Ze
gongen in boger beroep (Nbk), ook: ze

gingen naar bed, aan het eind van de dag
(s: Wol)
beroepegids (I) [barupo...] - beroepengids
beroepen st. ww.; overg., onoverg.;
bereup, het bereupen/beroepen (Spa, Wol)
[boruprp] 1. beroepen, roepend bereiken 1k
kon th nog krok beroepen ( Wol), AJ' do

Berliens (spor.) [...'Iis] - Berlijns
berlikummer (Sz) de; -s ['brIikXmr] 1.
(veelal my.) bep. type klomp 2. bep. soofl
winterwortel
kiender om eterstiod beroepen wi/len (..)
berm z. baarm
(Obk), Al' ze met beroepen kunnen wodt
bero z. buro
d'r wel es war wits op et dak gooid mit do
beroddelen zw. ww.; overg.; beroddelde, hendestok (Ste), Zwaai mar oven mit eon
hot beroddeld [bar...] 1. roddelend over witte viagge ofzo thuaskommen wi/len, i/c
iemand spreken Ze boroddcien daor kan ze hierwog niot beroepen (Db) 2. tot
elkenienc (Nbk)
eon predikantschap beroepen D'r bin eon
beroeken Ook beruken (WH) [ba'rukjj/ peer boarders naor do preek, om eon
ba'ryk] - beruiken Do motto berouk de domenee to beroepen (Obk, Diz), Do
Jongen es, maekte wat vrun do/ike ge/u ties
en doe wol hij weer in et nust (vo), Ben
bond kan Jo soms bielomaoJ hero eken
(Wol, Obk), Eon bond bcrokt iederienc
(Ma), Honnen hero eken mekaeraitiod(Spa,
01-NI), 1k bob boreukon dat et vicis met
bedurven is (Bdie)

beroemd [bariimt] - beroemd, zeer

bourkemmissie boslout om do domonee to
beroepen (Ld), Ze bobbon eon nijo
doomnee hereupon (01-NI, Ste, Nbk), Eon
domonee wodt beroepen ( Wol, Spa)

beroeps- - beroeps-: eerste lid in sst. van
het type beroepsvoetballer, beroepsmilitair:
hot drukt nit dat men het beroep heeft dat
in bet tweede lid van do sst. wordt
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beroepshegeleiding - beroerd
genoemd; niet alle gevatlen van dit type
samenstelling zijn in dit woardenbaek
genoemd
beroepsbegeleiding (spar.) [batrups...] beraepsbegeleiding
beroepsbevolking [ba'rups...] beroepsbevolking
beroepschrift [barupskrtft] - beraepschrift
heroepseiftal (spar.) [ba'r...] - beroepselftal
beroepsere (1) [ba'r...] - beroepseer
beroepsgeheim [bar..] - beroepsgeheim
beroepsgezelschop (1) [ba'rups...] bero eps gezels chap
beroepsgroep (spar.) [ba'r..] - beraepsgroep
beroepskeuze (I) [bar...] - beroepskeuze
beroepskleding (spot.) [barups...] - beroepskleding
beroepskode (spar.) [ba'rups... ] - beraepskode
beroepskosten [bar...] - beroepskosten
beroepskwaol(e) (spot.) [bar...] - beroepskwaal
beroepsieger [ba'rups...] - beroepsieger
beroepsmeugelikhied (I, spar.) [bar...] beraepsmogelijkheid
beroepsmuzikaant (spar.) [ba'rups...] beroepsmuzikant
beroepsopleiding [bar...] - beroepsopleiding
beroepsrisiko (spar.) [bar...] - beraepsrisika
beroepsschriever (spar.) [barups... ] beraepsschrijver
beroepsspeulder (verspr.) Oak
beroepsspeuler (verspr.) [ba'rupspA:ldç/...]
- beroepsspeler
beroepsteniel (spar.) [barups...] - beraepstaneel
beroepsverbod (I) [b;'rups... ] - beraepsverbod
beroepsverieninge (1) [bar...] - beroepsvereniging
beroepsvervoer (verspr.) [ba'rups...] beraepsvervaer
beroepsveurlochting [ba'rups...] - beroepsvoarlichting
beroepsvoetballer (verspr.) [bar...] beroepsvoetballer
beroepswark (spar.) [bar...] - beraepswerk
beroepsziekte (spar.) [ba'rupsikta] beroepsziekte

beroerd In., bw.; -er, -st [ba'ru:ort] 1.
anpasselijk, misselijk Hoe beroerdi d'rok
an toe was, daor mos hi] toch omme
gniezen (b), 1k vim/dc me beroerd wodden
(v), 1k heb zone/c eten, Bc bin d'r beroerd
van (Ld), Zien verkering is wit, hi] is d'r
beroerd van (Nbk), Hi/ was beroerd, hi]
mos overgeven (Wal), We bin beroerd in
de huad (Spa, Np), 1k was zo beroerd!
(Dha), Wat bin ik beroerd! (Ow), 1k bin
hero erd van 't eten (Np), 1k wodde
inienend beroerd, dat ik mos spi]en (Np),
(..) dan bi]'zo beroerd as eon podde(Nbk,
Np), ...katte (Ma, Nbk, Np, Ste), zo oak 1k
was eregister zo beroerd as een katte (Dfa,
Ste, Nbk) 2. in ellendige, slechte, trieste
toestand HiLl is d'r beroerd an toe maakt
het slecht (door ziekte, een ongeval e.d.)
(Dha, Ma, Nbk, Spa, Ste), Et ston d'r
beroerd veur mit die febriek, et geld was
op (Op), Dear et slechte weer /igt et laand
d'i- beroerd bij (Wal), De weg ligt d'r
beroerd bij (Spa), Hi] zicht d'r beroerd uut
slecht (Nbk), Dat v/en ik beroerd(Ste), Hi]
hetgien da/c boven et heufd, dat is we/ een
beroerde boel (Nbk, Sz), een beroerdgeva/
(Bdie, Ow), een beroerde hod (Nbk), Th
zat d'r slim beroerd toe het stand er
financieel slecht met hem voar (Ma) 3. erg
vervelend, lastig 't Beroerdste is nog dat
die smeer/ap d'.r mit mien ni]e snoer en
b/in kerd vandeur gaon is (b), Et kwam
(oons) beroerd teat, ze zol/en net vot (Dfa,
Np, El), Et treft beroerd dat hi] vandaege
krek ziek wodden is (Dhau), 't Is beroerd
da'k et zeggen moet (Diz), Die zit d'- ok
beroerd veurhij zit in een erg lastig parket,
in een heel vervelende situatie (Bu) 4. heel
erg lui, in verb. als HiLl is nog te beroerd
om zien eigen gat te krabben (Ow), Hi] is
nog te beroerd om op zien poten to staon
(Ste), Hi7 is te beroerd om 't iene bien
year 't aandere te zetten (Ld), Hi] is overa/
te beroerd year wil werkelijk naoit jets
uitvaeren (Nbk, Nt), Hi] is te beroerd om
te warken (Dhau), Th1 is niet te beroerd
om een haand out te stikken hij is best
bereid tat werken, am behulpzaam te zijn
bij het werk (Nbk) 5. slecht van karakter 't
Is een beroerde kerel (Ma, Spa), 't Is niet
zoe'n beste, et is een beroerde vent! (El),
Die vent is zo beroerd nog niet ' t is
eigenlijk tach wel een gaeie kerel (Wol),
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beroeren - beroven
Zo beroerdis hi] now ok weer nicE hij valt
eigenlijk wel mee (Up) 6. (bw.; in hoge
mate (in negatieve zin)) Et weer is
hero erde s/echt (Spa)
beroeren z. herein-en
beroerling Uok broerling (Bu) de; -s, -en,
.linkien [b'ru:orIuj/'bru:or... J - naarling,
ellendeling Die vent is loch zoe'n
beroer/ing (Spa), War is hi] ccii dikke
berocrling (Ma), Jith kun ni oat gerust
vraogen, hi] is de grootste beroer/ing ok
nogniet(Op), D'r is gien groter beroer/ing
as die kere/ (Dfo), '(Is een beroer/ing, hi]
wil a/tied or verkeerde (El)
beroerte Ook beruurte (Db, Dfo, Dhau,
El, Bu, Ow), bereurte (Ld) de; -s, -en
[ba'ra:arto/...'ry:rto/...'rA:ortoJ - beroerte
(in de herserien) je cc,, beroerte /achen
(Diz, Nbk), Ze leuten me zo schri/cken, oat
ic zollen Sr een beroerte van kriegen (Spa,
Sz)
beroeten (Bu) zw. ww.; onoverg.; beroette,
is beroet [bo'ru:tzJ 1. met roetaanslag
bedekt worden Et was vaeke a//cmaole
/aamperoet as or stoomd hadde, ci
/aampeglas was bie/emaole beroet (B u)
beroezen (Obk) zw. ww.; onoverg.;
beroesde, is beroesd [baru:zi] 1. in z'n
work, aktiviteiten blijven steken, er met
mee klaarkomen, doordat men to veel te
doen heeft Die badE him vuul to vu/c an,
hi] beroest d'r in (Obk)
berok z. hawk
beroken (bs: Obk) zw. ww.; overg.;
berookte, her berookt [boro:krj] 1. met
rook omhullen, rook blazen over, naar Aj'
bi]g!ieks naor et bruud kieken wil/en,
moej'dc bi]en even beroken (bs: Obk)
beroker (Obk, bs: Dfo, Up) de; -s; -tien
{'baro:kçJ 1. soort blaasbalg door imker
gebruikt om de bijen te betoken, z. aldaar,
z. ook piepebusse
heron z. baron
berooid [bo'ro:ajt] - berooid, geheel zonder
geld en geed Hi] ziet Sr berooid wit
(Bdie), 1k vim/dc me go ed berooiddeurdie
haandel (01-NI), Ic kun d'r berooid hi]
staon nI. als je geen geld meet hebt (Np),
Hi] is Sr berooid of kommen (Bu)
berooiige z. berooiing
berooiing (verspr.) Uok berooiige (Ste) de;
-s, -en; berooiinkien [ba'ro:oju1/bo'ro:ajayo]
1. berekening, insehatting, begroting en/of

geed plan Ic kun d'r gien berooiing over
macken (Ma), ... van macken (Db), 1k he!,
d'r gien berooiing over (Spa), Kuj' even
een berooiung macken van do kosten?
(Wol), Daormoe'n we cerst con berooiung
van maken plan, begroting (Ld, Sz, Spa),
1k bob eon verkeerde berooiing maekt een
verkeerde taxatie (Diz), Daor he'k gien
berooiige van boevu/e me/k d'r in do bri]
moet(Ste), Hi] had gien berooiing wat et
kosten mos (Dfo), We hebhcn de eerpe/s
d'r zaoterdag nut kiegen, oat was oonze
berooiing (Dhau), Hi] bet nargens gien
bcrooiung over (Ow), Die het hie/ennao/
gien berooiing, hi] vrot in 'I wilde weg
werkt niet met een plan, werkt niet
gestruktureerd (Ow) 2. vermogen,
mogelijkheid om te taxeren (Bu) Hej' d'r
wat berooling over? kun je her een beetje
insehatten, bijv. wat het meet kosten (Bu)
beroppen (Nbk, Ste) zw. ww.; overg.,
onoverg.; beropte, het beropt [baropip] 1.
(overg.) aanpakken, zich ertoe zetten en
her fiksen (Ste) Dat beroppen we we/ even
(Ste) 2. (onoverg.) voortdurend rukken,
trekken (Nbk)
berouw [ba'roktJ - berouw berouwbebben
argens over/van: We hebben d'r berouw
over(b), Ikheb herouwda'k etdoezoreer
zegdhcbbe (Db), Daor za/ hi] berouw van
hebben (Ste, Spa), berouw kriegen argens
van/over. Daorza'knooitgien berouw van
kriegen (Sz), Daor kricg ie lacier berouw
van (Spa, Ow), Hi] kri d'r berouw van
(5th), Daorkrigthi]nog berouw van (Bu,
Np), Die za/ Sr nog we/ berouw van
kriegen, wat hi] uuthae/d bet (Obk), Daor
za/hij berouw van kriegen (El), Hz] kreeg
Sr goed berouw van (Spa), Hi] to onE gicn
berouw (Up, Ma), Wie hot berouw bond?
(Bu), Daorhe'k berouw over toond(Bu) *
'I Bcrouw komt a/tied be /aetc (Ow),
Berouw komt nao do zunde (Bu, 01-NI,
Ow, Ste)
berouwen [ba'romgp, ...mm] - berouwen
Dat haj' niet doen moeten, oat kan je we/
es berouwen (Pe-Dbl), Etza/je berouwcn!
daar krijg je spijt, berouw van (Nbk, Spa,
Ste), Et berouwtje (Ste), Die daodza/him
nog wc/ es berouwen (Op) * Trouwen wil
nog wel es berouwen wooden (Up)
beroven [b'ro:bip] - beroven, door roof
kwijt doen zijn: iene beroven (Spa), ccii
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beroving - beschaeving
yolk dat beroo[d wodt di. een bijenvolk,
ni. door roofbijen (bs)
beroving [b&ro:wu], ...vt] - beroving
berre z. bedde
berredeken z. boddodoken
berregaonstied z. beddegaonstied
berrekiled z. beddeklied
berrekore z. beddekoro
berrekwast(e) z. beddekwaste
berremieger z. beddemieger
berrepisser z. beddepisscr
berreplaanke z. beddoplaanke
berresloop z. boddosloop
berrestro z. beddestro
berretied z. beddetied
berretiek z. boddetiek
berreverstrooien z. boddcvcrstrooien
bertaol Oak bretaol (Bu, Np, b: im),
bnstao! (verspr.) bn., bw.; -er, -st
[b'tD:al/bra'to:a1/bry ... ] 1. brutaai, onbesehoft Ic moo'n niot zo bertao/ doen (Nbk),
Zuj' goad oppasson, mien kiond? Zuf' niet
bertaol wezen tegon die vremdc omke en
tante?(v), Mar do radon da'kjowschrieve
'k bin bi]glioks wel war bertaol (b),
bertaolgedrag (Nbk), een bertaole menicre
van zoggon (Nbk), can bertaolkicnd, Dat is
een bertaol nust een brutaal meisje, een
bertaole rakker (Diz), ...reke/ (Nbk, Np),
v/age! (Dfo), zo bcrtaolas ccii bond ...8s
con lelke bond (Nw), zo bertaol as de beul
(Dho, Nbk, Nt, d), as con dicf(Spa), as
can mecuw (Sz), ...as can ekster (Db,
Dho), ...as de naacht, zo bertaol as do
ziekte (Nt), ...as hi] lang is (Nt) 2. grof,
raw in het uitvoeren van jets slechts can
bertaolc dioI ...inbrcker3. erg vrijmoedig,
gedurfd Ze hot een peer bertao/e ogen in et
hould (Nbk), 't Was bertaol van him, mar
hi] hat at we! your mokeer kregen (Nbk),
Ic moe 'n nict to bertaol wezen bi] wedden
(Oho) 4. royaal, in ruime mate (Db, Dho,
Np, Op) Die is bertaol in de base royaal
met het gebruik van fn portemonnee
(Dho), Die koe get? bertaol (me/k) geeft
heel veel melk (Np, Op), (van gewassen:)
Dat stiet d'r mar brutaol hi] gunstig, geed
(Db), zo ook Dat gewas stiet d'r bertaol
veur (Ow, Db) * (zelfst.) Dc bertaolen
hebben do halve were/d (Db, Nbk, Mun),
Bertaolen... id. (Mun, Nbk)
bertaoltien (Nbk) [bçto:oltin] - brutaaltje
con Hein bertao/tien (Nbk)

berucht [brAxt] - berucht: bekend om jets
ongunstigs Daor is hi] berucht omme
(Nbk)
beruken z. beroeken
berusten [ba'rAstv] - berusten: zich erbij
neerleggen We berusten d'r mar in (Obk),
Daor moe 'we mar in berusten, at is niot
ears (Spa, Nbk), info lot berusten (Ow)
beruren z. bereuren
berusting de [ba'rAstu]] 1. berusting,
gelatenheid, het zich schikken
beruursel z. bereursel
beruurte z. beroerte
besalt z. basalt
besausd (Op) bn. [bo'soMst] 1. beduusd,
ontsteld
besausen (spar.) zw. ww.; overg.;
besauste, het besaust [basoMsi)] 1.
besausen, van saus voorzien
besboompien (Sz) et; ..pies ['bezbô:mpin]
1. bessestruik
beschaafd z. boschaefd
beschaarmen z. besebarmen
beschaedigd (Bdie, Obk) [ba'sks:daxt] beschadigd Hi] zag d'r aorig beschaedigd
uut (Bdie)
beschaedigen (Bdie, El, Obk) [ba
'skc:dagp] - besehadigen
beschaefd (OS, verspr. WS) Oak
beschaafd (Ma, 01-NI, Ste, Sz) In.; -er, -st
[ba'sks:ft/...'ska:ft] 1. beschaafd, welgemanierd Af' mit de banen eten, is met
boschaefd (Ow), Hi] hot con bescbaefde
opvoeding had (Woi), con boschaafde man
(01-Ni), Dat jongion is zcsjaor, mar praot
we] zo beschaafd(Sz), eon beschaefd uut spraok (Db)
beschaemd [bask:mt] - beschaamd: zich
schamend voor jets Die hot a/tied wat van
je te zoggen, die maekt je bescbaomd
(Dho), Wat kun kienderje al bcscbacmd
macken (b), (tegenover God:) Allegere die
Jow vorwaach ten, wo 'ii met boschaomd(b),
Ikmackmi]niet beschacn,dd.i. tegenover
God (b)
beschaemen (spar.) [bask...] - besehamen:
doen schamen, tot teleurstelhng brengen
beschaemend [bo'sk:rn:t] - besehamend
eon beschaemende vertoning
beschaeving (Db, El, Ld, Nbk, Np, Ow,
Pe-Dbl, Wol) Oak beschaving (Ma, Nt,
01-NI, Ste, WH) [ba'skc:wuj, ...vuh/
- beschaving: besehaafde toe-
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beschaevingspeil - bescheid
stand, aIehele kulturele situatie Do beschaevinggaotd'r niet op veuruutde zeden
en gewoonten worden rower (Ow), Do
beschacvung staot op eon beg poll (Bdie),
(gezegd bijv. in een kale waar men zich
nogal wild gedraagt:) Do boscbavthgis h/er
veer to zeuken (Spa)
beschae'vingspeiJ (1) [ba'sk. .] - beschavingspeil
bescharmen Ook beschaarmerz (Dhau, Np,
Ste), bescitermen (WH) zw. ww.; overg.;
beseharmde, het bescharrnd [b
'skar(,)m5nI ... ska: ... / ... skEr ... ] 1. besehermen, tegen aanvallen verdedigen 1k n/joe
web bescbarmcn (Bdie) 2. vrijwaren van
lastige, bedreigende, gevaarhjke invloeden
Ze dot eon kraante veur do bboemen, ow zo
to bescharmcn tegen de scharpe zunne ( v),
Eon zutem elks joongien wodt war
overdaodigbeschaarmd(Ste) 3. door regel-

geving, afspraken behoeden voor teloorgang: bcscharmde p/aanten (Diz), Ft
Nedcrsaksisch is ccii bcscharmde tad

(Nbk)
bescharmengel (I) Ook besclzermengel
(Spa) [ba'sk ... / ... J - beseherniengel
bescbarmheilige (j) de -n [b9'sk ... ] 1.
beschermheilige St poppien, dat Meter
bisscbop wodde, wodde uutre up en tot
bescharmhelligc van do biyen; et wodde de
bdllie Ambrosius U)

bescharming de; -s, -en [ba'skarmt] 1.
beseherming, beveiliging Iknioet 'n mar/n
beschannuing nemen (Ma)
bescharmkappe (I) de; -n; ...kappien
[bo'skar,..l 1. beschermkap
beseharmlaoge (bs) de; -a; ...laogien
[b'sk...J 1. Iaag ter beseherming Ow

rottorije tegon to gaon komt d'r tusscn et
hoolt en do stien eon bcscbarmlaoge 111. biJ

een kiokkestoel (bs)
beseharrelen 2W. ww.; overg., onoverg.;
bescharrelde, hot beseharreld [b'ska)] 1.
(overg,) door hard werken aan geld en/of
goed bijeenbrengen, verdienen Zo was hij
an do gang kommen, en hi] had wit hadde
war/con eon wool ho erden)ien bcscbarre/d
U), Hif bet n/ct vu/c bescharrc/d hij heeft

niet veel bereikt (Np, Ow) 2. (overg.) al
het werk doen (vaak: mu daartnee aan de
kost te komen) Stel dat dat wiefien or
dornmiet a!Ieniaole affienig bescharrcben
moot (v) 3. (overg.) zoekend en tastend

met jets omgaan (s) Hi] bescharrclde zion
thee on broggien bi] et bocht van do
straot!anteern (s) 4. (onoverg.) bezig zijn
met scharrebon, in meerdere bet., zoas bet.
2: War beschan-el Jo daor? di. in jets

zoeken maar niet precies weten waar her
kan zijn, waar het precies zit (Bu), en zoals
bet. 3: Watbescharro/ietocbundescbure?

di. steeds been en weer Jopend bezig zijn
(Obk), zo ook Wat besoharre/en ze daor
toch in donker! (Dho)
besehaving z. beschaoving

bescheid et; -en (bet. 2) {bskEjt3 1.
bescheid, antwoord, bericht als antwoord of
reaktie op jets, tijding, berjcht 'Dat bin
kiepepotles (..) was K. zion bescheid (v),
'Vraogescheet!' was ? A-otto beseboid (b),
Dat kost ni/cs hew-, Iaot mar zitten, was et
ko4 rejaol bescheid (b), 1k waacbt op
bescheid op mien /este brif(Db, Wa!),
Daor za/ web boseheld op kommen (Dho),
(con) bescheid kricgcn antwoord krijgen:
Mar /acter kreeg nnienbcer con fesoen/ik
bescheid (b), Daor kreeg hi] con wies
bescheid verstandig, ook: eigenwijs (Ma),
zo oak: Vraog et mar niet, Ic kriegen toob
eon wies bescheideen eigenwijslbetweterig
antwoord (Ste), I'J A-un can root bescheid
kricgcn (Ow), Dat kreeg i/c tot mien
bescheid (Bu), glen bcschcldkricgcn geen
antwoord krijgen (Ste), 1k wibgracg veur
zundag bescheid van je he/then (Op),
beschcidgeven antwoord geven: (verspr.):
Hi] galme glen bcscbcld (Np), 1k wi/ dan;
veerder glen boschcid over geven (Spa,
Sz), Daor hot hi] bescheid op gown (Nw),
Mi] we!: gal J bescheid (s: nest.),
besctheid do en antwoord geven (verspr.): 1k
zaijo we! beschciddoen ( Spa, s: Obk), Hi]
her bescheid daon heeft de boodsehap
overgebraeht (Bu), bescheid brengen: We
hebben do baron even bescheid bra chi
(Dfo, Obk, Nt, El), zo oak Ze hebben me
dr bescheid van brocht (Ste), 1./c wo/jow
even bescheid brengen (Dhau, Ow), HI]
verwaaeht bunnenkot bcscbcld (El),
bescheid hae/en (Bdie, Ld): 1k kwam
bcschcid baelon (Bdie), 1k wob bescheid
baelen (Bdie), bescheid heuron (Ld),
...lezen (14), We hebben wel ci droeve
bescheid kregen van do fern/lie de droeve

tijding, bet droeve bericht (DIe) 2. (bij
bep. tikspelen) geroepen als men op een
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bescheiden - besehienen
bep. plaats was waar men niet meer getikt
mocht worden (Np, Nw, Sz, ook in Kat/iek
(noordelijk van de Kuunder gelegen) Ic
konnen argens op springen en dan reupen
ze: 'Bescheid!' (Np), Wie votkreupen was
en ontkwam en in et 'hokke' kwam, die
reup dan 'bescheid' en dan moch de tikker
him niet meer tikken (Np), As we men
waren of zo, dan reupen we: Even be-

scheid!' (Sz) 3. (my.) akten, bewijsstukken (spot.)
bescheiden bn.; -er, -st [bQ'skejdii] 1.
nederig, ingetogen, zonder inbeelding,
eenvoudig (..) dat wi] bescheiden en
nederig van hatte blieven (b) 2. niet
opdringerig, zich niet op de voorgrond
begevend Die man is misscbien wel een

bet/en te bescheiden (Nbk) 3. niet groot,
niet ruim Die man het mar ccii bescbeiden

inkommen (Nbk)
besclieidenhied Voor -held z. -hied
[bask...] - bescheidenheid, het bescheiden
zijn, z. aldaar
beschendeleseren z. schenneseren
besehendieseren z. schenneseren
beschenneleseren z. schenneseren
beschenneseren (s) zw. ww.; overg.;
bescbenneseerde, het beschenneseerd [ba
sksna'st:aru] 1. hetz. als schenneseren, z.
aldaar
bescheren (verspr. WS, El, Nbk, Obk) zw.
ww.; overg.; bescheerde, bet bescheerd
[bask...] 1. in et mit degekbeschereneen

grappige wending aan jets geven i.p.v. het
op ruzie te laten aankomen of er zeer
serieus op in te gaan: 1k heb wat te vu/c
zegd, mar ik gal et mar mit de gek
beschercn! (El)
besehermen z. bescharmen
beschermengel z. bescharmenge/

bescheten bn., bw.; -er, -st [ba'skutuJ 1.
met uitwerpselen bevuild 2. pips, bleek,
ietwat ziekelijk Ic kart ? we] an him zien
dat bij niet te good is, hi] kikt zo

bescheten toe (Bu, b: Im, Obk) 3. sneu, sip,
teleurgesteld kijkend Hi] k//ct zo bescheten...! (Nbk) 4. belazerd, nadeel
ondervindend 1k viml me arg beseheten
dear dat gezegde van 'm door zoals hij dat
zei (Db), 17 moen je niet op 'e kop
schietcn lao ten, aanders koj' bcscheten
omme (Dfo), Now, die kwam aor%

bescheten omme had een groot nadeel

ondervonden bij bet verhandelen (Dfo),
ook: werd behoorlijk bedrogen, benadeeld
(Dfo, Obk), zo ook Dc varkens weren in

iene wake twie dzthbelties et pond
goedkoper wodden; doe kwam hi]mit zien
kopp c/tien varkens die ok krek k/a or
weren, goed bescheten omme (Ow), 1k bin
d'r bescheten mit ommekommen bet ging

net niet zoals ik had gedacht, gehoopt, daar
ben 1k nogal bekaaid afgekomen (Dfo, Nw,
Np), Daor bin k aori/raar bescheten mit

nut kommen daar kwam 1k behoorlijk
bekaaid af (Spa), Hi3i kwam bescheten uut

kreeg minder geld dan gehoopt of verwacit
mocht worden (Ste), Ochje, ik bin nogal
bcscbctcn ik zal daar gek zijn (Np), Die is
aorig bescheten thuaskommen van de
koude kermis thuisgenomen (Ste) 5.
gebrek, krapheid ondervindend, vooral
m.b.t. de tijd die men nog heeft voor jets,
het materiaal dat men heeft: 1k kom wat
bescheten omme zit erg krap in de tijd
(Nbk, 01-NI), ook: 1k heb eigenlijk wat te
weinig materiaal (Nbk), zo ook Ze kwam
bescheten nut mit et ni]en, ze had wat te
min stof (Ste) 6. bekakt (spor.) * Geld,
ha 'k et mar in een bescheten doekien ik

zou er heel wat voor over hebben als ik
geld kon krijgen (Mun)
bescheuren J (Op, Nt, Nw, b: lm)
[ba'skA:arv] - besehoren, in de verb.: Dat
ge/ok is mi] nooit bescheuren (Op), Dat/ot
isjowzekerbescheuren(Nt), verder in 't Is
eon betien cen rauwbokser, mar as hi] ?
doen wil kan hi] ok knap bescheuren
praoten keurig, beschaafd (Nw)
bescheuren II zw. ww.; wederk.;
beseheurde, bet bescheurd [ba'skA:arv] 1.
zich bescheuren le zollen je bescheuren
van 'tlachen (Bdie, Bu), zo ook 't Is omje

te bescheuren (Nbk)
bescheuten bn. [ba'skA:tç] 1. beschoten,
bijv. gebruikt volt. deelw. van beschieten I,
bet. 2, vooral in (een) bescheuten dak
(verspr.): 1k heb bcscbcuten dak onder et
net (Sz), Bente wodde bruukt onder de
panncn, in p/acts van een bescheuten dak

(Wol)
beschienen st. ww.; overg.; bescheen, bet
beschenen [ba'ski:i2:] 1. beschijnen 1k zie
daor go en end, ik za/ ze we/ even
beschien en mit de /anteern (Wol), Dc
laanipe bescheen et hie/e hieni (Dfo), Dc
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beschieten - beschoeien
ondergaonde zunne beschient de topples
van de bomen! (Bdie), Zok yolk Ic met
weerd dat de zunne hew- bescbient (Op),
Mit de kast beschienen ze hier de karke en
de kastboom mit grote /aampen (Ste),
Aovens beschienen ze tie karke van
Berkoop (Np)

beschieten I st. ww.; overg.; bescheut, het
bescheuten {bo'ski:ti] I. schieten op jets of
iemand: Hij wodde bescheuten! ( Nbk) 2.
een oppervlakte met planken enz. bekieden
(spor.)
beschieten II st. ww.; overg.; bescheet, het
bescheten [boskitç] 1. (ruw) schijten op of
in Ic ejen oust beschieten het zo laten
lopen dat men zelf heel veel moet betalen
(Op), Die bet et nust bescheten de zaak
belazerd (Np), (gezegd van dejeugd:) Bent
verwennen ze ze, laeter beschieten ze et
oust van hear ooldersgeven ze af op (Ste),
(wederk.) Ic kun je beschieten a,!' an de
loop binnen het in je broek doen (Bu),
(wederk.) 1k kan me wat beschieten al
thuus de waorhiedzeggen moet'k kan het
wet in mn broek doen (Db), (wederk.) le
kun je wel beschieten van et lachen het in

beschikte, het beschikt [basktk0] 1.
(onoverg.) besluiten, beslissen Ze kun d'r
nog met over beschikken (Dho), Ben
meeiderjaorig Ic]end kan zels over zien
geld en goed bescbikken (Op), Hi]
beschikte d'rgoedgeunst/g over (Np), Daor
kan 'Ic met over beschikken (Ste), Zol ik
daor over beschikken kunnen? (Bu) 2.

(onoverg.) de beschikking hebben over iets,
gebruik kunnen maken van As we mit
vckaansie binnen, kun Jim wel over oons
buus beschikken(Ol-NI), Ft is makkelikaj'
over een rume pottemcnee bcschikken
(Obk), As ik d'r klaor mit bin, mag ie ti'r
we/ over beschikken (Sz), Die bescbikt mar
over een boel geld die persoon heeft veel
geld! (Bdie) 3. regelen, in verb. als AJ' wat
naolaoten willen, moe,!' daor hi] testement
over beschikken (Op), 1k za/ mien kiender
wat geld beschikken de beschikking over

enig geld geven (01-NI)
beschikking Ook besc/zikkinge ( Ste) de;
-s, -en [ba'skkuj/b'sktkjjya] 1. regeling,
bet geheel aan regels Daorkomt daenk' wel
een beschikking over van de gemiente

(Nbk), Dat is me ok een bcschikkinge! het
zn broek doen van bet lachen (Bu), zo ook gedoe waarmee men in regels vastlegt,
le zol/enje beschieten (Dho) 2. bedriegen, bijv. bij een notaris (Ste) 2. de macht tot
belazeren LaotJe met deur die mooioraoter handelen hebbend (over iets, iemand) de
beschieten (Obk), Die bedrieger het Ic beschikking kriegen over (wat) het ter
bescheten (Wol, Ow), Daorhethijmijmit beschikking krijgen, het beschikbaar
bescheten (Ma), FIijhet th li/uk beschieten gesteld worden aan/voor: Hi] kreeg de
laoten (Db, Ste, Sz), Dan vuu/ ie jow beschikking over een duurdere auto (Nbk),
bescheten (Ow), Daor bin ik mit bescheten ter beschikking ste//en beschikbaar doen
(Ste), Daor woJ' mit bescheten (Bu), Pas zijn (spor.)
mar op en /aotJe met deur him beschieten beschikkinge z. beschikking
(Op), Die meensken laoten beur allied besehilderen [bo'skildç4] - beschilderen
beschieten (Np) * le kun beter deur een beschimmeld [ba'sktmit] - beschimmeld
koe bescheten wooden as deur een hoer (lett.): met schimmel bedekt beschimm c/tie
(Sz)
keze (Nbk)
besehieter (Ld, Np, Op. Ow) de; -s beschimmelen [ba'sktmln] - beschini[bo'skitr] 1. iemand die er bekend om staat melen: le moe'n je tie keze met besebimdat hij anderen belazert Die man moe/mit me/en laoten (Nbk)
oppassen, et is een beschieter (Ow)
beschimpen [baskimpip] - beschimpen Ft
beschieteri'je (Ld) de; -n [boskitr'Lja] 1. is glen keunst om iene te beschimpen
het belazeren Loop naor de pompe mitJe (Dho), Ze konnen die man soms slim
bescbieteriye (Ld)
beschimpen op 'e straote (Obk)
beschikber [bo'shgbç] - beschikbaar je beschoeien (Bdie, Diz, Obk, 01-NI, Ste)
bescbilcber stellen as kandidaot yew- een zw. ww.; overg.; beschoeide, hetbeschoeid
perti] (Nbk), Di]' beschilcber? stel je je [ba'skuji] 1. van beschoeiing voorzien We
beschikbaar (als kandidaat, voor een gaon tie kaant beschoeien (Obk, Diz),
funktie in een bestuur e.d.) (Nbk)
beschoeien mit plaanken bi] tie sloot
beschikken zw. ww.; overg., onoverg.; langes veur et in va/en van tie Wa! (Obk)
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beschoel - beschot
beschoel (Ma) et [b'skul] 1. hetz. als
versehoci, z. aldaar
beschoeld (vo) bn. [baskult] 1. met
besehutting, veilig van alles afgeschermd
Now, zee R. opgeruumd, dat hadde ik wel
door (..j: dat is zo gezellig on beschoeld
(vo)
beschoemen (Np) zw. ww.; onoverg.;
beschoemde, het besehoemd [bask...] 1.
bezig zijn met schoemen, bet. 1: War
beschoeni ie daore?wat moat je daar, wat
heb je daar te zoeken (Np)
beschonen (OS, Dho, Np, Nw, Op, Ste, p,
b: im, In) Ook beschonigen (Np, Obk) zw.
ww.; overg.; besehoonde, het beschoond
[ba'skö: v:/.. .nagj] 1. bezuinigen, besparen
Daor hebben wif mooi wat beschoond,
omdat wi] dat timmerwark zels daon
hebben (Dfo), We kuji d'r hid wat wit
beschonen, as we datkopen (Dhau), Mitde
uutverkoop kan 'k nog wat besehonen (El),
Op die koop he'k aorig bescho ond (Np), 1k
doe de sub/ilk even veur, dan kan 'k de
goeiejurk nog wat beschonen (El), Af' van
oold iii] macken, kuj'hiel wat beschonen
(Ma), een reize beschonen (Ma, Nbk, Obk,
Ow): Daor kuj' mij een reize mit
beschonen (Ma, Obk, Ow), Ft beschoontje
den reize (Nbk), Beschoon even die reize!
(Nbk), Die reize ha 'Ic je wel beschonigen
kund! (Np), Die muite kuj' je wel
beschonen (Op) 2. verschoond/gevrijwaard
zijnd van, gespaard zijnd voor (Db, Np,
Ste) Daor kuwwe je wel van beschonen
(Ste), Daor wil ik graeg van beschoond
blieven (Db, Np, Ste), We bin van eCu
groot ongelok beschoond bleven (Ste, Np)
3. in bescherming tegen beschuldigingen
nemen (App, Bu, Db) Hi] beschoont him
neemt het voor hem op wanneer hij van
jets beschuldigd wordt (Bu), D'risgieniene
die je beschonen kan, want et is bewezen
dat ie dat steulen hebben (App) 4. schoon
maken, opsehonen, opruimen (Op, Ow) Die
sloden moej' nodig es wat beschonen, zee
ik tegen mien buurman (Op), Ic kim et wel
wat beschonen (Ow)
beschonigen z. beschonen
besehonken [ba'skoqlq]] - beschonken,
dronken
beschosseld (verspr.) bn. [ba'skost] 1.
enigszins bevroren, inzake het dunne
bovenlaagje van de grond enz. Dat waeter

is beschosseld (Wol), Ft bet ccii bet/en
vreuren, de grond is wat beschosseld (Bu,
Dhau, Diz), Dc blaeden onder de bomen
bin nog eon bet/en beschosseld (App), Dc
ban ddoek is con betien beschosseldgezegd
bijv. wanneer die Iicht bevroren is aan de
waslijn (Dhau), zo ook Ft good an de
liende is wat beschosseld (Nw)
besehosselen (Dhau, Dho, El, Obk) zw.
ww.; overg.; besehosselde, het (bet. 1)/is
beschosseld [ba'skosjn] 1. de noodzakelijke
dingen doen in de huishouding, in de
verzorging van een huishouding Die
meensken beschosselcn al/es nog wat mit
n beiden (El), Ze bcschosscicn duor de
boef mar wat (Dho) 2. (onoverg.)
beschosseld taken (Obk) Ft grôs zal wel
wat beschosse/en, now et tegen de
morgentied wat vrdst (Obk)
beschot et; -ten; -tien [baskot] 1. houten
bekleedsel, vooral van warden Ft beschot
van de kaemer was unit mooie hooltsk/euren beschi/derd (Op), Fn in 't beschot
waeren een paer Heine deurties mit de
bedsteden d'r aachter (k: Ste), Ft beschot
was he/emaole vermobnd, et mos opruumd
wodden (Pe-Dbl), Ze moe'n et beschot ok
nog schonemaeken (Nw), He/rn et beschot
at schone? (Ste), Et beschot is vermoegd
(Np), We hebben ni] beschot cinder de
pannen kregen (Ow, Diz) 2. houten wand
(vaak van planken) tussen of om ruimten
Tussen de bedsteden zat vroeger een
beschot (Obk), D'rzit een hoolten beschot
tussen (Ste) ccii beschot ow 't baunstap
(Ow), een beschot orn de peerdestal (Ow),
vandaar Ft peerd bet et hide beschot d'r
out trapt (Dhau), Th3i her gien beschot in
de macge hij eet altijd veel (El), 20 ook
Hi] vret mar dour, d'r zit gien beschot in
(Np) 3. sterkte, stevigheid qua bouw (El,
Ow), in verb. als Daor zit hie/emao/egien
beschot meer in het is erg bouwvallig (El),
ABcs wat stevig heart to wezen on slop is,
zitgien bescbot nicer in (Ow) 4. oogst (van
gewas) Dc eerpe/s leverden dit jaor ccii
funk beschot op opbrengst (01-NI, Op),
een funk beschot van 't zaod (Ow), Dat
zaod dat !iekt een good bescho4 dat kan
wel good wat opbrengen (Dfo), 1k bade
van 'tjaor een min beschot cut de tuun
(Sz), (gezegd als de opbrengst van bijv. de
tarwe tegenviel:) Ft is mar een klein
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bcschotwaand - beschrieving
beschot ( Spa), RE beschot van die haever
was van 'tjaor we! goed (Pe-Dhi)

bescliotwaand (Obk) de; .. .wanen [ho
skot ...] 1. heft. ais beschot, bet. 2, z.
aldaar
beschouwd z. onder beschouwen
beschouwen zw. ww.; overg.; beschouwde,
bet beschouwd [bo'sk...] 1. beoordelen,

ok beschrieven hoe die vent d'r nut zag?

(Wol), 't Was mooi mar ik kan 'ije met
beschrieven hoe (D iz), Wat die man
ondervunnen het, is mit gien penne to
beschrieven (Up) 4. schrifteiijk opsommen,
vastleggen, bepalen ccii boede!beschrieven
(Ste), In een bestek wodt aiies beschreven
(Bu), de rechten on plichten van aRebeidend beschrieven (vo) 5. bij akte of

afwegen Och, ie moe'n or mar zo
beschouwen je, ci zal allemao!e wel weer schriftelijke beschikking anderszins regelen
goed kommen (Spa), Hoe of wi] him ok Dc akte is a! beschreven (Diz), Dat huus
beschouwen, F's inbost, die was good (b), hetdaorrecht van reed, etstaotbeschreven
opperv1akki beschouwd (b), Aft good in de koopakte (Sz) 6. veel inhouden, veel
besthouwen, dan schiet ie d'r niks mit op impact hebben, vooral in Dat beschrift
(Ma), Al' ci good beschouwen, had ci zo (noga!) wat!: flat beschrift nogal wat, as
nicE hoe/U (Wol), to moe'n mar zo dat gebeurt betekent nogal wat (Bu), Een
beschouwen, as datgoedkomp vaa!t 't me tonne veur zoo 'ii Hein husien, dat beschrift
mit (Sz), Jim moo 'n ci 20 beschouwen dat watt is erg veel (Op), Dat beschrifnoga/
hi] et ok lie ver niet dee (Nt) 2. zien als 1k wat, hi] /iekt we! gek! (Sz), Dat beschrift
beschouw et as stolen wat hi] daon het wat, as .1 klaor kommen zal om mit de bus
(Nbk), 1k bescbouw et /luustcren wat ze to gaon (Dhau), Aj' ze over heur kiender
doetnl. i.t.t. duideiijk, holder praten (Nw), heuren, now, dat bescbrift wat! (Dho), Aj'
Beschouw me nicE moor as jow zeune, mar et slim drok hebben, dan beschrift de
/aot mi] arbeider bi]jow wooden (b) 3. eteriJe nogal wat, want dan hej'haostgien
nader bezien, in op 'e keper besthouwen: tied (Nw) 7. bij provisionele verkoop een
En as wi] him now es op 'e keper be- bod uitbrengen (op) /aand beschrieven
schouwen, b/ill d'r dan van zien heiten (Ow), Ze zul/en de boat wel beschrieven
onrechiveerdighied wel een protte over? laoten (Dho), Dc striekge!d/opers wi//en
(b), Good beschouwd is or zo (Ste), ...is or dat stok !aand beschrieven ( Wol), Di] et
wel mooi weer (Nw)
beschrieven van dat /aand was hi] d'r or
beschouwing [boskomu)] - besehouwing: naoste bij d.i. bij de beoogde prijs (Ow),
overweging Mar dat bin bescbouwings op Hi] bet dat !aand veul to c/nut beschreven,
'e !ange dour (vo), bij naodere beschou- kon hi] et mar ongedaon macken (Ld), Die
wing (b), c/c Algemiene Bcschou wings p!aetse is duur beschreven (Ma), Dat !aand
(spot.)
zo 'k mar met al to hoge beschrieven (Db),
beschreeuwen (spor.) zw. ww.; overg., Morgen is et verkoping, wil ie ok benne to
onoverg.; beschreeuwde, het beschreeuwd beschrievcn? (Dhan)
[bask ... J 1. (overg.) beschreeuwen: door te besclirieversgeld (Bdie, flu) et [baskr...]
schreeuwen bereiken 2. (onoverg.; negatief) 1. hetz. ais striekge!d, z. aldaar
steeds schreeuwen Watbeschreeuwie toch! beschrieving de; -s, -en; beschrievinkien

(Nbk)
{bo'skri:wuj, ...vu]] 1. het schrijven op 2.
beschrieven st. ww.; overg., onoverg.; uiteenzetting Hi] gaf d'r eon mooie
beschreef, het beschreven [bo'skri:brp] 1. beschrieving van (Ma) 3. schildering Ze
(overg.) schrijven op een stok pepier hebben oons een hide beschrieving daon
beschrieven, Daor kan ni/cs meer bi] op, hoe as ci d'r not zicht (Ld), Goof es ccii
dat pepier is al he!emao/ beschreven

(01-NI) 2. (onoverg.; enigszins negatief)
voortdurend schrijven Wat bij' daor an
beschrieven, mack ie een bock of 20?

(Dhau) 3. (overg.) door to vertellen
uitbeeiden (in woord of geschrift) c/c
omgeving beschrieven (Spa), Hi] het dat
verhae/ hiel mooi beschreven (Dho), Kuj'

beschrieving van die vent, misschien
kuwwe him d'r uut(Nbk) , een beschrieving
van de inboede! 4. voorlopige koopovereenkomst in geschrifte (Ld) Die boor
had een stok!aandkocht, zo bin drektnaor
de netaris gaon veur een veurlopige
beschrieving (Ld) 5. het beschrieven in bet.
7
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beschrippen - beschutting
bcschrippen (Nbk, b) zw. ww; overg.;
beschripte, het beschript [bo'skrtpqi] 1.
ijverig met jets bezig zijn, zich ervoor
inspannen en het daarmee afmaken,
afi-onden et beschript hobben het werk
gedaan hebben, vooral gezegd aan het eind
van de dag (b, Nbk), zo ook Doe hi] al/es
beschript bar (..) (b), Hi] hot et beschript
bezit inmiddels zoveel dat hij er geed van
kan leven (Nbk)
beschuldigen [ba'skAldogffl - besehuldigen
1k laote me met deer jow bosohuldigen
(Op), Ze ken him van a/los besohu/digen,
mar dat hot hi] griT niet daon (Op), Ofho'k
et nicE daon, ik wodde d'r toch van
bescbeldigd ook al heb ik het niet gedaan
(Sz), Jo ken ione zomar niot beschu/digon
(Ma), 1k /aote ml] met mit dat zaekion in,
daor wil 1k mien hanon met an beschu/dijon (Op)
beschuldiging de; -s, -en [ba'skAldogti)] 1.
het besehuldigen, het besehuldigd worden
2. aanklaeht, dat waarvan men iemand
beschuldigt Dat was een hielo besehuldiging, dat 1k dat daon hebben zol (Nbk),
't Was eon verschrikke/ike besche/diging
(Nbk)
beschusselen (Np) zw. ww.; overg.;
beschusselde, het beschusseld [baskAsW2] 1.
doen, regelen Ze hebben etmitmekeermar
even beschusse/d, zonder dat Bc d'r van
wust (Np)
beschut [baskAt] - beschut We zitten aorij
boschut mooi in de luwte (Ma, Nbk), zo
ook oon beschutp/akkion (b), eon beschut
pith your do kaivor (Ld), We zitton mooi
beschut aachter do wal (Diz), Oonzo kas
staot aorig beschut (Ste)
beschute Ook beschuut (verspr.) de; -n;
beschutien [ba'skyto/ ... kyt] 1. beschuit (ook
als stofn., dan vaak bosehuet) Keneel op
eon dreuge boscbute is goed your diarree
(Pe-DbI), boschuten mit waarme mo/k d'r
over (Op), Len stokkien roggebrood mit
een beschuut d'4r op hiotte eon boschutebroggien (Op), Len beschuut moot in een
trommo bewaerd wodden, aanders wodt ze
s/of(Op), Vroeger was eon beschuut veer
eon zioko of your do zendag (Obk),
beschuut in de thee deepen (Sun-0t),
Vormo/md hooit is krok beschuut (Ste)
besehutebakker (Diz) Ook besclzuutbakker (Obk) [baskyta ... /baskydbakç] -

beschuitbakker
beschuteblik (spor.) [bask...] besehuitblik: bus waarin men beschuit
verpakt, bewaart
beschutebri'j [boskyta ... ] - beschuitpap,
pap van melk met beschuit .Thn kriegon
vanaovond bosc]2uut mit me/k of
boschutobri (01-NI)
beschutebrogge (Np, Nw, 01-NI, Op, WoI)
de; -n; ...broggien [baskyto ... ] 1. stuk
roggebrood met beschuit Eon stokkion
roggebrood mit eon beschuut d'r op is eon
beschutobroggien (liofst mit keze d'r tusson! (Op, Nw)
beschutebusse (verspr.) Ook beschuutbusse (Obk) de; -n; .. .bussien [baskytal ... ]
1. beschuitbus Degeno die vroogormit de
bo//ekorf bi] de diek was dreeg do beschutebusse an eon hake die an 'tjek sat,
an deze/fdo ketten waor as do bo/lokorven
an hongon (Spa)
besehutefebriek (Diz, Nt) [ba'skyto ... ] beschuitfabriek
beschutekrummel (verspr) [bo'skyto...] beschuitkruimel
beschutemes et; -sen; -sien ['bas'kytomEs]
1. mes waarmee men beschuit snijdt
Bescheton wooden vroegor an twien on
bakt. Dan mos ie doursniedon mit eon
boschutomes; een beschuut is do he/to van
can twiobakken (Bu)
beschutetromme (verspr.) Ook besclzuuttromme (Dfo) de; -n; -gien [baskyta ... I
ba'skytroma] 1. besehuitbus, vroeger vaak
aan de muar Do boschutetrommo die hangt
an do mere, mit eon ogler, (Ste)
beschuttige z. beschutting
beschutting Ook bcsclzuttige (Ste) de; -s,
-en [ba'skMu)/ ... skAtayo] 1. het besehutten
2. beschutsel, dat wat beschut Die bego
gooft eon gocie beschutting an do tuun
(Spa), eon beschutting van bos (Sz), Ze
haddon eon hogo beschutting mae/ct, we
konnon d'rniot overhonno kieken (Pe-DbI),
Ft is eon mooie boscbett%o (Ste), (verz.)
We hebben beschutting om do teen zot(Ei)
3. plaats of situatie waarin men beschut is
Doe die bujjo kwam, wacron so op '1
ro emC void en haddon so glen onko/o
beschutting (Op), beschutting zekon tegon
do regen (Bdie), We zochton beschutting
your do rogon in 't bushokkion (Pe-DbI),
We moon zion dat we wat in do
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beschuut - beslabben
bescbutting kommen (Wol), Dat gett beschutting veur de tuun (Op), Ft huus staot
in de beschutting van de wa/ (Np)
beschuut z. beschute
beschuutbakker z. beschutebakker
beschuutbusse z. beschutebusse
beschuuttroinme z. beschutetromme
besdraod z. besse/draod

besef et [b'sef] 1. het zich bewust zijn,
tegenwoordigheid van geest HIJ had et
besetniet nicer om nog wat to doen (Spa),
Die jonge had et beset wel dat hi] oat niet
doen moch (Pe-Dbi), Hi] had d'r glen
beset nicer van (Bdie, El) 2. voorsteiling,
begrip, benul Zehebben d'rgJen beset van
hoevuie war/c as ze weer anhaelen (Obk),
lily het d'r glen beset van hoe zoks gaot
(Bu, Diz, Ma, Nt), Daor hej' glen beset
van, hoe oat kan (Nw), Die bet nargens
glen beset meeT van (Dho, Ow, Sz,
nargens glen beset over hebben overai

1. misleiden, foppen (z. ook beseibe/ern
Hi7 dochte ml] mit een smoesien to
besiepe/en, mar daor trapte ik niet in (0p),
HI] bet ml] aorig besiepeld, Jessend

(01-NI)
besiesleutei (spot.) [bo'si ...] - bougiesleutel
besingelen (Dhau, Ow, Pe-Dbl, Ste) zw.
ww.; overg.; besingeide, het besingeid
{ba'suJ(g)JIJ 1. van een houtsingel voorzien
(Ow) een stok /aand besinge/en mit
pompe/leren (Ow) 2. besluipen on evt.
insluiten (Dhau) De so/daoten besinge/en
de vi]aand (Dhau) 3. in Ft b/ad van de
hortensia a een betien besinge/d aan de

randen een beetje bevroren (Pe-Dbl, Ste)
besite z. vesite
besiten (k: Ste) onbep. w. [basit4] 1. naar
anderen gaan om to aovendpraoten, ook:
aovendpraoters ontvangen, z. ook vesiten
besjaantelen (Bu) zw. ww.; onoverg.;
besjaantelde, het besjaanteld [ba'sj...] 1.
argeloos in zijn, nergens benul van hebben zeuren Wat besjaante/ Je toch! waar heb je
(Ow), glen besethebben van de eernst van het toch over met je gezeur (flu)
een slop en de zlekte (Db), Aj' oolder besjacheld (Diz) bn., bw. [ba'sjaxJt] 1.
wooden, krieg Ie wel et beset daj' et war/c krankjorem, zot B]]' besjache!d hen je gek
niet ineer zo good doen Jcunnen (Ld)
geworden! (Diz)
beseffen [ba'scfrnj - beseffen Besetie wel besjachetderi'je (Nbk) de [basjax!dç'ija, z.
wat oat veurstelt? begrijp je wet, heb je ook -ije] 1. besjoemeiarij
wel door (Nbk); zich ten voile bewust zijn besjacheien zw. ww.; overg.; besjaehelde,
Dat besett hI] niet (Ste)
het besjacheld [bo'sjaxinj 1. bedriegen,
beseibelen (Np, Obk, Op, Pe-Dbi) zw. belazeren, besjoemeien, voorai: in finanww.; overg; beseibelde, het beseibeld ciéie zin HI] mag ok nog wel es iene
[ba'scjbIv] 1. bedriegen (z. ook besiepe/en) besjache!en ( Obk), Laot je niet be1k wars chou w d'r veur, !aotje niet dour die sjache/en! (Dho), Die vent her me aorig
kerel beselbe/en (Obk) 2. (wederk.) hetz. besjache!d, oat had i/c niet van 'in docht
als bezieveren, z. aldaar (Np) Dat Heine (Sz)
kiend bet m beseibeld (Np)
besjesgort (Spa) et ['bssjasx...] 1.
besgaoren z. besse/gaoren
watergruwei
besie (Nbk) [ba'si] - bougie (van een beskule (Ld, Nbk, Nw, Obk) Ook baskule
motor)
(Dho, Obk) de; -II; -gien [ba'skyia/ba'skyla]
besiebossel (Nbk) [bosi...] - bougieborstel 1. weegwerktuig voor zware lasten BI] de
besiekabel (Nbk) [bosi...] - bougiekabel
dosmesiene hadden ze vroeger een beskule
besien z. onder boost
om or zaod to wegen (Ld) 2. weegschaal
besiepeld (Obk, 01-NI, Op, Ow, Wol) bn., voor huiseiijk gebruik I/c moet mares even
bw.; -er, -st [bo'sip!lt] 1. gek geworden, op 'e beskule, zien hoe zwaor a'k op 't
van de pot gerukt, in verb. als Bi]' now heden bIn (Nbk)
hIelemao/e besiepeld (Op, Ow, Wol) 2. besiaanteren (Dho, Nbk, Np) [bosI...] beteuterd (Obk, 01-Ni) Hi]keektbesiepe/d bemorsen le beniotten en bes/aanteren a//es
toe doe hij mit de [Jets in de sloot raekte (Np), le hebben je bes/aanterd (Nbk)
(Obk), Wat zlej' d'r tech besiepeld uut besiabben (bet. 1: Bdie, Dfo, Op, bet. 2:
(01-NI)
Pe-Dbl) zw. ww.; overg., wederk.;
besiepelen (Obk, 01-Ni, Op) zw. ww.; besiabbede, bet beslabbed [ba'siabrp] 1.
overg.; besiepelde, het besiepeld [bo'sipJx] (wederk.) zich vuil maken door to knoeien,
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beslag - beslaon
door te morsen, beslabberen Jownioe'nje
nict zo beslabben, zee c/c moeder tegen c/c
/onge (Op), je beslabben deur to diepe in et
glassien te kieken (Dfo) 2. (overg.)
belazeren (Pe-Db!)
beslag at [baslax] 1. beslag voor wat
gebakken gaat worden Veur cu/ickocken
moet goed wat gist in 't beslag (Np), 1k
heb ci bes/ag a! mcngd (Nw), eerst beslag
macken en dan dc cu/ickoeken bakken
(Obk), ccv beslag k/aormaeken (Ow), ci
leste bes/ag even verbakkcn (Spa), As ik
culiebollen bakkc mask Bc ccii hele canner
beslag, marc/at bercurik we! goed (Sz), £7
beslag nioet eerst riezen (Diz) 2. beslag
aan yea, veebeslag (verspr.) Mien bes/ag
an vee he'k ze/s anfokt (Np), Deur eigen
anfok kricgen we cen goed beslag yea
(Obk, Op, Diz), 1k hebbe rnijnow ian keer
in or heuld zet dat ci hide beslag in ci
stamboek moct en daorommc wo'k disse
drieje mar verkopen, at bin ci ok goeie
me/kkoenen (vo), Hij bet een goed has/ag
vee (Ma, Np, Ste), ccv mooi beslag vee
(Bu, Dfo, Dhau, Pe-Dbl, Ste), Die boar
boo/i d'r een koerant beslag vee no nao
(01-N!) 3. datgene waarmee beslagen is:
m.b.t. een deur (ook m.b.t. het sluitwerk),
can kist, een kast, schoeisel e.d., ook:
hoefbeslag (verspr.) Dc deure van 'I arrestaanielekao/ onder c/c town van Bcrkoop
zat bie/emaolc in 't iezcren beslag en was
/oodzwaor (Obk), Ookierwetse /dinken
wodt ok beslag tegen zegd (Obk), D'r zat
mooi beslag op dat oolde kamm en ci
(Pe-Dbl), can mooi (keaperen) beslag
(Pe-Dbl, Ste, Wol), zo ook D'r weren ok
kaarnvaities mit keuperen beslag (Obk),
Dat ka bin at is mit dat niooie beslag keuper
ccv butt weerd (Ld), Dc bottertonnen
woddcn van iczcren beslag vcurzien deur
c/c kuper (Obk), Ze beginncn tegcnworig
ok weer mit beslag op ccii mooie
veurdeure: datis ci hang- en s/uutwark van
c/c c/cure (Obk), Li smeden was op bimze/s
ccv keunstig ambacht; want al/es mos mit
c/c haand maekt wooden, zoas stoelhaoken
vcur c/c c/eurcn on al/c beslag veer c/c
bocrcwacgens, zoas c/c ho ep en en c/c
wield (j), lies/ag onder c/c k/ompen (Dho),
D'r zit ok nog lies/ag onder die schocnen
(Obk), zo ook As c/c schoenen goed beslag
hcbben, kuj' d'r Janger op /open (Ma, Ld),

Van rieke bocredochtcrs zec/en zc wet es:
Die bet ccv gatmitgoo/c/en bcs/ag'(Obk),
D 'r zit ccv zu/veren beslag op die p/aetse
een hypotheek (Np), El peerd mos
besleugen woc/den, c/ic moet nij beslag
onder hoefbeslag, hoefijzers (Ste), Dat
peerd is op beslag kommen, et is op iczers
kommen hat is beslagen (Bu), Etpcerd is
noc/ig an beslag toe (Wo!), Hij mos
vicrkaant op bes/ag onder afle voeten van
bet paard moest een hoefijzer; soms
kwamen die alleen onder de achter- of
onder de voorpoten (naar gelang de
omstandigheden) (Ma) 4. arrest op
goederen in juridisehe zin, in verb: in
beslag nemen: Ze hebben c/c spuite in
beslag neuman ni. hat geweer (Np), argens
beslag op /eggen: Dc deurweerder bet
beslag /egd op zien licth-ief/zien vee (Ste,
Ma), Deer te grote schu/den mos d'r beslag
op 'e boerderiJe /egd wodden (Dfo) 5.
bezit, in in beslag nemen: As ic et met
mitnemen, c/an nemi ccv aanc/cr ci wet in
beslag! (Nbk), Hij bet ci Me/c pad in
beslag neuman heeft het bij Zfl tuin
getrokken e.d., maar vooral: heeft ruimte
van bet pad ingenomen zodanig dat je er
nog nauwelijks langs kunt (Nbk, v), verder
in: iemands volledige aandacht/medewerking geheel opeisen voor een bep. tijd: Dc
spreker /cgt bcslag op zien toeheurders
(Db), tied in beslag nemen tijd kosten: Li
bet hid wat tied in beslag ncumen(Op) 6.
ruimte, in in bes/ag nemen: Len taofc/tien,
ccv kassien en et bedde nammen haost al/c
p/ak in beslag (v) 7. in zien beslag kriegen
uitgevoerd worden: Li wark krigt zien
beslag (Ow), Dc koop bet zien beslag
kregen (Ow), Li is zo veer, ci bet zien
beslag kregen (Ma)
beslagkoem(e) (Obk) de; . ..koemen;
...koemegien [ba's!ax ... J 1. beslagkom
beslagleggen (Ste) onbep. w. en bet
beslaglegd [boslax ... ] 1. aanbrengen van
een ijzeren hoep om can wiel
beslagpot (Bu) [ba'slaxpofl - beslagpot
beslaon st. ww.; overg., onoverg.; bes!eug,
ook wel besleeg, hat/is besleugen, ook wel
beslegen [ba'sl ... ] 1. (overg.) op iets slaan
Hij lies/at c/c tromme (Nbk) 2. (enigszins
negatief; onoverg.) voortdurend slaan War
lies/at c/ic man toch, waor is hij toch mit
doendel (Nbk) 3. (overg.) met jets beslaan,
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beslaopen - beslissen
bedekken, ni. door het vast te slaan St
mesbecht is mit goold baslegan (Np),
Oonza kiompan wodden soms besleugan
mit Jeer ofautobaand, dan sleten ze niet zo
gauw (Pe-DbJ), as een knieptange in 't
grate, mar glen scbaarpe bekken en dan
van hoolt mit bilk besiegen, dan weren de
bekken wat Jangar (Nw), Van rieke
boeredochters zeden ze we] es: Die het eon
gat, mit goold bes/eugen een met goud

beslagen achterwerk (Obk), (bij vergehiking) De babE is besbeugen betrokken
(Obk), Hi] komt goad besbeugan to leg

(Ste), at mit de gek has/acm met humor
reageren op een opmerking, een handehing
die ook tot een boze reaktie had kunnen
leiden, zich er met een grapje van af
rnaken, een grappige wending geven aan:
Dat moej' mit de gek beslaon (Bu), We
hebben at mar war mit de gek besbeugen

beslaopen er nogeens over nadenken
(Dhau, Pe-Dbl, Op), 1k wibd'reerstnoges
eon nachian over beslaopen (Dfo), zo ook
We zuiben d'r oons mar es op beslaopen,
morgan weer dag en raod(Dho), 1k zal me
d'r over beslaopen er nog eens over

nadenken (Obk, Ow, Wol) 3. uitgeslapen
zijn (fig.) (Dfo), in Die is niet zo best
beslaopen nogal sloom (Dfo)
besleiferen (Nbk, Spa) zw. ww.; overg.;
besleiferde, her besheiferd [bo'shjfinJ 1.
(onoverg.) voortdurend rondhangen, voortdurend rondsi enteren Wat bes/aifarde bi5
toch! (Nbk), Wat besbeifer ie daor op 'e
weg! (Nbk) 2. (overg.) een vrouw tot
gemeenschap weten to krijgen (Spa) Die
hat hour mar beg/aileron /aoten (Spa), zo
ook Die is raar bag/chard (Spa)
besleugen z. onder besbaon
besleuten (Ste) [bo'slA:tQ] - beshoten:
resoluut, in goad bes/euten (Ste); z. verder
onder has]uten
besliemen (Nw) zw. ww.; overg.;
besliemde, het besliemd [bo'shirp] 1. van
een haagje shijm voorzien De s/akken
bebben dotage/s hieiamaoJe besbiemd(Nw)
besliepen st. ww.; overg., onoverg.;
besleep, het beslepen [ba'sliprp] 1. (overg.)

(Nbk, Np), Dat besleug iii] mit de gek
(Ste) 4. (overg.) Uzers onder de hoeven
aanbrengen D'r wo n taganwoordij niat
vu/a hoe yen van depeerdan moor beg]egen
Nw), De smid bet et paerd besbegan (Nw,
Bu), Hi] mos vierkaant basbaugan wodden
onder alle voeten van her paard moest een
hoefijzer; soms kwamen die ahleen onder
de achter- of onder de voorpoten (naar beslijpen Basbapan kbontias weren mooier
gelang de omstandigheden) (Ma) 5. en gladder, on ze waren duurder(Nbk), (bij
(overg.) aan ruimte innemen, aan ruimte vergelijking) Dat is een /iepard, hi] is goad
bevatten Zion viswaeter besbeug de biabe besbepen (Ste) 2. (onoverg.; enigszins
Kuunderfj) 6. (onoverg.) een laagje vocht negatief) voortdurend slijpen Wat besbiep
over de oppervlakte krijgen Da raemen ie toch! (Nbk)
besbaon (v), ... bin aorjg bas/augen (Nbk), beslikken (Nbk) zw. ww.; overg.,
De ruten/brib/ag/aezan besbaon (Ste, Nw), onoverg.; beshikte, het beshikt {ba'sliki]] 1.
bes/eugen toekieken bleekjes, smalhetjes (overg.) hetz. als behamme/an, bet. 1 Dat
(Obk) 7. (onoverg.) aflopen, uitdraaien op moej' mar war besbikken (Nbk) 2. (onAs 't op et a/dermooista beg/at (..) (Ma), overg.; enigszins negatief) voortdurend
As etgoadbesbeug [ ni. het verbouwen van slikken
boekweit] was et een veunie/ig verbouw beslingeren (Ste) zw. ww.; overg.;
(k: Ste), Ikmoseon bboezebebben, en dan beshingerde, her beslingerd [ba'sIuJ(g)p] 1.
besbat at wal op maer kom je met meer hetz. ahs omniaslingeren, bet. 1, z. aidaar
thuis (Bu), Hi7 miende dathi] watkriegen bes/ingeren, mit grate steken om de
zob, mar et besbeag op niks draaide op niets stolraand henna slingeren (Ste)
nit (Ow)
beslinken (Np) st. ww.; onoverg.; beslonk,
beslaopen st. ww.; overg.; wederk.; is beslonken [ba'slu)kflj 1. inkrimpen bij de
besheup/besluup (oost.), is/het (bet. 1, 2) bereiding Die peonies koken aorig in, ze
{bo'sho:pJ 1. beslapen, slapen op Dat bin aorig bes/onken (Np)
badda is niet basbaopan op dat bed heeft beslissen zw. ww.; overg., onoverg.;
niemand geslapen (Nw) 2. (wederk. en beshiste, het beslist [b9'shlsn] 1. een beshuit
onoverg.) een tijdje overwegen 1k kan nag nernen Wiamoetd'rover besbissen?(Nbk),
niet beslissan, ik moet d'r ma nog es over Ze babben et aandars bes/ist (Nbk)

IM

beslissing - beslot
beslissing de; -s, -en; beslissinkien
[ba'shst] 1. beslissing: besluit con

beslissing nemen, een beslissing valen
laoten (spar.)
besLissingswedstried (1) [ba'shsujs...] beslissingswedstrijd
beslist I (vo) In.; -er [ba'sltst] 1.

vastberaden Hijhetkrekzoe'n bes/iste trek
om de mond as F. (vo)
beslist II bw. [bo'sltstl 1. absolnut, hoe dan

ook Et is bcslist waor (Np), 'k Heb 'in
beslist raekt (Nbk), Dc rechter was
daoromme beslist slim kwaod on dromm c/s
ontcvreden (ba), Dat wol hij beslist
hebben, want hij hadde toch niks om year
to zorgen (..) (j), D'r was inc nicE meer
verteld as da'k beslist weten mos (v), WiJ
hoeven bier beslist glen doekies om to
wienen! (b), Th31 miende mar beslist (...)
(j), beslist niet 11cc/en wi/len absoluut niet

nog net of (Pe-DbI), Hij het hie/ wat
beslommeringen bi zien gewone wark
(Dho, Ma), Wat be'k daor een beslommeringen mit bad! (Nw, Bu), Mit al/c
beslommeringen heb 1k et wark nict of
(Bdie), Die het nogal een hide beslommering veel werk (Np, Ow), zo oak Wat
hej'hier een beslommering, jong! id. (Spa)
beslommernis (Wol) Ook beslommernisse
(Ste) de; -sen {b'sIompus/ ...niso] 1.
beslommering, zorg 1k hebbe zoveul
beslonymernissen an 't heufd (Wol)
beslommernisse z. beslommernis
beslonteren (Obk) zw. ww.; wederk.;
beslonterde, het beslonterd [ba'slontpi] 1.
bemorsen Ic moe 'njow niet zo beg/on teren
wit dat smerige wark (Obk)
beslot et [ba'slot] 1. vaste samenhang,
stevig verband in het model waarin
konkrete dingen horen Do zaodbulte zat
glen beslot in, hij zakte hiclemaol schieve
(Ow), As de deurcnietgoedmeerslôt, dan
zit d'r glen beslot meer in (Nbk), De deurc
is zo slop, ethic/c beslot is d'r out (Obk),
Et he/c beslot was out de deure, hij hong
helemaole schieve (Pe-Dbl), Et beslot is
out dat hokke weg (El), Dat hokke zat een
good beslot in het zat good, stevig in elkaar
(Ld), Mit penne-en-gat kriej' d'r een good
beslot in (Obk), D'r zit glen beslot meer in
gezegd bijv. van een kast die bijna uiteen
lijkt to zakken (Dfo, Np, Ow, ha: Op), zo

willen hebben (Nbk, j), Diehaddedegriep,
on moch dr van de doktcr beslist niet not
(j). Hij wol d'r beslist bernie! (Nbk, Np)
besloepen (verspr.) Oak beslupen (WH,
Nt, 01-NI) st. ww.; overg.; besloepte/
besleup, het besloep/besleupen [bo'sluprpl
bo'slypqi] - besluipen Dc katte besloept de
mocs (Ow), Dc jacgers besloepen de
gaanzen (Np), Aj' et wild besloepen, moej'
a/tied onder c/c wiend op (Obk), ienc
besloepen (Ow), een vri7end paertien
besloepen (Diz)
besloffen (Dho, Ma, Np, Nw, Op) onbep. oak Do oolde kaaste kan zo in niekaer
w. [bo'slofip] 1. afkunnen, zodanig bij- va/en want et beslot is d'r helemaole cut
houden van werk, kiussen dat men het af (Op) en D'r zit glen beslot meer in die
krij gt Ze hebben et zo drok, ze kan et stool (1Db), 't Beslot is d'r out de vaste
haost niet besloffen (Dho), Kuj' dat samenhang van de delen, gezegd van bijv.
allemaole wet besloffen (Np, Ma), Dat kan een kruiwagen die nag maar los in elkaar
zit (Nbk), Ze Is zo maegcr wodden mit
1k wel besloffen dat krijg ik wel af (Nw)
beslommeren (verspr. oost., Np) onbep. w. heur dieet, d'r zitgien beslot meer an (1Db),
[ba'sIomp] 1. bijhouden van het werk, Wat kan ccii meenske toch veraanderen;
aankunnen Kuj' dat allemaol nog wet vrocgcr zoe'n nette kwiekc vrouw on now
beslommeren op jow leeftied? (1Db), Et is zit d'rhielcmaole gien beslot meer in (Nw),
hid wat cm dat ft beslommeren (Dhau), Ze Dat ding is dc rek belemaole cut, d'r zit
kim et al/emaol nog wel beslommeren (El, glen beslot meer in (Sz), (gezegd van een
Ow), Ze konnen et flog krek beslommeren kruislamme koe) 't Beslot in 't kruus is weg
(Sz), Die koc zitgicn beslot in is niet mooi
(Np)
beslommering de; -en, -s [bo'slomju]j 1. evenredig gebouwd (Bu), D'r zit gien
beslommering Etis cen hide beslommering bes/otan die kleren ze hebben nauwelijks
om dat hiem to bewarken (Db), Aj' een een herkenbare, vaste vorm (App), (gezegd
feest op touw zetten gelfit dat soins een van kleding die nag good moot passen:) Is
hide beslommering (Obk), Hij had een et beslot nog good? (Nw), Van oolde
heleboel beslomineringen, mar hif kon ci meensken zeggen ze wel dat d'r ok gion
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besloven - besmetten
beslot nicer in zit, dan Jacten ze ci wacter
gaon (Nbk), zo ook As iene or wactenniet
meer opholen kan, dan is ci beslot d'r aut
(Bu), 1k bin act beslot hen ziek, voel me

ccii bes/vut nemen (Obk), Doe nam de
oo/dste een wies besluut (b, ha), eon kot
besluut nemen na kort beraad besluiten
(Obk), Dat was ccii moci/ik besluut een

helemaal niet goed, het gaat helemaai niet
goed met me (Nw), (van jets dat niet meer
zo goed loopt, werkt:) Daor is or beslot
cut, dan wi/ ci nict 20 goed nicer (Bu),
(van iemand die veel eet:) Hcj'gien bes/ot
in dc macge? (Dho)
besloven (verspr.) zw. ww.; overg.,
onoverg.; besloofde, het besloofd
[baslo:brp] 1. (overg.) door hard werken
afkunnen, zodanig hard werken, kiussen dat
men het af krijgt, aan kan Kuj'datalleniao/
wel besloven? kun je dat werk allemaai
wel doen (Obk, Diz), Z7j bcslooft daor
a/lcs (Ma), Hij kan ci mar kick beslo yen
(Spa), Eon moat/er van een gezin moet
a//cs besloven (Nt) 2. (onoverg.)
voortdurend, steeds maar weer hard werken

besluit dat pas na veel wikken en wegen
kon worden genomen, een besluit met ook
pijnlijke kanten (verspr., Ld), (..) as ze bi]
hear besluut b/even (..) (vo) 2. in tot
besluut tot besluit, als laatste: Dc verga-

(Dhau, Nbk) WatzaJik nog bes/oven, et is
toch drekt weer smer% (Dhau)
beslupen z. besloepen

besluteliest (spor.) [baslytalist] - beslultenlijst
besluteloos [b3slytlo:asj - besluiteloos Ze
keek even besluteloos om hear henne (v)

besjuten sL ww.; overg., onoverg.; besleut,
het/is besleuten {bosIytiJ 1. besluiten, een
besluit nemen, tot een besluit komen En
zo wodde bes/caten ( b), We moe'n mares
besluten ( Ma), En ze weren drekt bes/euten

dering was vrocg of open en tot besluut
kregcn we al/emao/e eon ben-el (S z), Dan
b/lit do mienung tot besluut.- (.. j(ba) 3. in
bi] Keanun k/uk besluat (spor., I)

besluutvorming (spor.) [bo's!ytf..] besluitvorming [let d'r a/ bes/uutvormung
west? (spor.)
besmeren zw. ww.; overg.; besineerde, het
besmeerd [ba'sm ...] 1. bestrijken met
materiaal dat men kan smeren do mare
besmeren stukadoren (Nw), zo ook Ze
hebben do mure besmeerd mit specie (Np)
2. (ook wederk.) bevuilen, bemorsen Hij
het n hie/emaole besmeerd (Bu, Ma), Hij
besmeerde de hie/e bool mit zion smci-ige
hanen (flu), Wat nt Jo Jo toch to besmeren,
k/end, ic zitten onder de modder (Pe-Dbl),
Diekocnenstaonnietmeerzoschone op 'e
sta/, ze besmeren hcurze/s (Dhau), Ze
besmeren do muren dat ci ccii schandao/ is

met troep, schuttingwoorden enz. (Np,
Dho)
besmet bn. [ba'smetj 1. met stof die
besmetting kan veroorzaken bcsmette
west (vo), We bin mar bes/euten, dii jaor meensken mensen die al besmet zijn (Nbk),
gien wean to ho/en (Dfo), (.j doe bes/eut Dat was besmet terrein gebied dat met
ik mar, om op re ho/en ( b), Mar nao lange gevaarlijke stof is besmet (Obk) 2. in
pruoten besleaten ze dat ci toch mar wezen besmet wark besmet werk (spor.)
mos (v), Dat meenske kan niet 20 gauw besnietlik z. besmettelik
bes/uten tot een besluit komen (Np) 2. besmettelik Ook besmetlik (Bu, Dho) ba.;
(overg.) insluiten, opsluiten (Dm1, Np, b: -er, -st [bo'smetJaklba'smctlok] 1. belm) 1k hebbe die pinkcn even bes/euten smettelijk, tot infektie in staat: Bepao/dc
ingesloten, opgesloten (Dm1), icnebcslutcn ziekten bin besmettelik (Np, Obk), een
(b: Im)
bcsmctte/ike ziekte 2. snel bevlekt, snel
besluut et; besluten [ba'slyt] 1. besluit dat bevuild Daor moe.j' niet mit Jo vingens
men neemt na afweging Zekonnen &- met ankommen, want dat is goed besmettelik,
best cut kommen, mar ze kwammen tech boor(Sz), Wit is no besmettelik! ( Ste), ccii
tot eon besluut (Dfo), We moe'n tot een bcsmettclike Hear (Ma, Nbk, Np), Die
beslautkommcn! (Op), Duskwamdoceen /ochtigeJasse is slim besmettelik (Np), Die
bes/cut: de deurwecrdcr d'rhennc! (bi), ecn stof is s/ith besmettelik (Nw)
besluut nemen: Ze konnen d'r mar glen besmetten [ba'smetn] - besmetten: door
besluut over nemen, et was muilik (Pe - overbrenging van een virus, bakterie een
DbI), Aj' daor mit to wunke/en gaon, bij' besmetting overbrengen: mit do waterzomar niet k/aor, want die kan 00 20 min pokken besmet wezen (Dhau), 1k komme
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besmetting - besnuien
met to dichte Mj Je, 1k wil met daJ' me
besmetten (Np)
besmetting de; -s, -en; besmettinkien
{ba'smstui] - besmetting: het besmetten,
het besmet worden, z. besmetten; smetstof
(virus ed.): Moot ik jow de besmetting
soms ok nog overbrengen! (vo)
besmettingsgeveer (spor.) [basm ... ] bes mettings gev aar
bes'nettingskaans (spot.) [bosm ... ] besmettingskans
besmoezen [basmu:zI?] - besmoezen,
heimelijk bespreken, stiekem afspreken Dat
hebben ze onder mekeer a/lange besnioesd
(Np), Ze zullen or we] wat besmoezen
bedisselen (Dho), Die kan N. mit zien
moo/c praoties ok nog we! besmoezen
(Op), Ze hebben dat mit i beidend
besmoesd (Ste)
besmotsen (Bdie, Nt, 01-NI) zw. ww.;
overg., ook wederk.; besmotste, het
besmotst [bo'smotsn] 1. (zich) bevuilen,
smerig maken Wat hej' me de hoel weer
besmotst (01-Ni), Dat kiend hef th
besmotstheeft zich bevuild, heeft zich door
to morsen smerig gemaakt (Bdie), Wat het
hif dat toch racr besmotst (Nt), (als bn.
gebruilct voltooid deelwoord:) een besmotste sehulk (Bdie)
besmousjassen (Nbk) [ba'smoMsjas1] besmoezen Wat besmousjassen Jim daor?
(Nbk)
besmulten (Db, Nw, Obk, 01-Ni, Pe-Dbl)
onregeim.. ww.; onoverg.; besmuitte, is
besmulten [bo'smA1t1] 1. verder ineengaan,
in omvang afnemen door smelten As d'r
eerst een pak sniy ligt on dat is wat
inslonken, dan is de sni] a! wat besmulten
(Nw), Dc sni] is al weer besmulten (Obk),
.aorig besmulten (Db), Dc dick gaot wel
weer, de snij is al aorig besmulten (Obk,
01-NI)
besneden [bg'snudn] - besneden: mooi van
vorm, de goeie vorm hebbend: een fien
besneden gezicht (Nbk), een best uut de
k/u ten wassen, veerdige jongkerel mit een
scharp besneden gezichte en een bossien
zwat go/vend haor (vo); de besnijdenis
ondergaan hebbend (spot.)
besnieden st. ww.; overg., onoverg.;
besnee(d), het besneden [ba'snidç] 1.
(overg) door snijden vormen, bewerken Dc
k!ompemaeker moot klompen besnieden

(Np), 1k moet inc de klompen nog even
besnieden (Np), dehakken van do klompen
nog wat besnieden (Ste), Et k!auwmes is
een mes waor aj' de k!auwen mit besnieden
(Obk, Ow), koepoten, de hoeven this,
besnieden; !ikdoorns on zo votsnieden, dan
veurkom ie dat ze kreupe! wooden (Bu) 2.
(overg.) de besnijdenis uitvoeren Joodse
jongies wo'n besneden (Np, Bu) 3. (overg.)
door to snijden kastreren (Dhau, Dho, Nt)
We zullen de bikgen besnieden (Dhau,
Dho, Nt) 4. (onoverg.) voortdurend
snijdend bezig zijn Wat besnied Ic toch!
(Nbk)
besniederen (Nw) zw. ww.; overg.;
besniederde, bet besniederd [bo'snidp] 1.
(schertsend) kieren maken HeJ' dat ze!s
maekt7 [met als mogelijk antwoord:] Ja,
oat he* ze!s besniederd(Nw)
besnitten (Nbk, Ow), z. ook besnitteren;
zw. ww.; overg.; besnitte, bet besnit
[ba'snUi] 1. bespuiten met kleine straaltjes
(Ow) Kiender /cun mekeer mooi besnitten
mit een waeterpesto!legien (Ow) 2. op zn
kop geven (Nbk) Hijhet m aorig besnitten
!aoten (Nbk)
besnitteren (Dhau, Np), z. ook besnitten
zw. ww.; overg.; besnitterde, bet besnitterd
[bo'snttp] 1. met vloeistof (vaak: water)
bespuiten, besproeien Dc b!oemen bin
besnitterd (Dhau), De braandnette!s en de
poddeb/aeden hebben we even besnitterd
(Dhau)
besnoeven (Ma, Nbk) st. ww.; overg.,
onoverg.; besneuf, bet besneuven
[bo'snu:brp] 1. (overg.) door to snuiven
onderzoeken Dehondston et vremde beest
eerst een posien to besnoeven (Nbk) 2.
(onoverg.) voortdurend snuiven Wat
besnoef Ic toch! waarom snuif je loch
voortdurend 20 (Nbk)
besnotteren zw. ww.; onoverg.;
besnotterde, het besnotterd [bo'sn ... ] 1.
voortdurend bezig zijn met straiten Hij bet
nogal wat besnotterd, vandaege (Nbk) 2.
voortdurend huilen, grienen Hool toch op,
wat besnotter ie toch! (Nbk)
besnuffelen zw. ww.; overg., onoverg.;
besnuffelde, het besnuffeld [ba'sn ... ] 11.
(overg.) steeds snuffelen aan iemand 2.
(onoverg.) voortdurend snuffelen Wat
besnuffe!t die bond toch! (Nbk)
besnuien z. besnuuien
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besnujjen - bespattelen
besnujjen z. besnuuien
besnunien Oak besnuien (Np, Nt, Op,
Spa, 01-NI), besnujjen (Obk) zw. ww.;
overg., onoverg.; besnuuide, bet besnuuid
[ba'sn... 1.] 1. (overg.) snoeiend bewerken
(van boosters, bomen, houtwallen enz.)
Die boom moe'n we wat bcsnuuion (flu),

n/ct besodemietoren (Wa I), Hijbad do bool
s//rn besodemieterd (Db), N besodcmieterdo de hoe? (Nt), Now mocj' c/c bool
niet besodemieteren vanzelf (Spa) 2.

(overg.) dam, knoeiend of onhandig bezig
zijn (Nbk) Wat besodemieterie daor loch,
ot wodt loch niks (Nbk), Wat zoJ' tech zels
ok bosodemietoron, die meensken kim et
zels we! docti! (Nbk)
besujemieteren z. besodemieteren

Mit do ha/vcmaone wooden vroeger
boa wallop besnuuid (Op) 2. (overg.)
kappend bijwerken (Spa), ten rondo pao/
on 'I cinde wat bosnuien (Spa) 3. (overg. besonwd (s: Obk) bn., bw.; -or, -st
snoeien in uitgaven We moe'n op oonze [ba'sotat] 1. erg onder de indruk HiJ was
uutgao von besnuien (Np), ...in do d'r besouwd van (s: Obk)
uutgao von bcsnuuicn (Ld), (wederk.) lIlY besouwen (01-NI) zw. ww.; wederk.;
zal th wel wat bosnunien moeten, cers besouwde, hot besouwd [bo'soMq-I, ...mgjjj
komt b/f niet rond wat zuiniger moeten 1. zich ergeren 1k besouwe me d'r an

doen (Bu) 4. (overg.) nieuwsgierig
bekijken (verspr WS, Obk) H/f hot n/ks

(01-NI)
bespaeren z. besperon
aandcrs c/son as do bool besnuien bespaering z. besporing
nieuwsgierig bekijken (Np), Wat besminiio bespannen (Obk, Ste) [b'spai:) daorstiekem, niewsgierig randkijken, buy. bespannen, overspannen: Et pad was
in oen kast (flu), As ze liif Jo in butts bospannon dour do haastdraoden ( Obk), As
koml, gaol ze al/cs besnujjen (Op), Eon do kmkker zo dichtc b/f otpottien /it daJ'
bond kan soms iene nijsgierig besnuf/en

(Obk) 5. (onoverg.) voortdurend snuuiend
bezig ziju, z. onder snuuion (versprj: Wat
besnuui ic tech in die boa, kom loch es in
buns! (Nbk)

besodernieterd bn., bw. {b'so:ada'mitçt,
oak wel ba's... in bet. 11 1. (pred.) besodemieterd, niet good wijs, in verb. als

ot bespanncn kunnen mit dc haand, henrI
hi] bif etpottien (Ste)
besparen z. besperen
besparing z. besporing
besparrelen z. bespattelen
bespattelen Oak hesparrelen (Sz) zw.

ww,; overg., onoverg.; bespattelde, het
bespatteld
[baspatJl7/...sparI] 1.
B/f' (now) (hielemaole) besodemielerd! (onoverg.) voortdurend spartelen, met
(Ma, Np, Nw, Bu), Bij'besodemieterd, mit armen en benen been on weer staan, druk
oat rotweer gao 1k d'r n/ct nut (Bdie), 1k doen Wat bespattc/ Jo loch in ot wader
zal wel besodemioterd wezen, om daor an (Ld) 2. door aktief, druk te ziju/doen zn
wit to doen (Obk) 2. geschrokken, work allemaal uitvoeren (m.b.t. liehaaangeslagen (El, Nbk) Elf kook wel melijke arbeid) War bospatlo? Jo loch in de
besodemieterd toe geschokt, geschrokken koolde (Pe-IDbl, fidie), Wal bespattel it
(El)
daor loch achIer butts (Wa!), El was eon
besodemieterderi'je do [baso:adamitrdr'tjo, bc/c k/us, mar we hebben or mar weer
oak ...eja, z. -ije] 1. het bedriegen, bet bespatteld (01-NI), Hi] viil al/es zr/f
besodemieteren Et is daor ion en a? bespattelen (Spa) 3. (overg.) geld verdienen
besodomietorderijo (Nw) 2. bet gedoe, bet zodanig dat men zich redelijk kan redden
besodemieteron in bet. 2 (Dfo, Nbk) Walls in financieel opzicht, hot redden in
ct ok eon bosodemioterdcri'/e (Nbk), Hi] financleel opzicht As '1 oons ten betien
mit zion besodomictcerderijc! (Dfo)
besodemieteren Oak besojenzieteren (Bu,

Dho, El, Ma, Np, Nw, b: in) zw. ww.;
overg., onoverg.; besodemieterde, bet
besodemieterd [baso:ada'xnitp/baso:aja... ]
1. (overg.) besodemieteren, belazeren Ze
besodomieteren mekeor! Et is daor
a/Jomao/e gemionighiod (Nw), 1k /aot pie

mitzit, kuwwe 'lmisschien krek bospatle/en
(Ow), N. her badde warkl, mar loch her h/f
nag mar weThi bespattelen kund (Op), Ic
moon vial besparrelon, aJ' vournut wi/len
(Sz), Die hebben nogal wat bespatteld bet

is hen voor de wind gegaan (Bu), ze
hebben het good godaan in zakelijk opzicht
(flu, Ow)
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bespatten - bespottelik
bespatten [bo'spatiJ - bespatten Dc auto
ree deur ccii plasse on bespatte me
hie/emaole ( Ld), N bespat mif (Nt)
bespatteren [ba'spatp] - bespatten As et
raem bespatterd is, dan zitten d'r allemao/e
spatters op (Ste), Ic bespatteren me
hie/emao/c (Nw, Bu), Daenk d'r omme daj'
mit sausen tie boel met bespatteren (Obk),
Dc koenen kun je mal bespatteren op 'e
stat' (Np)
besperen (OS, Bu, Dho, Np, Nw, vo) Ook
bespaeren (Dho, Np, Ste en west.),
besparen (WH) zw. ww.; overg.;
bespeerde, het bespeerd [bosp ... /... I...] 1.
uitsparen, overhouden, verkrijgen door
zuinig of handig te zijn Aj'argens wat van
overholen, dan kuj' wat besperen (Nbk),
Hadde warken on zun% leven. Somstieden
meet et haost uut de mond bespeerd

wooden meet men zo zuinig ]even dat men
er zelfs minder door eet (vo) 2. onnodig
maken, uitwinnen Daor kuj' je wark mit
besperen als je bet op die manier aanpakt,
als je dat doet heb je minder work (Obk) 3.
met belasten met, zorgen dat jets njet hoeft
te worden ondergaan Ic kun je de muuite
we! besperen, want ik bob dat al daon

(Nbk), En now wodtjow de kaans beuden
omje vrouw dat te besperen (vo)
bespering (OS, Bu, Nw, Np, vo) Ook
bespaering (Np, Ste en west.), besparing
(Wil) de; -s, -en; besperinkien
[ba'spt:oruj/ ... J 1. bet besparen 2. dat wat
wordt uitgespaard, bespaard Hij wees op
de bespering an tied aj' et laand bij huus
hadden on met h/er en daor eon stok (vo)

bespeulen zw. ww.; overg., onoverg.;
bespeulde, bet bespeuld [ba'sp ... ] 1. spelen
op (een muziekinstrument) Kun Ic wel cen
orgel bespeulen? (Bu, Np) 2. voor een
sport als veld benutten Oons voetba/veldis
min to bespeulen (Op) 3. zodanig indruk
maken dat de ander geboeid is en blijft, in
de ban raakt, zich laat leiden door N kon

En nargens kon ie onder 't ies ccii
spraankien waeter nicer bespeuren (b)

bespi'jen zw. ww.; overg., onoverg.;
bespi'jde, bet bespijd [ba'sp ... ] 1. (overg.)
door speeksel to spugen bevuilen 2.
(overg.) door braaksel to spugen bevuilen
Th3 bespide zion klercn hiciemaoie (Nbk)
3. (onoverg.; negatief) voortdurend spugen
(met speeksel) Wat bespijie toch, boo/es

op! (Nbk)
bespiekeren [baspikpJ - bespijkeren: met
spijkers beslaan Dc kiender hadden ccii
kiadde mit spiekers vunnen; on now
hebben ze me et hide schut op 'c stal

bespiekcrd (Nbk); op iets vastmaken met
spijkers: Dat bottien hadden ze op 'eschure
bespiekerd (Nbk); dicht maken door to
spijkeren: Aj' die naod in de waand van et
hokke even mit een plaanke bespiekeren,
dan tocht et met meer zo (Nbk)

bespierd (El) bn. [bospi:ort] 1. flunk van
spieren voorzien can good bespierdpeerd
(El)
bespikkelen (spor.) [bo'spkJi2] bespikkelen
bespinnen (Np) st. ww.; overg., onoverg.;
bespun, bet bespunnen [bo'spt:] 1.
verdienen door geed to produceren, door
zijn bedrijf good to runnen Die hebben
aorig bespunnen (Np)

bespitten zw. ww.; overg., onoverg.;
bespitte, bet bespit [ba'spUi] 1. (overg.)
spittend bewerken (van een akker, een min
enz.) 2. (overg.) in ztn geheel spittend
bewerken (Nbk) Et is haost met te doen,
om die tuun to bespitten (Nbk) 3.
(onoverg.; enigszins negatief) voortdurend,
slordig of dom spittend bezig zijn (Nbk)
Wat bespit ie toch in die tuun (Nbk) 4.
(overg.) door spitten bereiken, naar boven
halen (vo) 0p pa (tie plakken waor eon
protte vene onder zat, konnen ze gien
zaand bespitten (vo)

bespoeken (Nbk, Ste) zw.ww.; onoverg.;
bespoekte, het bespoekt [bo'spu:lqj] 1. jets
uitspoken, met onduidelijke of kennelijk
heimelijke bedoelingen aktjvejten uitvoeren
lijn zetten die ik wens, bepraten, overhalen Wat bespoekt bij daor (Ste), Wat bin die
daor an 't bespoeken in tie bus (Nbk)
(Dho, Nw, Bu)
bespeuren [ba'spA:arIi] - bespeuren, bespottelik In., bw.; -er, -st [bo'sp3tok] 1.
bemerken We konnen gien ongemak bespottelijk, belachelijk Et is bespottelik,
bespeuren (Nt), We hebben niks bespeurd zoe'njurk as datjonk an hadde (Ste, Np),
(Ma), onraod bespeuren (Db, Nbk, Wol), iene bespottelik macken (Nw, Ste, Wofl:
soms een hiel gezels chop bespeulen mit
zienjammerk/achten (Op), Die zak even
bespeulen door met bern to praten op de

-349-

bespotten - bessebranewien
Laotja niet bespotte/ik macken (Wol), Et
is tech bespotteliic, zoas ze dat doen (Ma),
ccv bespotte/ike menicre van doen (Nbk),
Wat N. daor zee was bespotte/ik dom van

'Ic niet bespringen dat kan 1k niet betalen,
ik heb te weinig geld (Ste) 3. (overg.)
springen op, out ala prooi te pakken: Dc
katte bcspringt can moos (Diz), Dc tieger
besprong et bat (El, Np), Hi] bespringt
'm (OP)
bespotten [bo'spoti] - bespotten Ze zien prooi (Nbk, Nw) 4. (overg.; m.b.t.
bespotten him d'r a/tied flog mit (Np), Ze mannelijke dieren) dekken, bevruchten Dan
ken hear a/Jcniao/ bespotten zo za wi//en,
mar zi] gaot hear cigen gang (Obk)
bespraankelen z. besprenke/en

bespraokt (verspr) [b'spra:kt] - bespraakt: weisprekend: Die is goad
bcspraokt ( Ste), nict arg bespraokt wczcn
(Ow)
besprek (Oh, Dhau) et [bo'sprskj 1.
besprek: mondelinge onderhandeling We
he/then con besprck/uid(Dhau), We zul/en
wel zien wat et besprek op/avert (Db)
bespreken [ba'spr ...] - bespreken: overleg
voeren over Hi] besprek wat mit hear

(Dho), We haddan noga/ bial wat te
bespreken (El), Op die vargadering weren
hial watpuntcn te bespreken (Ld); van te
voren vastleggen, reserveren even ccv
vckaansiereizc bespreken ( Wol), p/ak
bespreken (Obk); recenseren can book
bespreken (spot.)
bespreldng (spor., 1) do; -s, -en;
besprekinkien [b'spr... J 1. het bespreken of
besproken warden 2. onderhandeling 3.
reservering 4. recensie can gocic
bespreking (1)
besprenketen (verspr.) Oak besprinkelen
(Oh, Ofo, Dhau, Np), besprawikelen (Obk)
zw. ww.; overg.; besprenkelde, het
besprenkeld [ba'sprrikIvJ ...sprn ... /
...sprä:i) ... ] 1. sprenkelend, met druppels
bevochtigen Ia basprenke/en at wasgocd
mit wacter veer at stricken (Nbk), zo ook
at striekgoed besprenke/en (verspr. OS) Dc
vrouw zol even c/a bloenian baspranke/en
(Ld, Ma, Dfo), Rd bepao/degc/egenheden
gong d'r can flessicn ooidaklonje rond, dan
konnen de vroaw/udcn hear bzmsdoek daor
mit bespraankc/en (Obk), As dc vol/can
mekeer bij at vcrienigen niet zo best
vcrdregen kaj' ze mit sukarwac tar
basprenke/en ( bs) 2. (wederk.) veal alkohol
gebruiken op een feest (01-NI)

bespringen st. ww.; overg., onoverg.;
besprong, her besprongen [ba'spr... J 1.
(overg,) met een sprong beraiken 2.
(overg.) in z'n geheel betalen (Ste) Dat kan

mos die ho/Ic do pinken soms weetbocvacke bespringan (Ow), Dc koe wodde
besprongen (Ow), Dc hingst bcspringt de
mere (Dho, Nw, Np), Die hingst was mar
Main, hi] kon dat grote peexd mar
naawcliks baspringen (Sz) 5. (onoverg.;

enigszins negatiefl voortdurend springend
bezig zijn (Nbk) Wat bespring to toch,
waor is dat goad veer! (Nbk)
besprinkelen a. besprenkelen
bespruien a. bespruuien
besprujjen a. bespruuian
bespruuien (Nbk, Ow, bs) Oak besprujjen
(Nw, Obk, Wol), bespruien (Sz) zw. ww.;

overg., onoverg.; bespruuide, bet bespruuid
[bo'spr...1...] 1. (overg.) door to sprocien
nat ruaken, bevochtigen Had cia slange
even cut cia schurc, dan kun we cia juan
bespru//en (Wol), As cit vo/kan makeer bij
et varienigen nict zo best verdregen kuj' ze
mit sakarwaater bcspruuien (bs) 2. (overg.)
bespuiten met insecticiden (Nbk) Ze
bebben daor de appe/boman bespracid mit

vergif (Nbk) 3. (onoverg.) voortdurend
sproeiend bezig zijn Wat basprimien ze
daor tech, we kriegen ja vanao vend regent

(Nbk)
bespuiten zw. ww.; overg., onoverg.;
bespuitte, het bespuit [hasp...] 1. (overg.)
natspuiten 2. (overg.) met insekticiden
behandelen door spuiten: Ze wi/len niet
hebben dat ze cia gruante bespaiten (01w),
Ze mossen cia cerappels bespuiten year cia

ziekte (NI, Pc-OW) 3. (onoverg.)
voortdurend bezig zijn met bespuiten in
bet. I of 2: Wat bespuiten ze tech
tagen woordig, ze ken va/c hater mar wear
op can nate ar/ike meniere an cia gang gaon

(Nbk)
besse de; -n; bessien {'b€saj I. baa (weinig
gebruikelijk, i.t.t. beie, a. aldaar)
besse-yoghurt (Nbk) de ['b...] 1. kant en
kiare yoghurt met bessen erdoor
bessebos (Ow) de; -sen; -sien ['bEsabos] 1.
hetz. als b/ckberpo//e, a. a!daar
bessebranewien a. bessenbranewien
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bessedraod - bessemhaor
bessedraod z. besse/draod
bessegaoren z. besse/gaorcn
bessejenever z. bessenjenever
besseldraod (Bu, Nbk, Obk, 01-NI) Ook
besdraod ( Dho, Nbk), bessedraod (Nbk)
['bcsl....bazdr.....base...] - besseldraad,
rijgdraad Trek d'r mar even ccii besdraod
dear (Dho), Die zeum mofl cerst een
besse/draod dear (Obk), D'r zit nog een
besseidraod (Bu)
besselen z. bessen II
besselgaoren (Ld, Np, Nt, Ow, Wol, b: Im)
Ook besgaoren (Nbk), bessegaoren (n)
['b .1...] - rijggaren Besse/gaoren is n/ct
zok stark gaoren (Np)
bessem de; -s; -pien, -tien (Diz, Op, Bu en
nest.) ['basm] 1. bezem Ze maekten
vroeger ok bessems van jene verb eiepo//en

(Np), he/den bessems (Nbk, Spa), p/es/ic/c
bessems (Ma, Dfo), birken bessems (Np),
de bessem d5 over bolen reinigen met een
bezem, ook: slaag geven met een bezem of
bij wijze van spreken: slaag geven
(verspr.), zo ook 17 zo//en de bessem d'r
over ho/en je zou hem/hen met de bezem
slaag geven (Dfo), zo ook Hi7 wag de
bessem wel es over de baud hebben een
flak pak slang hebben (Dfo) en Ze mossen
funk de bessem over de baud hebben, daor
konnen ze wel es van opknappen (Ow), zo
ook iene de bessem over de baud ho/en
(Nbk) en iene de bessem over de schao/en
ho/en id. (Obk), et hues mit bessems keren

zn hula zeer goed schoonmaken, bijv. ala
er visite zal komen (Bdie), ook gezegd van
een grote schoonmaak (van het huis) (Spa),
de bessem d'r dear ho/en z'n zaken eens
grondig opruimen, schoonmaken, op orde
brengen, schoon schip maken (Op, Ow,
Wol), ...hae/enid. (Nt, Bdie), mitdestatin
de bessem gezegd van koeien of paarden
die bard lopen met hun staart omhoog
geheven: As een peerd biiede ommeviig
bet hi] ok de stat in de bessem ( Ste), 't
Peerd had de stat in debessemen v/eugd'r
vandeur ( Ow, Pe-Db1), As koenen
uut/aoten wooden, year et eerst op et /aand
kommen, v/iegen ze uutge/aoten mit de stat
in de bessem Fond (Ste); ook vaak gezegd

van koeien die rondrennen en kennelijk
geplaagd worden door de runderhorzel (bo:
Bu, Nw), ook gezegd van personen die er
snel vandoor gaan (OS, Dho, Nt, 01-NI,

Ste, Wol, b: Im): d'r mit de stat in de
bessem vandeur gaon (b: Im), gezegd van
personen die eigenwijs lopen, met dure
kieren ann (Ste): Now, die her de stat ok in
de bessem (Ste), As die ccii bessem an de
kont had, dan veegde ze de hie/e weg
schone gezegd van iemand die veel weg is
(Nw), Dc bessem staot daor aacbter de
deure als het anders gaat dan ze willen,

staan ze vlot klaar met de bezem (om te
slaan), meestal: ze treden snel hard op
(Dho), Die /opt zo stei/, as had hi] een
bessem deursiokt (Np) * Nije bessems
vegen schone, (schertsend van degene die
vôór de nader loopt:) 't Stofgaot year de
bessem out (Dho), waartegenover 't S/of
komt aachter de bessem (Bdie)
bessembiender (verspr.) Ook bessem-

biener (Nbk) de; -5; -tien ['b.../...] 1.
iemand die bezems maakt van (meestal
zelf vergaard) bezemrijs B. was oonzc
bessem- biender vroeger(Spa), Eerder dan
kwammen in december de bessembienders
hi] de boeren langes om bessems te
verkopen year de sta//en en scharen te
vegen ( Mun)

bessembienen onbep. w. en het
bessembunnen ['b..] - bezembinden ii] et
bessembienen won ow et boss/en rieshoo/t
(year de bessem) twie wenen drijd, mit
een onder/unge ofstaand van zoe'n 10 tot 15
cm; de wee wodt mit de dikste kaante dear
de bos henne steaken on twie keer om de
bos beano dri3id. Dan wodt et aataende
onder die twie slaegen dear steuken, mar
nog niet antrokken. Dc bessem, mit de
wee, wodt even goedin et vuar ha//en, oat
de wee goed smuui wodt, en dan pas wodt
de wee goed hadde antrokken; one et
ofkoe/en gaot de wee nooit weer /os (bs:

Dfo)
bessembiener z. bessembiender
bessembos (Bu) de; -sen; -sien ['b..] 1.
bos bezemrijs
bessemdraod I (Dho, Op) de; -en;
...draotien ['b..] I. draad waarmee men een
bezem bindt
bessemdraod II (Dho, Op) et [b...] 1.
(stofn.) draad waarmee men bezems bindt
bessemen ['basrpn, 'bssmn] - bezemen
bessemgarre (Ma, Mun, Obk) de; -n; -glen
['bus...] 1. twijgje rijshout voor een bezem
bessemhaor (Dho) et ['b..] I. dik,
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bessembeide - bessienljuus
borsteiig, stug haar Mien baor

bienders kwammcn a/tied bij do boeren

of bossonjenever. Doe mij nog mar eon
bessention di. eon glaasje ervan (Nbk)
bessen II (Dfo, El, Nbk, Obk, Np, b: lm)
Ook besselen (Dho, Nbk, Nt, Spa) zw.
ww.; ovorg.; besto, bet best ['besnfbssln] 1.
met rijgdraden in eikaar zetten (alvorons te
naaion) (a. ook riegen, bet. 4) Hen jurk
bessen we ho!emao!e in mckaer (Np), 1k

hinges om bessems to verkopen, vaeke wit
waegens hoge op/a eden ye!; we wacron
altiod eon botien bange, on as die bessem kereis in 't buathaus kwammen, sn,eorden
wij 'in naor mom in hays (Mun)

inoet die jurk eerst even (in ni eke or)
besse/en vcurdaYc 'in in mekore niie (Obk,
Spa, Dho), zo ook As eon jurk kniot is,
wodt hij in mekere best (Dfo), 1k nI et
even in mekeor bessen/besse/on (Nbk)

bessemmaeken (Nbk, 01-NI) onbep. w. en
het bessemmaekt ['b..] 1. bezems maken

bessenbranewien (01-Ni, Op) Ook
bessebranewien (Ow, We]) do; -tien (bet.
2) ['bEsI .....bcso.../] 1. (stofn.) brandowijn
(van bessen) 2. glaasjo daarvan
bessenjenever (Diz, Nbk, 01-Ni, Pe-IDbl)
Ook bessejenever (Ow, Wol) ['besçi.../
'beso...] - bossonjenever
bessepoile (Nbk) [b ...] - bessenstruik
bessepudding (spot.) [b..] - bessenpudding
bessesap (Ow, Sz) ['bssosap] - bessensap
bessesjem (Db, El, Nbk, Wol) ['b..] bessenjam
bessestruke (Db) ['b..] - bessenstruik
bessevia (spor.) ['b..] - bossenvla
bessewien (Db, Nbk) ['b..] - bessonwijn
bessien et; bessies ['besin] i. besje, oude
vrouw eon oo/d bessien, eon goed, oo!d
bessien eon gooiig, lief end vrouwtje (Np,
Nw), As we 'eon oo/d bessien' zeggon,

Wil nooit
zitton, want ik bob van dat bessomhaor

(Dho)
bessemheide (fp) [b..] - struikheide
bessemkerel (Mun, Spa) de; -s; -tien ['b...
1. iemand die bezems maakt van (meestal
zelf vergaard) bezemrijs Do bessom-

Dat besse,nmaekeri bin Jew bessenirios
your nodig (01-NI)

bessemmaeker (Np, Obk, Ste) do; -s; -tien
[b ...] 1. iemand die bezems maakt van
(meestal zelf vergaard) bezemrijs
bessemries et; ...riezen; -ien (bet. 1) ['b..]
1. teentje bezemrijs eon riesien bokkens, ze
hadden eon bessemriesien dear do bek

(Nw) 2. (verz.) bezemrijs boss emries
snioden (Ow), 1k kan wel wat besscmries
gebrukon, year bessems to macken (Diz)

bessemsehone (Np, Op, Spa) bn. [aks.
wisselt] 1. schoon alsof/doordat men er met
een bezem overheen is gegaan As et
bcsscinschone £c, dan is et roeg schone

(Np)
bessemsnieder (Dho, Mun, Op, Pe-Dbl,
Wol) de; -s; -tien ['b..] 1. iemand die
bezems maakt van (vaak zelf vergaard)
bezemrijs
bessemstael a. bessen,stac/e
bessernstaele (Np, Obk, Ste, j) Ook
bessemstael (Odie, Ld,Op, Ow) do; -n;
...staeitien ['b.../...] 1. bezemsteei As eon
hekse op 'e bessemstaele vieug ze do weg
/angos (Obk)

bessemstok (verspr.) ['b..] - bezemstok
Hij /opt zo recbt, hij kon wel eon
bessemstok deurslokt hebben hij loopt

nogal houterig, loopt op to strakke wijze
recht (Np)
bessemtwieg (01-NI) de; -en; -ion
['bEsm ...] 1. elk der twijgjes van eon bezem
bessemwie (Obk) do; -non; -glen
['brsrpwi:] 1. elk der twijgon waarmeo men
eon bezom bindt
bessen I (Nbk, Obk, 01-Ni, Wol) do; -tien;
...tios ['besn] 1. hetz. ais bessenbranewion

vienen we dat eon betion offronterend

enigszins boiedigond (Ste), Dat wag
bessien woten!hetzelfde als: dat mag Joost
weten (verspr.): 1k weet d'r nit meer van
hoe dat allemaoie is, bessien mag 't weten!

(Dfo), Waor ze die weg hot dat mag
bessien weten, mar 't bin mooie g!azen!

(Sz) 2. ook in eon oo/d bessien eon end
dier, voorwerp, gezegd bijvoorbeeld ook
van eon oude stier (Bu) of van eon oude
koo (Bdio), Dojurk die oo!de W. H. a/tied
an hot, wodt ok a' eon oold bessien (01-NI,

Ow) * (schertsende aanmoediging om tech
vooral zuinig te aim) Zunig, bessien, zunig,

mit eon jaor kriegen we eon nije k!okke

(Nw), ...een niJe tur/bak (El), zo ook
Zun%, bessien, nog eon jaordan biwwo d'r

(Nbk)
bessienhuus (Ld) et; ...huzen 1.
bejaardentehuis (vooral: voor oude
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best - best
vrouwen)
best I Oak baest (Dhau, App, p) at
[bust/be:st] 1. mooist, gunstigst, voordeligst, in verb. als op zien best in het
gunstigste geval, oak: op de beste wijze
(Ow): Zo gaot at op zien best (Ow), oak
verb.: Hoe kuwwe dat kerwejgien op can
baste inpiicken? (Ow), eveneens verb.: Ft
pot zo op een besten (verspr., Ma), oak
op zien besten (verspr., Obk), zo oak Zo
wo//gong at op zien besten (Dfo, Spa), Hij
is op ñ besten as hi3/ aovens op 'e tied op
berregiet(Ow), Nao de vekaansie vu/en de
meensken hear vaeke thuas op besten
(Obk), Aovens kuj' vacks op een besten
/eren (Nbk), Hij is morgens op 'xi besten
(Spa, Nbk), ...op zien besten (Wol) 2.

vaardeel, nut, bestwil (Db), z. oak ander
baste: Hij dee at veurje eigen best vaar
jauw bestwil (Db) 3. uiterste inspanning,
intensiviteit, z. oak ander baste,. Zuj'
vandaege goedje best doen op sc/we/c?

even, baste man! (bi) 3. erg goed, van hoge
kwaliteit, adequaat Dat maekte dust/g, an
at bier was best (ba), Ft smaekte (mar) best
(b, Nbk), HJ31 was can baste waarker(ba),
Hij bet een best yerstaand U). Wij
verbou wen bier baste vrucb ten, wif fokken
puik stamboekvee (b), can koppel best
stamboekvee (ba), Oonze buarman over de
to/brogge hal ccxi baste beer (0. Ic bebben
meraokel baste medesienen, bear (b), I is
can baste badrieder (v), Huus/oek is best
tegen de wratten (Wol), Ft weer is niks te
best is niet bep. goad (Nw), zo aok Ft is
gicn best weer (Nw), (verb.) Dat is can
besten iene ccfl zeer goed exemplaar (b) 4.
aanzienlijk in waarde, groot in ornvang Zo
kregen de jongen can baste dagh are
uutbetaeld(j), D'r kwam ccv baste bujje an
een dikke bui (Nbk), We hebben ccv baste
batse waeter had een grate hoeveelheid
regen (Nbk), de eeipels mit sto veri7e an
can best brok schaopev/eis 0), Die het can
baste poede tussen de bienen een grate
balzak (Ma), Die jonge bet can best Pak
year de britse bad een flunk pak voor Zn

(Nbk), le kay niet meer asje best doen (v),
zien best doen, out al/c niacht (Bu) 4.
(zonder lidw.) zandagse dracht, de
zandagse/netste kledij Die nije maante/ broek (Np) 5. van flinke kracht, met flunk
hoo/ ik now year best (Db), Hij her die effeki Dc katte bet me can baste klauw
k/eren tot best (Bu), Th1 ziet d'r op zien geven ( El), Zak je as een baste trap
best out op zn best gekleed (Nt)
verkopen! (Nbk), Meestergaldejonge can
best II Oak baest (Dhau, App, p) bn. baste dri'j ow de oren (Db) 6. gunstig,
[bust/be:st] 1. het hoogst te waarderen Dc fortuinlijk Ft ston d'r niet te best year (b),
baste doomnie zo/ 't hear niet yerbeteren Hij is d'r best bij hij profiteert ervan
(b), Ft baeste bientien moet now mar weer (Dfo), oak: hij had door dat bet niet goad
year (p), je baste jaoren zn baste jaren, zat (Dfo), N. is ccxi goeie kere/ mar ie
Rapa/je is nict van 't baste soort (El), Ft moe'n 'm met tenaokommen, want dan is
bet zien baste tied bad bet zal er flu alleen 't niet best dan ziet het er slecht nit, dan
maar meer minder goed mee gaan, naor wardt hij boos (Diz, Op), W'aog etniet daj'
(mien) baste weten (Nbk), naor mien baste me dat nog as Jappen, want dan is et niet te
kunnen (Nbk), de baste kieren z'n baste best dan zwaait er war (Nbk), Dat is niet
kieren, zn zondagse kleren: H. zocht de botte best, want I is ccxi goeie hadrieder
baste k/eren out an teag eredaegs op pad (v) 7. wel goed, o.k. 'Best,'zegthi 'best,
(0, (zelfst.) As oons mew year best zuster' (v), Ft is mij best ik vind het wel
votging, had ze de Ijoddermusse over 't goed, het is wat mij betreft o.k., Ft is mij
ooriezerop zn zondags gekleed (Ow), Die we/ best ik vind het wel prima, oak: ik
k/eren, dat is zien baste goed (Ow), de maak rue er niet druk am, het kan mij met
bestekaemerde we. (Db, Obk, Np, 01-NI, veel schelen, ik zeg er niks van: Ft is mij
b), (zelfst.) de baste van de Hasse de baste we/ best dat hij dat dot, dan hoef ik
Ieerlrng van de kias (Nbk), D'r kan mar geiokkig n/ks te doen (Nbk), Ft isjow wel
iene de baste wezen niet ieder kan winnen, best, zekerjij maakt je er zeker niet druk
ergens de baste in zijn (v, Nbk), Ftkan de am (Nbk), Ze vunnen at bij de burgerhke
baste overkommen (alg.) 2. (bij het na- staand now ok wel best, dat at kientien
drukkelijk aanspreken) waarde Baste man, wodde inscbreven op bear naeme
8.
ik kan d'r ok niks an doen! (Nbk), Waacht goedhartig, goudeerlijk, zeer betrouwbaar/
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best - bestaand
degelijk en prettig in de omgang Ft bet
a/tied een baste kerel year hew- west,
jammer dat bi d'r niet meeris (Nbk), N is
can baste kerel mar ía moo 'n 'in niet to nao
kommen (Diz, Op), Zien vrouw was ok can
(dear en dear) best meenske (Nbk), Ft was
can baste man, datwas 't (b), Jim kriegen
baste boron an hour (0p), (zelfst.) Hij dee
him mooi year, mar zoe 'iu baste was 't niet

was geen voorname brooder (Ma), zo ook
(zelfst.) 't Is nict zoc'n baste, et is een
beroerde vent! (El),(zelfst.) Die kerel dot
niks as bra/len, dat is gien baste (Nw),
(zelfst.) Ic bin can baste (Nbk) 9. gezond,
niet ziekelijk Ft is hiel best mit him,
heurde ik het gaat goed met hem, hij is
heel gezond (Nbk), Hij is niet zo best

meerkrijgt steeds meer last van ongemak,

van ziekte (Nbk) * Die binnen binnen bin
de besten (Op), zo ook Binnen bin de
besten ( Pe-DbI), Honger is de baste saus
doet eten lekker smaken (Nw), Dc baste
peerden wo'n op stalzocbthebben meisjes

geen vriendje, dan hoeven ze zich niet
ongerust to maken, de jongens met een
betere smaak konien wel (Nbk)
best III Ook beste ( bet. 7: Nbk), baest
(Dhau, App, p) bw. [bEstfb8sta/be:stj 1. in
et best(e) het best, beter dan lets of iemand
anders: Hij bad!Jetste et best(e) van
al!emao/c (Nbk) 2. erg goed, op een goede
manier hadde at wark even doen, mar nict
to best (Ste), Dat peerd kon zo best
springen (ba), H zien leren wol mar best
(bi), Ze kun daor niet best an wennen (b),
Ft wil niet to best het !ukt niet zo goed,
- . .zo best Id., Hij kik d'r niet zo best nut

ziet er niet zo gezond uit (Ste) 3. in ruime
mate, op roya!e wijze et niet al to best
betae/de boereleven (b), Etgrds wilniet to
best grunion niet zo best (Dhau), de s/aop
niet al te best out hebben niet zo goed
uitgeslapea zijn (Nbk, b) 4. heel wel
mogelijk, best we! Dat zol best kunnen
(Nbk), Hij zol (Mel) best as stiekem naor
c/c maid wezen kunnen (Nbk), 't Kon best
as wezen 't zou heel goed het geval kunnen
zijn (b), zo ook Ft kan baest wezen dat ze
jow nog we! veur binnen (p), Dat zol best
(wezen) kunnen dat zou heel goed kunnen,
het geval kunnen zijn, zo ook Dat kan best
(wezen) id., ook: dat zeg je flu wel, wordt
nu wel beweerd, maar tech ( ... ), 1k kan

best zo lange waacbten dat at wat beter
weer wodt mit scboonmaeken (Obk), We
wi/len best zo lange waacbten (01-NI), Ic
weten best, dat (.j je weet heel goed dat
( ... ), We konnen niet best weerommeveren,
on we mossen et zonder eten sEal/en (3),
Ben peerd dat overkoot is, kuj' niet best
verkopen (Pe-Dbl) 5. beslist, zonder meet,
echt wel Ft is best aor% wark, dat
stempe/en (v), De baos was best teyreden,
ikkrege d'r wat op toe (Nt), Je weten best,
dat (.)je weet heel goed dat ( ... ) (b), Dc
baos was best tevreden, ik krege d'r wat op
toe (Nt), We konnen ? d'r best bij bruken

zeer wel (Nbk) 6. gemakke!ijk, probleem!oos, soepel Ze kun daor niet best an
wennen (b), Dc veenbaos wol winder
geven year de roe, want de turf kon hij
niet zo best kwiet (I) 7. fortuinlijk,
voordelig Ft ston d'r niet to best year (b),
Dat is niet botte best, want! is een goeie
hadrieder (v), Beide ni/len d'r best bij
vcren (s: Nw: 1880) 8. in hoge mate Ze
hebben him best sleugen (Nbk), Die jonge
hat best wat year 't gat had in hoge mate
(Np), wit eten best wat inslaon flunk veel
eten (Ste), 1k ken R. H ok heel best! (Ste),
1k kreeg best k/appen! (Sz), Ben rieke
vangst! 't Hat best vo/daon! (ba), Dc
ofwaetering is daor niet best in odder

(Nbk)
best JY Ook baest (App, Dhau, Ow) tw.
[best/be:st] 1. best, goed Now S., ok best,
die petrone is weer venliend(b), Best, gao
ie eerst mar (Nbk)
best. - aikorting van bestaonde
bestaand I Ook bestand (Ma, Nbk, Ld,

Op) et; bestanen [ba'sta:nt/...'stant] I.
wapenstilstand De twie lanen sleuten een
bestaand (Np) 2. het blijven voortduren
(Op) Ft is now tussen hear mooi weer en
lange daegen, mar dat hoolt gien bestaand

dat zal beslist filet zo blijven (Op) 3. dat
wat er groeit van een bep. gewas (Np, Nt)
Die rogge bet een goed bestaand vertoont
een sterke groei, groeit in een grote
hoeveelheid (Np), Dat laand daor staot een
mooi bestaand gras op (Nt) 4. adressen-

bestand e.d., ook: bestand binnen een bep.
komputerprogramma
bestaand II Ook bestand (Ma, Nbk, Ld,
Op) bn.; pred. 1. bestand (tegen), sterk
genoeg om to weerstaan Hif is d'r niet
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tegen bestaand kan or niet tegen (Bdie,
Dho, Nt, Obk)
bestaarven z. bestarven
bestaemeren (b) zw. ww.; overg.;
bestaemerde, het bestaemerd [bast...] 1.
(negatief) stamelend aiten Hijpraot d'r wat
in omme, hi] wet zc/s n/ct wat hi]
bestacmert (b)
bestand z. bestaand
bestaon I et [bo'st5: n] 1. het zijn 1k beb
nooit geioofd in or bestaon van zokke
d/ngen (Nbk) 2. het leven ccii /ethg
bestaon een leven waarin men niets te doen
heeft, vooral gezegd van werkelozen (Sz),
ten icnzem bestaon een leven waarin men
veel alleen is 0) 3. inkomen, de middelen
om to kunnen bestaan D'r zit cen goed
bestaon in die zacke (Db, Pe-Dbl, Dfo),
Dat ha wel nut, d'r zit cen goed bestaon
In (Bu), D'rzat glen bestaon in die zaeke,
et is mis/open (Obk)
bestaon II st. ww.; onoverg.; beston, het
bestaon [ba'st3: n] 1. or zijn, zich in de
werkelijkheid voordoen Zo/ange we
bestaon za/ d'r wel Ste/l/ngwarfs b//even,
niag 1k hopen (Nbk), Zokke gebruken
bestaon h/er n/ct meer (Nbk), Len tw/ede
best/ct d'r bier hi] omme n/ct (b), Die
[emil/es bestaon n/ct veur mekeer kunnen
elkaar luchten noch zien (Ow) 2.
samengesteld zijn nit Zion n/]e bock
bestaot nut vier dielen (Nbk) 3. leven, in
zn onderhoud voorzien, kunnen draaien in
financieel opzicht Och, bestaon kuj'd'r n/ct
meer van (v), Die w/nke/ kan zo n/ct
bestaon (Ste) 4. zich (kunnen) voordoen,
reèel zijn, mogelijk zijn Ft geveer bestaot
dat we (..) (b), Wat cen stark verbael, dat
bestaot met! kan niet waar zijn (Nw), Dat
kan nooit bestaon kan nooit zo zijn (Ste),
Dat bestaot n/ct dat dat kan het is niet
mogelijk dat dat waar is, mogelijk is (Nbk,
Diz), zo ook Dat is onmogel/k, dat bestaot
n/ct (Ma), ...dat lean n/ct bestaon (Spa), Ze
ru/len wel n/ct lange bestaon (Dho), Dat
kan nooit bestaon dat dat goed komt (Bu),
Hoe is et moge/ik dat et bestaot (Ste) 5.
standhouden Zo die daor hoer b/nnen, dat
kan nooit bestaon (Dhau), zo ook War d'r
tegenwoord/g wel n/ct veur dat laand betae/d wooden moet, dat lean n/ct bestaon
(Dfo), Dat kan n/ct lange nicer zo bestaon,
re lean or b/cr n/ct meer redden (Obk)

bestaonbcr bn. [ba'st5: mbr] 1. bestaanbaar, mogelijk Vroeger zoj' n/ct ge/eufd
hebben, dat ctnog es bestaonber wczen rol
dat de meensken on de maone kommen
zollen (Obk) 2. goed kunnende bestaan,
waardoor men een goed bestaan kan
hebben ( Dho, Ld) Dat bcdr/ef is nog
bestaonber (Dho), Len gocie, bestaonberc
zacke hebbcn ze kocht (Dho)
bestappen zw. ww.; overg., onoverg.; bestapte, het bestapt [bostapip] 1. (overg.)
bestappen, stappend bereiken 2. (onoverg.;
enigszins negatief) voortdurend stappen
War bestap /e toe/i, stao es even st//Ic
(Nbk)
bestarven Ook bestaarven (Bu, Wol) st.
ww.; overg., onoverg.; besturf, is besturven
[ba'st ... / ... ] 1. sterven, tenietgaan Deurzien
toedoen krceg i/c veal to yea/c draank, ik
bcsturf or haost kwam er bijna door te
sterven (b), Ic zo/len 't bestarven van de
koolde (El, Wol, Nbk), Ic zo//en 't
bestarven zo kooldis et (Bu, Obk, Nw), Ic
zollen et bestarven zo h/etc Is or (Np), Al
zol /k et bestarven, i/c kan or n/ct doen
(Op), (..) eers bestarven w/] et nnders
komen wij erdoor to sterven (b), Hi] kan 't
wel bestaarven bijv. doordat hij heel erg
moet lachen (Bu), zo ook 1k hesterf et
haost, zo mos ik lachen (Bu), 1k besturfet
haost van et lachen (Nbk), Ic zol/en et
bestarven van or lacbcn (Bu), 1k hesterf
haost van de schrik (Ld), Ic zo//en et van
schr//c bestarven (Nt), Was hi] now zo
stom of was de reger/ng et, die et woord
bezun%/ng op 'e Jiiopen besturven lag! die
het or voortdurend over had (vo) 2. (m.b.t.
slachtdieren) de allereerste versheid van
het vlees verliezen Ft varkcn moet eerst
bestarven veurdat hi] ofliakt wodt dan
komp aovens de slaachter om of to hakken
(Ste), Et vie/s moet eerst bestarven (cen
dag en cen naacht) (Dfo, Bu), Len varkcn
of cen bacze moet eerst bestarven veurdaj'
or eten, or moot cen peer dacgen liggen
(Bu) 3. afsterven m.b.t. planten Ze bestarven a) bie/emao/e nl. planten, zoals aardappelplanten (Bu), Ft eezpe//ofmoct eerst
bestarven (Bu), Dc cerpels bestarven a)
b/e/emaole (Bu), Dc plaantc bestarft al
(Bu)
beste Ook baeste (Dhau, p) et ['bsstol

'be:stø] 1. bestwil, nut. z. ook best I, bet.
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2 (Dho, Np) Hij dot at veurje cigen beste een positief resultaat op (bijv. een
voor jouw bestwii (Dho, Np) 2. uiterste verbetering van zijn inzet, gedrag) (Dfo) 4.
inspanning die men doet (flu, Nw, ba) We in de kost doen, uitbesteden 5. (vaak
doen oons beste d'r veer (Bu), floe good wederk.) in een tijdelijke betrekking gaan,
a ok mien beste dee (.) (ha), H,7 doet vooral: zich uitbesteden als ineid of knecht
n/tied zien best; an now geven ze him 1k gao naor the boor toe te besteden er
gedaon (Nw), Die in de teertonne lachen proberen werk te krijgen (als meid of
hear beste (ba) 3. het best denkbare, dat knecht) (Bu), Mar trots as at maegien ok
wat het beste geacht meet worden DiE is was, IeeE ze dr n/ks van mar/can an doe 't
mien elgen wil, 1k zaf d'r at beste van me/c was, hadde ze hear besteded biJ eon
maeken ( vo), Niet van '1 beste! Die bet nije boor 6), Om nijjaorhenne besteedden
hear reer in de vingers sneden! 't is de knechten an mciden hear vroeger bij de
allemual niet zo mooi (b), Die was a/ over hoer, an dat gong dan in op 12 me/c (Ow,
de vie venzestig, an dan is at beste d'r we] Obk), je besteden as meid of knecht, mit
of dan heeft men z'n beste jaren gehad, is twaellouien me/c (Bdie), Die bet m op 'e
je konditie niet rneer zo geed enz. U)' Jow Scbenepolle besteded (Np), Die gal hanne
moan de ceipels wat danner scbellen en

niet zo olpiaggen, dat is zande, want at
beste zit onder de schelle (Obk, Op), at
beste van 't beste het allerbeste dat er is:
Hij krigt at beste, van 't beste cm an to

starken (Ld) (gezegd als greet ten
afscheid:) 't Beste!, Ft best; hear!, Now,
at beste (hear), zo ook: Doe 'k in Berkoop

to besteden (Op), Vroeger gavven ze at
yolk bij at besteden een haandgeld (Op),
Do knech ten kregen vroeger /iaandgcld as
go hear besteedden bij de beer (Ma), Die
knecht her Th weer bij dezelde hoer
besteded, veer eon jaor(Bdie, Ld, Ma, Spa,
Dfo), Hej' nij wark! Hej'je a! besteded!

(Bu)

bij him weggong, galhij mij de haand an besteding (spor.) de [bsti:du] 1. het
gee: 't Baste hear, on de twa/f apostelen uitgeven/uitgegeven worden van geld
(b), Now, gocie, hear, an ? beste (01-Ni), besteigeren (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
't Is at beste dat (..) het is nu zeer aan to besteigerde, het besteigerd [bast...] 1.
bevelen dat, cm: 't Is at baeste dat ieder (enigszins negatief) het voortdurend rendnow mar wat nemt (Ow), zo ook Dat kuj't stappen Wat besteigeren ze daor toch!
beste mar doen (Nbk), 't Baste was om (Nbk)
now mar n/ks blieken to iaoten (b), Hoe bestek et; -ken ba'stek] 1. (soms als
kuj' zoc'n lek now at beste opsporen? Nederlands opgevat) tafelbestek can
(Spa), 1k weer niet wat as 't beste is (...) zulveren bestak (Db), Doe 't bestak mar in
wat no aan te bevelen is (b)
de lepc/bak ( Wol), Ft bestek 1/gE in de
besteden zw. ww.; overg.; bestedede/ keukenlac (Diz, El), 1k zitte room in at
besteedde, her besteded {ba studnl 1. zorg, bestek ( Dho) 2. bestek van can bouwwerk
kracht aanwenden (voor) Ze hebben d'r at bestek veer de anbesteding (Sz), vandaar
hid watzorg an besteded (Nbk) 2. op een bestek macken ni. door een timmerman,
hap. wijze gebruiken d'r veul/gien tied an aannemer, architekt, zo ook De tinimerbesteden, je tied goed/nuttig bestaden 3. mannen maeken can bestek op (Wol),
uitgeven veer een bep. deal Ze bebben d'r Bestek on tekening bgen op 't kantoor om
can protte geld an besteded (Nbk), Die £, to zien (Op), Ft bestek is klaor (El) 3.
cen ten kuf' hater an wat aanders besteden van een raar bouwwerk of een persoon die
(Nbk), 1k wil n/ct meer besteden as zo vale er vreemd nitziet: D'r zit gien bestek an
(Bu), Ic ken tegenworig niet zo vale meet geen fatsoenlijk model, Seen goede vorm
besteden rI. door de verminderde (Ow), zo ook D'r zat n/ks gien bestek an
inkomsten (Sz), 1k zol daor mar niet to (Ma) 4. iexnand met een onevenredige
vale an besteden to veal geld aan uitgeven lichaamsbouw, iemand die or mar uitziet
(01-Ni), Ze bebben niet vale (geld) to (Dfo, Obk) Wat is dat een reer bestek, die
besteden hebben maar weinig geld (Pc- vroaw die h/er krek komrncn is to wonen
Dbi), D'r is n/ks an him besteded niks wat (Obk), Ft is een reer bestek van een
je voor hem uitgeeft, veer hem doet levert meenske (Dfo) 5. plan, voornemen (Dho,
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bestel - bestendig
Pe-Dbl) Dc regering had disse keer lange niks te bestellen je bent niet in de positie
waark mit heur bestek (Pe-Dbl), 1k heb om mijn opdrachten te geven (Op) 5.
niks glen bestek on trouwen heb geen bedoelen, aanwijzen met een bep. bestemvoornemen (Dho) 6. kader waarbinnen men ming (Bu, Dhau) Dat grosbultien dat daor
werkt of hoort te werken (Op) Et vaalt ligt is year de kalver besteld (Dhau), Dc
buten oons bestek om bier naodcr op in te
gaon (Op)

bestel et [bo'stsl] 1. opzet, toeleg, plan
(verspr.) Wie zien bestel is dat? wiens
uitspraak om jets te doen, wiens opzet (Db,
Dho, Ow), Ze bin daorin 'tlaandeengroot
gat an 't geven, wie zien bestel dat is,
begriep ik niet opzet, toeleg (Op) 2. in in
bestel wezen op komst zijn, gewenst zijn
cm te komen (b): 1k dochte an 0., en an
oonze beidejoongies en an 't maegien dat
in bestel was waarvan zij zwanger was (b)

besteladres [best...] - besteladres
bestelauto [best...] - bestelauto
bestelbiljet [best...] - bestelbiljet
bestelbon [best...] - bestelbon
besteldaotum (spor.) [best...] - besteldatum
bestelen [be'stulu] - bestelen icne bestelen,
je bestelen iaoten

bestelformeller (verspr.) [best...] - bestelformulier
bestelkaorte (spor.) [best...] - bestelkaart
bestellen zw. ww.; overg.; bestelde, bet
besteld [bo'stelv] 1. tegen betaling doen
bezorgen, laten sturen 1k hob dat nije bock
besteld(Nbk) 2. door de bediening in een
café ed. laten brengen Dc man die hi]
heur zit, bestelt pils (j) 3. in brieven
bestellen (spor.) 4. opdracht geven cm te
doen 1k zaljc wat bestellen (Np), Die kerel

veurwarker bestclde et wark, de aanderen

mossen et doen wees bet aan, bepaalde bet
(Bu) 6. nodig hebben aan tijd, in verb. als
de hide dag mit besteld
Daor bin
daarvoor heb ik de hele dag wel nodig (s:
Obk), 1k was d'r sorig an besteld om 't op
e tied klaor te kriegen hij had zn tijd
beslist wel nodig om het afte krijgen (Np)
besteller (Dhau, Mon) [ba'stelç] - brievenbesteller
bestellerig (be: Bu, Nw) bn.; -er, -st
[ba'stslçex] 1. geneigd anderen op te
dragen, te kommanderen N. is wat
beste/lerig (be: Bu, Nw)
bestelling de; -s, -en [be'stslui] 1. bet
thuisbezorgen van de post Op ci
platte/aand was vaeks mar iene bestelling

per dag(Nbk) 2. opdracht om te leveren en
te bezorgen 3. dat wat men heeft besteld
(spor.) 4. opdracht (p) een bestelling doen
(p): (-) en dot hear fluusterende een
bestelling (p)

bestelnommer (verspr., 1) [best...] bestelnummer
bestemd bn.; pred. [be'stemt] 1. in bestemd
wezen veurbestemd zijn veer ctmateriaol
dat veur zien woordeboek bestemd was

(bl), Dat was year zien kiender bestemd
(Nbk)
bestemming de; -s, -en [bestemnj] 1. doel
waarvoor men bestaat, lot We weten now

hoej'niks te bestellen, die vcrgctet toch, et ienkeer aenlik niet, wat oonze bestemming
is een grote knul (Obk), N dee alles percies is (Nbk) 2. reisbestemming 3.
verkeerd war H. him bestefde(j), Iemoe'n geschikt doel, zinvolle beschikking over
dat maegien al/c wark bestellen je meet iets d'r ecn (goeie) bestemming an geven
overal opdracht voor geven, ze pakt het (Nbk), Wat year bestemming zol or
niet nit zichzelf aan (Dhau), Ic kim hem kriegen? (Nbk)
van aYes bestellen, mar d'r komt niks van bestemmingsplan (verspr.) [best...] terechte (be: Bu, Nw), Wie her dat now bestemmingsplan
weer besteld?wi ens toeleg is dat, wie heeft bestemmingsreserve (spor.) [best.. J dat no weer zo gewild ((Sz, Nt), Dc bestemmings reserve
boerinne had H. besteld dat hi] mos een bestempelen (verspr.) [bestemplv] peer bossen roggestro deur de bakscl- bestempelen: édn of meer stempels zetten
mesiene haclen (vo), 1k heb ? 577 wel op
besteld, mar hi] bet et nog niet daon (Ste), bestendig bn.; -er, -st [be'stendax] 1. niet
Ft wodde vn besteld bevolen oat te doen veranderlijk, niet wispelturig, niet
(Nt), Hoof op te bestellen hon op met je onevenwichtig bestendig weer vast,
gekommandeer (Dho), Jow hebben mi] duurzaam (verspr.), een bestendikpersoon
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bestendigen - bestreken
eei rustig, evenwichtig, niet wispelturig
iemand (Udie, 01-NI, Pe-Dbl), zo ook ccii
bestendig nneenske (Die), Die jonge

besteuf, het besteuven [ba'stu:bxp} 1.
(overg.) bestuiven: met zand, stof 2.
(onpers.) bestoven taken met zand, stof
mecnsken van tegenwoorthg bin lang zo (Nbk) Die stien bestoul hielemaole mit
bestendig niet as 25 jaor Jeden (Sz) 2. zaand (Nbk) 3. (onoverg.) zich druk van
bestand tegen jets, blijvend Die kieren bin hot naar her begeven (Nbk) Man, wat
bcstenc4g tegen de koolde on tegen de bested ic tech mit the mater! (Nbk)
waarrnte (Np), Dat bin bestendige woonden bestoeving (I) de -s, -en {bo'stu:wi, ...vt}
woorden die gangbaar blijven (Dho) 3. van 1. bestuiving (met stuifmeel) Bijeholen is
kraeht, blijvend door can testament (El, d'r nag wat year de bestoeving van de
Obk, Op, Sz) Ic kim bi] jow leven vnicbtbomen en veerder macnt met mcci'
bepaolde wcenskcn bestendig macken NJ as veur eigen gcbruuk van de imker U)
de netanis (Obk), ccii bestendig testem cat bestoken (spar.) [ba'sto:kjj] - bestoken:
duurzaam, blijvend (Sz, El), Ikdaenkenict besehieten, oak fig.: iene bestoken mit
dat die bepaolingen in et testament onder vraogcn (spot.)
disse omstaand%h eden flog bestendig bestoppen zw. ww.; overg.; bestopte, hat
birmen (Op) * (van can traag, rustig bestopt [ba'stoprn] 1. ondergraven, bedekiemand, van iemand die ogenschijnlijk ken met aarde, in bet bijzonder: afdekken
bedaard is en geen streken zal nithalen:) met stro, grond, met name in het geval van
StE/c on bestendig, mar de knepen een kuil waarin aardappelen of bieten
inwendig(Nt, Obk, Dho), zo ook Stickcm worden bewaard Et cerappe/gat meet nog
on bestendig.,. ( Spa) en Hi] is bestendig bestopt wooden (Dhau), zo ook ceipels
mar bet de knepen inwendig (Sz)
bestoppen, as et slim koold was, tegen et
bestendigen (Db) [be'stEnd9gp] - invriezan (Bu, Nbk, Op, Ste), bicten
bestendigen: van kracht doen blijven Hi] bestoppen (Bu), Dc cerpel- on bictegatten
bet zien naoiaotenschop bestendigen laotcn
hi] de netanis (Db)

wooden vroeger bestopt mit zaand, stro on

roegte (Db) 2. be graven, tar aarde besteflen
hestieren (01-NI) {bo'sti:arvj - bestieren: can dead dier bestoppen ( Ste), con dooie
rondkomen, in verb. als WI] kim ? we! katte bestoppen (v, Bu), ruw inzake
bestieren we kunnen wel rondkomen personen: Hebben zehirn albestopt?(Nbk)
(01-NI)
3. instoppen (in in bed) (Np) iene lekker
bestieven (Obk) zw. ww.; overg.; bestief- bestoppen instoppen (Np)
de, is bestiefd {ba'sti:brnj 1. stijf worden bestormen (spot.) [bast...] - bestormen,
van cen slachtdier, nadat het is gedood stormiopen op, bijv. van een kasteel
Vroegerkwam de himsslachter, as 't varken bestralen z. bestraolen
an de ledder hong on best/cf.fd was,
bestraolen (verspr.) Ook bestralen (spot.)
aovens te ofhouwcn (Obk)
zw. ww.; overg.; bestraolde, het bestraold
bestig (Np, s: oost.) bit, bw. ['bestn] 1. fta'str...] 1 bestralen Wil eons leven, God,
best, prima, bestig, vaak als antwoord op bcstraoicn mit .Tow GeesE van hcilighicden
de vraag hoe het gnat Bestig! (Np, s: oost.) zuvcrhied (b) 2. bestraling toepassen (als
bestighied (Nbk, Spa), voor -held z. -bled geneeswijze) Ze mos bonne to has Era olen
de ['besthx...] 1. kwaliteit (Spa) As d'i' om een bestraling to ondergaan (verspr.)
schot in de aoren komt is etgicn bestigheid bestraoling (verspr.) [ba'str... - bestraling
meer (Spa) 2. goede and, good karakter, Van th'c bcstnao/ing kuj' nog wel es wat
goede bedoelingen (Nbk) Dat dot hi] last kriegen (Nbk)
allienig mar cut bestighied(Nbk)
bestracten [ba'str...] - bestraten
bestippelen zw. ww.; overg., onoverg.; bestraoting [bo'str7:Gtu)) - bestrating: bet
bestippelde, bet bestippeld [bSstip}r] 1. bestraten; bet plaveisel van straatstenen:
(overg.) bestippelen, van stippels voorzien eau ens/ic/it stokkicn bestraoting (v)
2. (onoverg.) voortdurend bezig zijn met bestreken bn. [ba'stn:kJ 1. bewerkt door
her maken van stippen Wat bcstijopei Ic to bestricken, bet. 3: Vnocgcr hadden zc in
de atheidenshuzen bestncken panncn; daor
daor! (Nbk)
bestoeven st. ww.; overg., onoverg.; sat gien net tegen, ze wanen ok n/ct
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bestri'jen - bestrieken
bescheuten mit hout; dat bestrieken
gebeurde mit dcpannestriekcr(Sz), B]] ci
macken van ccv bestreken dak bruukten ze
vroeger ccv pannestricker (Op) 2. bewerkt
door te bestrieken in bet. 6 een bestreken
turf (Np)
bestri'jen Ook bestruien (Nbk, Np, Nt,
Pe-Dbl, Spa, Sz), be struffen (Bu, Obk) zw.

ww.; overg; bestri'jde, bet bestrijd
[ba'stnj(d)v: (Bu, Dho, Ld, Nbk, Np, Nw),
...'strsj(d)i: (WS, App, Db, Dfo, Nbk, Ow,
b)/bo'strj ... /ba'str&j...] 1. door strooien bedekken et Jaand bestri5en mit kcunstmcst

(Nbk)
bestrieden st. ww.; overg., onoverg.;
bestreed, her bestraden [ba'stridçi] 1.
(overg.) strijden tegen, een einde proberen
te maken aan Zokke grote insektep/aogen
moe]' bestrieden (Nbk) 2. (overg.) met
argumenten aanvallen Dat za'k ze niet
bestrieden 1k zal hen daarin niet tegenspreken (Nbk, Bu) 3. (overg.) in onkosten
bestrieden 4. (onoverg.) voortdurend ruziën
War bestrieden jim toch! (Nbk)
bestrieding de; -s, -en [ba'strith] 1. het
bestrieden, vooral: het bestrijden van
plagen, ziektes en ander ongemak Et is mit
al die bestriedings aen/ik begonnen mit de
bestrieding van de runderhorze/ (Ow)

bestrieken st. ww.; overg., onoverg.;
bestreek, het bestreken [b'strik] 1.
(overg.) strijkend bewegen over, langs le
hoeven mien aarm niet zo te bestrickcn,
b/ief of (Nbk) 2. (wederk.; van paarden)

zich voortbewegen waarbij de voor- en/of
achterpoten tegen elkaar strijken, slaan Len

daor a]' dat mit doen hiet de pannestrieker

(Nbk), Dc muren bestrieken mit specie
(Np, Obk) 4. (overg.) iemand doen genezen
door op, over een deel van fn lichaam te
strijken (Dhau, Nw, Ow), K/cia Laensien
ston d'r year bekend dat die c/c fiet an de
vinger bestrieken kon (Ow), Die het ok
heur zere vinger bestreken (Ow), Li is mit
gien middc/ te bestrieken er is hoe dan ook

niets aan te doen, het is niet te verhelpen
(Nw) 5. (overg.) jets goedpraten, vergoelijkend praten over (Ow) Hi] bestreek et
(Ow) 6. (overg.) brandstof die nog gloeit
bewaren door er as over te 'strijken' (zodat
er gloeiend materiaal blijft waarmee men
de volgende morgen weer vuur kan maken
om to stoken) yaw- bestrieken: Et vuur
wodde bestreken in de askebak (Np), Ic
deden een turf in de askebak hi] vuur
bestrieken; de as/ce gong d'r over en dan
kiepte ie et reuster omme en dan vu] et
vuur naor beneden op 'e as/ce; dan was etc
ere morgen de turf iene k/ompe vuur. Dan
hae/de ie de askebak naor baten, mit een
tange hae/de ie et vuur wit de ba/c, en dat
dee ie weer in de kache/ op 't reuster
(Nbk), vandaar Man, wat bin 'k b/icde dat
ij gisterao vend et vuur bestreken hebben
(Nbk), &] vaur bestrieken va/ et koo/tien
in de turf a]' et reuster omkeerdcn; dan
kwam ccv g/undige koo/ in de askebak,
daor kwam wat turf onder (Nbk), zo ook
vuur bestrieken mit cci, koo/tien (Ma),
koo/ties vuur bestrieken (Db), Et moet
goed deurbraand wezen, en dan bestreek ic

gezegd met name van een gloeiend kooltje

peerd bestnkt 'in ok we!, as hi] mit de vuur, waarover as kwam om het de
year- en/of aachteipoten tegen mekeer slat volgende morgen te gebruiken voor her
(Nbk), Len peerd kon bij et /open in de aanmaken van de kachel (Nbk), I/c moet
p/oegvorc himze/s we] es bestrieken (Obk, nog even vuur bestrieken, zeden we dan;
Nbk), Dat peerd staot te nauw, dat bestrikt dan kwam d'r cen turf of brikct tint dc
him (Dfo, Np, El), Aspeerden striekiappen kache/ en die wodde in de doofpot stopt,
hebben [ strijklappen, ni. ter beseherming daor kwam aske over en dat wodde d'r
van her been] dan kun ze hear niet morgens weer of hae/d; men dee dan wat
bestrieken, dus mit de poten tegen mekeer pietereu/ic op die turf of briket en die
schoeren (01-NI, Np, Bu) 3. (overg.) wodde weer ansteukcn, ie hadden dan zo
strijkend smeren over, op (overg.) Ze een vuurticn en de kachc/ dee et zomar
bestreek zien wontien mit zalve (Nbk), In (Ste), zo ook dc ko/en bestrieken (Np), 't
die tied wooden de pannen op de huzen vuur gladstrieken (Ow), We kun nog niet
vaeke ok bestreken mit kalk, as d'r gien op bedde want et vuur is flog niet glad; et
bescheutcn dak op zat (Op), Pannen kan nog niet bestreken wodden (Spa),
bestrieken deden ze vroeger mit ka/k [di. Veurdat de meensken vroeger naor bedde
kalkmortel], lacter mit pot/and, et ding gongcn, bestreken ze een ko/e vuur in de
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bestrieldappe - bestuurslaoge
askebakonderdeaske(Op) 7. (overg.) qua
oppervlakte inhouden Dc Stcilthgwarven

bestuur et; besturen; -tien [ba'sty:ar} 1.
bestuur van ecu vereniging, overheid enz.

bestrieken een groat gabled an de
zuudkaan te van Frieslaand (Nbk), Dat
bestriekt wel a! jaw Iaand (Nbk), H1J
bestrik can bid gabled gaat over, heeft te

't Bestuur her mif vraogd cm icderiene te
bedaanken die d'r tegen schn),t bet am
zovcer Is kriegen (b), En daorom ZCC It
bestuur: 'Hiermoe'n WI] wat op vicnen'(b)
2. in wit bcstuur wezen can beetje ziek zijn

bedienen, heeft de zorg voor e.d., bijv.
m.b.t. een huisarts, can bezorger van
kranten (Ste) S. (overg.) inhouden, met
zich meebrengen (Nw) Dat besthkt nogal
wathoudt nogal wat in (Nw) 9. (overg.) in
staat zijn te betalen (Np) As /JiJ dat
ai/cmao/e bestricken kan (..) (Np) 10.
(enigszins negatief; onoverg.) voortdurend
bezig zijn met stricken (in meerdere bet):
V/at bestriek ía toch, mecnske! (Nbk)
bestriekiappe z. striekiappe
bestruien z. bestn]en
bestrujjen z. bestrijen
bestrunen (verspr.) zw. ww.; overg.,
onoverg.; bestruunde, hot bestruund
[bstr... J 1. (overg.) stiekem mensen
naderen cm ze to bespieden, wanneer ze
nietsvermoedend bezig zijn, met gezien of
beluisterd willen worden omdat ze in het
geheim overleggen, een verboden
handeling uitvoeren, vrijen, minnekozen

(xn.b.t. verkoudheid, griep, eon ontregëlde
spijsvertering enz.), ook: enigszins van
streek: Zc was wat util bestuur eon beetje
ziek (Bu, Nw), W bet can schofflen out
bestuur west een beetje ziek (El, b, 01-NI),
Zie hebben gister slaps/s had, en now bin
ze al/emacl sen betien out bestuur (Sz),
Doe k/sine P. veur 'I eerst naor schoek
mos, was ze een betien out bestuur (Db),
ook: out 't bestuur wezen (spot., b): Et zal
douk wel wear wat betarea, 'k heb de
macge wat cut 't bestuur (b); verder in Ft

is cut bestuur hot loopt fist good (Nw)
bestuurd (01-NI, ?e-DbI, Sz) bn. [bo
'sty:rtJ, in Ft hal is bestuurdde hooioogst
is binnen, het hooien is klaar (01-NI, Sz)
en Dat kerwei is wear bestuard, thor bin
we of(Pe-DbI)

bestuurder [basty:ordF] - bestuurder: van
eon voertuig; lid van eon bestuur
Zuwwe dat peertien zundagao vend even bestuurlik (spor., 1, v) [b9sty:rbk] bestrunen?(Diz, Nbk), cenjong stdllegien bestuurlijk: bestuur!ik wark (v)
bestrunen (Spa), Now J. (..}, dat is oons bestnursambtener (spot.) [host...] zo stiekemwcg bestrunen, vian 1k nict zo bestuursambtenaar
mooi (vo); sorns heeft men met bestrwicn bestuursapperaot () [bast..] do bedoeling anderen op een bepanld bestuursapparaat
moment te hten schrikken door plotseling bestuursbaentien (Nbk, Op) et; .. .baenties
te voorschijn to komen of hard to roepen 2. [ba'st...] 1. funktic in een bestuur Zels
(onoverg.) voortdurend bezig zijn met hadde ik nict vu/c zth an eon
strunen, steeds stiekem been en weer lopen bcstuursbacnticn, mar de vcurzittcr her at
zonder heldere bedoelingen Wat zo//en ze me anpraot (Op)
dacr bestrunen! (Nbk)
bestuursbesluut (verspr.) [ba'st...] bestsoortig (Ste) bn.; -or, -st [aks. wissel
bestuursbesluit
1. van ten goode soort, van eon good ras bestuurservaring (verspr.) [bo'st...] Len platte merric is can bestsoortig ding; bestuurservaring
now vienen ze ze aenlik wat te klein (Ste) bestuursfunktie [ba'st...] - bestuursfunktie
bestuderen [bsty'd...] - bestucleren: met con bestuurs/bnktie bebben (Obk)
aandacht lezen, bekijken Wat bcstudcer Ic bestuurskosten (verspr.) [bast. . . J daor tocb7(Nbk)
bestuurskosten
besturen (El, Nbk, Nw) zw. ww.; overg.; bestuurskracht (1) [ba'st...J - bestuursbestuarde, het bestuurd [bast...] 1. regelen, kracht
afdoen (Nbk) Dat had hiJ wel bestuurd al bestuurskunde (1) [bo'st... J - bestuurswel geregeld (Nw) 2. leiden, biding geven kunde
aan, runnen (El, Nw) Dc huusho/ing goed bestuurskundige (1) [...k...} - bestuursbesturen is nag fiat ZO makke/ik (El), Ft kundige
geweld Jat him amper besturen (Nw)
bestuurs(aege (1) [host...] - bestuurslaag
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bestuurslichem - betaelopdracht
bestuurslichem (1) [best...] - bestuursIichaam
bestuurslid [best. . - bestuurslid
bestuurslidmaotschop (I) [best...] bestuurs lidmaats chap
bestuurstael (1) [bo'st...] - bestuurstaal
bestuurstaotTel [best...] - bestuurstafel
bestuursvergeerdering (Obk, Ste, 1)
[best...] - bestuursvergadering
bestuursverkiezing [best...] - bestuursverkiezing
bestuursveurstel [best...] - bestuursvoorstel
bestuurszaeke (spot.) [be'st...] - bestuurszaak
bestuveren zw. ww.; overg.; bestuverde,
het bestuverd [be'stywrn....v1...] 1. betalen,
financieel aankunnen 1k woet nict of 1k or
wel bestuveren kan kan betalen (Nbk),
on do ere v/oft/en bander kun ivij we!
bestuveren ( vo), Dat kun we n/ct
bestuveren (Db), Thj kan et krok
bestuveren hij kan het net betalen, hij kan
net rondkomen (Db, Ow)
bestwil ['bestwtl] - bestwil Ge!oof me mar,
hi] doe or your jow eigen bestwil (Nbk),
Doe ? now mar, et is veurje eigon bestwil
(Ma), Th7 dot et year Zion e%en bestwil
(Bu, Ow), ? om bestwil doon met goede
bedoelingen voor eon ander, om erger to
voorkomen (Obk)
besussen (Nbk) Ook besuste.ren (b) zw.
ww.; overg.; besuste, het besust [bo'sAs1J
...'sAstp?] 1. kalmerend toespreken, tot bedaren brengen: van boosheid, ruzie Jo
moe'n or mar war besussen (Nbk), Kom,
kom, besusterde J. (b)
besusteren z. besussen
bet. - aficorting van botekenis, betokont,
betaeld
betaasten [bet...] - betasten, bevoelen
betaelautomaat (verspr.) [bet...] - betaalautomaat
betaelber bn.; -der, -st [bet...] 1. niet zo
duur dat men het niet zou kunnen betalen
Dat is temoensen tog botaolbor (Nbk)
betaelbewies (verspr.) [bet...] betaalbewij s
betaelcheque (verspr.) [bet...] - betaalcheque
betaeld [bets:It] - betaald, in: lone war
betaold .zotten; verder in betaeld vootbal
betaeldag [bet...] - betaaldag

betaelen Ook betalen ( WH) zw. ww.;
overg.; betaelde, het betaeld [be'te:h21
...'ta:lv] 1. door geld to geven vergoeden,
een rekening vereffenen 1k moot jo dat
rekentlen nog botaelon (Np), eon schuld
botaofrn (Nbk), Wi] moën flog belasting
beta/en (Spa), Dat mos wel good betaeld
wodden er moest flunk voor worden betaald
et duur betaelen (spot.), Wat mos hij
d'r vow- betaelen? (Nbk), Ze boefden d'r
noolt con cent your to botaolon ze hoefden
het nooit in geld to vergoeden a),
(wederk.) 1k bob glen cent, Yr botaol mij
blauw an Mar! door veel to betalen in con
lastige financiële positie komen (bI), Zo
botaolden kontant met contant geld (j) 1k
kan or betaelen mit eon tiention (Dfo), Wi]
betaelen haost a/los over do baank doen
onze betalingen haast altijd via de bank
(Ld), Botaelen kuj' ovoral mit torochto als
je maar betaalt kun je overal terecht
(01-NI), Zoe'n ding botaolthimzelskomt er
wat de kosten betreft weer nit door de
inkomsten die je erdoor verwerft/de kosten
die je bespaart (b), con hogo tol bctae!en
gezegd wanneer men iets bereikt maar
daarbij flinke nadelen moet aksepteren )
2. gewoonlijk uitbetalen aan salaris, loon,
gewoonlijk vergoeden 't Sannotorie beta elf
grifmeraokolgood(b), Zo konnon best eon
knochtbetaelen veuretschonoholon van do
peordestaion (I) * Bi] do iono moej' geld
go von, hi] do aander mooj' botaolcn het
maakt niet nit waar je koopt, betalen moet
je toch (Ow)
betaeler [be't€:lr] - betaler: Et is eon
minne betao.ler een slechte betaler (Nbk)
betaeling de; -s, -en [bo'ts:lu]] 1. betaling,
het betalen Botaoling moej' niot uutsteien
(Obk), ... opschotten (Spa), eon botaoling
doon (Nbk), betaelings over do baank
(Nbk)
betaelingsbevel (spor.) [betE:luJzbofsl] betalingsbevel
betaelingsbewies [bet...] - betalingsbewijs
betaelingstermien (spot.) [be't ... ] betalingstermijn
betaelkaorte (verspr.) [be't ... ] betaalkaart: creditcard, elektronisehe
betaalkaart
betaelmiddel (1) [bet...] - betaalmiddel
betaelopdracht (verspr.) [bet...] - betalingsopdracht
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betaelpas - beter
hetacipas (spot.) [bat...] - betaalpas
betaelptieht (spec.) [bat...] - betaalplicht
betaclreken z. bctacfrekinge
betae!rekening z. betacirekinge
betaelrekinge (I) Oak betaelreken (1),
betaelreliening (1) [bat..!..] - betaatrekening
betaeltermien (spar.) [b't...] - betalingstermijn
betalen a. betaclen
betegelen [bo'tt:g] - betegelen
betekenen aw. ww.; overg.; betekende, her
betekend {ba'ti:kij5n] 1. inhouden als
begrip, te omschrijven zijn als Watzol dat
woordbetekenen?(Nbk) 2. aanduiden, een

nooit weer beter is ongeneeslijk ziek, zal
op zeker moment komen to overlijden door
z'n ziekte, oak wet: houdt altijd die kwaal,
is ehronisch ziek, eon zickte waor aj' boter
van wodden kunnen waarvan je hint
herstetlen (v), Hij is d'r niet beter van
wodden is or niet weer van genezen (Ow),

signa& zijn van As do pc/isle zo dot,
betekent et daj' dcun&cdcn moeten (Nbk),
Wat het dat te betekenen! wat wit je

cen klein hoekien b/au whuldersen om as
n/jo ecrappels in et lacst van full eerst to
eten; laeterheb 1k nog es watpoters op 'c
kop tikt, mar of vol oons niet mg, d'r
woren doe al beter rasson (Ow), Zoo's,
peerd was d'r niet te beter omme, et brocbt,
a,? of verkopen wol/en, mindor op, die was
te nauw op 'e gang (flu), Et wodt now wel
betermit Zion Jeresi (Nbk), Mien geheugen
wodt d'r nict beter op gaat achteruit (Ow,
Sz), zo oak Flour go/thur wodt d'r ok niet
beter op (Dhau), L. wodt ok niet beter op

daarmee uitdrukken, wat hebben ze ermee
voor 3. voorste1en, impact hebben Dat
betekent nogal watt heeft nogal impact,
brengt nogal wat met zich mee, En wat do
droktc betreft, 't Ic niks nicer ft betekenen
bly veurjaoren (s: oost.)
betekenis Oak betekenisse (Ste, ko, v) de;

-sen [batt:konis/ ... ntsa] 1. woordbetekenis,
zinsbetekenis, betekenis van uitdrukkingen
enz. de betekenis van die uutdrokking
(Nbk), N was eon mccnske in do bcstc
betekenis van of woord in de gunstigste
lezing van het woord (v) 2. dat wat een
symbool, een token enz. uitdrukt 3.
strekking 4. belang, gewicht (..) dingen

zo oak Hif is nooit weer (gocd/hie/cmaoI)
beter wodden hij heeft die ziekte niet
(goedlhelemaal) kunnen overwinnen, heeft

altijd (enigszins) last van die verwonding
enz. gehouden (Nbk) 3. met meer kwaliteit
dan eerder, met meet kwaliteit dan bet
dier/de zaaktaktiviteit waarmee men vergelijkt, Haost lederiene bouwde vrocgcr

gang gaat bepaald niet beter lopen,
integendeel (b), 'k Kan ok niet beter op

him passon beter dan zoals ik nu voor hem
zorg, is niet mogelijk (b), It Kan nicE beter
hot is van hoge kwaliteit, het gnat nitstekend, hot is eon uitmuntende behan(..) die in mien Jevensgang toch ok hour doling, bediening enz., tegen beter weten in
betekenisse hadden (ko)
hoewel men eigenlijk wet snapt dat het zo
betekenisomschrieving (spar.) [ba't...] -. niet meet (Nbk, v, b), Zo weten niet beter
betekenisomschrijving
ze hebben er no eenmaal geen kennis van,
betekenisontwikkeling (1) [bat...] - bete- ze kunnen or niks aan doen omdat hun blik
kenisontwikkeling
beperkt is (b, v, Nbk), Ze racken daor weer
betekenisse z. betekenis
wat an do beterobaandgenezen enigszins
betekenisverscliit (1) [bat...] - bete- van hun ziekte, ongemakken (Dfo) 4. in
kenisverschit
eon gunstiger financiêle positie, in
beter I et ['bi:tç] 1. jets datlieniand die gunstiger maatschappelijke omstandigbeter is bij gebrek an beter, Veur vossen heden, in betere lichatnelijke omstandigvien Ic glen beter ni. geen betere hand am heden, fortuinlijker Dc meensken hebben et
moe te jagen (b)
tegenwoordu You/c beter (j), Hij hadde
beter II Oak beterder (spar.) Tm. betere tieden kend ni. met gunstiger
['butr/ ... dr] 1. met meet kwaliteit(en) dan omstandigheden, in eon betere financiêle
eon andere persoon Ze is een betere unem positie, met minder gezandheidsprobtemen
as hour zuster (Nbk) 2. geheel of min of enz. (v), Th7 mos een beter ]even d.i. in
meer genezen Woj' a] weer wifl beter? maatschappelijke zin (bI), Hijnios d'rzofs
(Nbk), J2, ik bin (hielcmao/e) beter (Nbk), we! beter van wodden wilde or wet (good)
Et wodt niks beter, long! (b), Die wodt aan verdienen (v), Hij is d'r beter van
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beteren - betied
wodden heeft eraan verdiend (Dho), F1i7
was van wat beter kom-ofkwam nit een

ietwat hogere maatschappelijke kiasse (b),
hoop op beter tieden (Ow), Ft was d'r niet
beter op wodden het was niet bepaald

vooruitgegaan, in tegendeel (Nbk, b) 5.
meer te verkiezen Ft is beter hi] de Heer
te scboe!en as op meensken te vertrouwen
(b), 1k veur mi] hole et beter (-) acht bet

verstandiger (s: oost.: 1877)
beteren I zw. ww; overg., onoverg.;
beterde, is (bet. 1), het (bet. 2) beterd
['bi:tp)] 1. (onoverg.) beter worden, herstellen Eon dag of wat steppe [lichte] kost,
dan zal 't wel weer wat beteren (Obk), Ft

beterschop Voor -schap z. -schop [b ... ] 1.
betere gezondheid 1k weenske jow
beterschop (Np), 't Beste, en mar
beterschop, beer! (Dfo) 2. in beterschop
he/oven toezeggen zich beter te gedragen
beteugelen (Up) [ba'tA:glv] - beteugelen
beteuten (Dfo, Dho, Np, p) zw. ww.;
overg.; beteutte, het beteut [bG'tA:ti] 1.
roddelend over iemand praten c/c buren
beteuten (Dfo), Die vrouw wodtma! beteut
(p, Np), Aj'iene beteuthadden, wodde we!
zegd: Vie het cen bakkebrogge verdiend

(Np)
beteuterd (verspr.) Ook betuterd (b)
[bo'tA:tçt/bo'tytçt] - beteuterd, op zn neus
zal douk we] weer wat beteren, 'k beb de kijkend, enigszins verslagen Hi] zal dammacge wat wit 't bestuur (b), Hi] betert wat beteuterd zeten hebben (b), HiLl keek
aorig hij wordt beter (Obk), Dc zieke was (aorig) beteuterd toe (Nbk, Np)
aorz an 't beteren (Pe-Dbl), Et helen mooi Bethlehem ['betlohem, ...li:hcm] gezegd van een wond, inzake een ziekte Bethlehem, z. ook onder steern, bet. 10
(Nbk), Die wonde in mien bien wil mar betijen (Bdie, Bu, Dho, El, Obk, Op, Ow,
niet beteren (Wol), 147 is an de beterende Pe-DbI, Spa, Ste, Wol) Ook bedi'jen
haand geneest langzaam maar zeker (Bdie) zw. ww.; onoverg.; beti'jde, is
(verspr.), (van ruzie, boosheid:) Dat betert beti'jd [bo'tij(d)n (Bdie, Bu, Dho, El, Obk,
vanze!s wel weer, daor hoeft gien dokter Ow, ZW), . ..tj... (Up, Spa, WoI)Iba'dtj... ]
bi] (Ow), Ft weer zal toch wel wat 1. in betijen !aoten laten blijven wat het is,
beteren, zuwwe hopen! (Nbk) 2. (overg.) even niet aan komen (Bu, Obk): Dat
zorgen dat men zich beter gedraagt, in je hoekien vene moef eerst watbeti]enlaoten
/even beteren: Hi] wi//za/ zien !even (Obk); vaker (fig.): laten betijen, met rust
beteren (Nbk)
laten, zn gang laten gaan Laot mar wat
beteren II zw. ww.; onoverg.; beteerde, is betijen, straks is 't wel weer over bemoei
beteerd [bo'tuari] 1. aflopen, eindigen in je er maar niet mee, laat het maar betijen
Ft is nog goed beteerd goed afgelopen (Wol), ook zonder !aoten: Et moet eerst
(Nbk, p, b), Ze is van c/c trappe mieterd, mar een bietien betijen (Bdie), 1k moet
mar et is nog aorig goed beteerd (Db), Et eerst... (Bdie), Et eten moet eerst wat
kan nog goed beteren ( Pe-Dbl), Ft th to betijen zakken (gezegd nadat men gegeten
hopen dat et goed beteren za] mit die heeft) (El)
zwaore opperaosie (Obk), Dat onge/ok i
betichten (Obk, b) [b'flxtifl - betichten,
noga/ good beteerd (Dfo), Zo! dat now wel beschuldigen iene van dingen betichten (b)
goed beteren? (Spa, Nbk), Dat is nog best betied Ook bëjtied (Bdie) bw. [bo'tit/
beteerd, mar et had reer oflopen kund (El), btj'tit] 1. vroeg Ze bin vandemorgen al
't Kan never beteren (1Db), —rear beteren betied hennegaon te gruppen greppelen
(Ow), Dat kan th raer beteren (Bdie), Hoe (Np), Morgens betied kwam hi] a! (Nbk),
as dat now nog es beteren za!? (Np), Hoe Now, Ic bin d'r mar belied! je bent maar
zal dat now beteren? (Dhau), ...is heur dat vroeg aanwezig (Nbk), Hi7 het me betied
beteerd? (Nbk), Wat kan 't al vremd naor boven stuurd (Np), betied wakker
beteren! (b), Dat is beer win beteerd (b), wodden naar verhouding vroeg (v) 2. op
Doe ze allemao/e ccii s/okkien op ha c/den, tijd (vaak: en vroeg) Wekommen d'r!ieke
beteerde et in houwerije (Obk), As 'I op betied omme even vroeg, op tijd (b), A*
zien minst beteert, kriegen we niet vu!e
eerappe!s van 'tjaor als het echt beroerd
loopt (Obk), t Is goed oflopen, et had wel
winder beteren kund (Diz)

wat mit iene stelle, zorg 1k d'r a/tied veur
da'k betied bin op tijd (01-NI), Af 't even
boned zeggen, dan kan Ye misschien wel
mitgaon bijtijds, vroeg (Wol)
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betieds - betimmering
betieds (flu) bw. fb'titsJ 1. op tijd, bijtijds
Ge/oklag hebben ze dat bcticds ophe/derd

(flu)
betiemen zw. ww.; onoverg.; betiemde, is
betietnd b'tim:] 1. in betiemen laoten zijn
gang iaten gaan, laten betijen Now bin die
kiender krek nistig an 't speulen, kuj' ze
now n/ct beter bet/em en laoten? (Db), Laot
die jonge mar bet/em en, hi] reddet him we]
(Dfo), 11/] was aor%kwaod, mar we Mote2i
ft mar mooi betiemen, dan za/hi] we] weer
b/]dnen (Sz), Laot him mar mooi
betiem en, hi] wodt vanzels we! wiezer
(Nbk), Die ken dat vanzels niet betiemen
laoten (b), lene die goed kwaod is, moej'
even betiemen Iaoten ( Spa), Mooi bet/amen

laoten! mooi met rust iaten,je niet met een
bep zaak bemoeien (Ste), ft Is nogal een
muff/k geval, ft is beter dat ze ft even
betiemen laoten (Pe-Db), Dat inoef'
stiekem betiemen laoten (Np), (zonder
laoten:) Die ruzie moetnog even betiemen

(1Db)
betien (OS, verspr. WS) Oak bietien
(Bdie, Dim, Diz, Spa, Sun-Ot, Sz, Wol, k:
Ste) et; beties ['bi:tini'bitin] 1. kleine
hoeveelheid, beetje Mag 1k nog ccii bet/en
bet/en centen
suker in de A-of/Ye? (Nbk),

a

dat die van de veenbacs beaten, raekten ze
zaoterdags liekehadde weer kwiet(v), Hi]
bet mar eon (klein) bet/en niet veel
geld/bezit (Nbk), hi] bet/es Nj beetjes: As
een peerd wi/Jig is, miegt die a/tied hi]
k/c/ne beties (01-Ni), Bi] bet/es vertelde
NY et (Nbk), 1k had d'r een betien van
heurd jets U) Hi] hadde wel es cen Vain
bet/en mit him had, mar (..) enig
ongenoegen, een beetje ruzie
Ic moen
ccii (k/c/n) betien gedu]d hebben (Nbk),
Eon betien gekkighicd is gezond op zien
tied (Nbk), Eon betien gczdiiJiicd het
/cderiene neud/g (Nbk), hi] stokkies on
bet/es, bet/en hi] betien id. (Nbk), op
stokkies en be ties nao et vergeten wezen
een bet/en een -weinig: Die jonge staot
n/ct year een bet/en, ft is con echte
waoghals (Op), We hebben vandemorgen
mar een bet/en daon maar weinig Nbk),
waartegenover We hebben wel een bet/en
daon flunk wat (Ste), As ft een bet/en is,
kom i/c op fe jaordag als het even kan, zo
enigszins tnogeiijk (Nbk, Obk),
scheelt
mij een bitter bet/en vt/c in de plaesc van

a

N komt her kan mij nauwelijks jets
schelen (s: Nw: 1880) 2. in de verb. zoe'n
bet/en zo ongeveer: Zo badde et de h/c/c
morgen a] zoe'n bet/en gaon U). Eon
aander, die zoe'n bet/en kommenist is (b),
Daoromme dee dokter 't meerste daor mar
zoe'n betien of (b), Mit een voter (..)
maekte ze et zoe'n bet/en weer an mekere
W A//es nemt zoe'n bet/en ofscheid(bl), ft
Zal flog krek zoe'n bet/en gaon (b), ThY'
zoe'n bet/en bekommen? ben je 20
ongeveeruitgerust/bijgekomen? (Nbk); een
bet/en enigszins, in lichte grand: Dat //gt
dr cen bet/en al to dikke op (j), fCuj' ecn
bet/en ommegaon? (Nbk), 't Moet een
biet/en !/eken erop hjken, er redelijk
uitzien (aig., Bdie), Et was wet een bet/en
slim een beetje erg (Nbk), (met de
klemtoon op bet/en) as ft een bet/en //ekt
ais her er enigszins gunstig uitziet: Dat
w/Yç as 't een bet/en J/ek4 niet verz/tten
(p), Je moeten Ic ccii b/ct/en bedimmen
zich temperen, inhouden (Wol), Dri] de
pitten van ctpictereu/iestel mar een b/ct/en
hoger(Diz), 1k daenk dale doe ccii betien
doddedhebbe ten beetje heb zitten stiffen,
niet heb opgelet (p), Hoe zit et, wi! Ft cen
bet/en? Iukt bet een beetje (b), Ze keken
eon bet/en naor him wit, want J kon nog
wat(j), Bijkwam doe okgauw een bet/en
op verhaoJ (b), Et n/js was d'r al weer ccii
bet/en of (v), (met k/c/n ingevoegd:) Hi]
was cen klein bet/en Ic/k (Nbk), Zet do
kachel mar eon k/c/n bet/en leger (Nbk),
Zien ogies !ochtten n/ct een Hein bet/en in
niet geringe mate (b) * A/Ic bet/es he/pen,
zee de man, en hi] piste in de zee nile
beetjes heipen (bi), ...zee do dave], en hi]
smeet een bias in do he! (s: Wol), Ben
bet/en kan ccii hoet we--en, as et mar van
een goed meens komt (Obk)

betimmeren zw. ww.; overg., onoverg.;
betimtnerde, het betimmerd [b't., .] 1.
(overg.) van timmerwerk voorzien (Bu, Nt)
Ben s/edit betimnierd hays is een pr//ekemist (flu) 2. (overg.) met timmerwerk
afdekken een betinimerde mare (Nbk) 3.

(onoverg.) voortdurend tinimerend bezig
zijn Wat bet/inmeren ze c/nor toch b/] die
meensken, ie zo//en d'r gek van wooden,
a/tied mar weer in do romme/ (Nbk)

betimmering (1Db, Nbk, Wa!) de; -s, -en
[btunnJ 1. het betimmeren 2.
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betingelen - betrappen
timmerwerk waarmee men afdekt, afwerkt
In de bcdstce haJ' vroegcr an ? voetenende
ccii betimmering, thor was de kribbe (Wol)
bet ingelen (spot.) [bat...] - betingelen, van
tingels voorzien
Retje ['b€tja], in tante Betjc knegen gaan
menstrueren (Np): 1k kreeg tante BetJe ok
nog (Np), Tante BetJe op bezuuk hebben
menstrueren (Np)
betocliten (Dho) zw. ww.; overg.;
betochtte, het betocht [batoxti?] 1. vetdenken
betoefd bn., bw.; -er, -st [batuft] 1. handig
en bijdehand, handig en ervaren, bij de
pinken Die man levert knap wark, hij is
betoefd in zien wark (Obk), Dat wark thor
is hif goad in betoefd (Np), Hij is slim
betoefd in 't kaortspeulen (Dhau, Wol),
Daor kuf' de boel an overlaoten, die is
aorig betoefd(Pe-Dbl), 't Was cen betocfde
kerel (Np), Hiy is can betoefde Jaeger (Np,
El), ... ecn betoefd bijker (j), betoelde
warkers (j), can bctoefde spreker(Op), eon
betoefde nader cen zeer goed en ervaren
schaatser (Nt, Spa) 2. in Die komt d'r
betoefd ofhij komt er niet zo best af (Diz)
betoeft (Bdie) bn. [ba'tuft] 1. met een kuif,
haardos Die kop is betoeft (Bdie)
betoeterd bn.; bw. [batutçt] 1. betoeterd,
beteuterd, ook: er slecht uitziend bij ziekte
(van gelaat) Hij ston d'r betoeterd bij to
kieken (Nbk), HJJ is d'r betoeterd van
(Nbk), Thy keek aon betoeterd toe (Bdie,
Bu, Diz, Np, Ste, Ow), Hij zicht d'r
betoeterd wit (Np), zo ook Hij kik d'r
betoeterd wit (Pe-Dbl, Ste), ...van toe
(Dfo) Th7 keek rear betocterd, doe him oat
overkwam (Db) 2. (pred.) gek geworden,
belazerd, in verb. als Bif' betoeterd!, Bij'
now (wel) (hielemaole) betoeterd.' (Nbk),
zo ook Dat doen we niet bent, jow lieken
we] betoeterd! (Diz)
betogen (spot.) [bo'to:g] - betogen,
demonstreren
betoging (spot.) [bo'to:gtp] - betoging,
demonstratie
beton et [baton] 1. beton Dat weggien is
van beton (Nbk), ccii blok beton (Nbk), 1k
bin niet van baton ik heb ook mijn
menselijke gevoelens (Nbk)
betonbrogge (spor.) [bat...] - betonbnig
betonfebriek (spot.) [ba'töf...] - betonfabriek

betongaas (Dfo, Obk) [ba'töga:s] 1. net
van betonijzer in beton
betoniezer (Nbk, Nw, Spa) - betonijzer:
ijzer waarmee beton gewapend wordt
betoniezer deurkappen (Spa)
betonindustrie [bat...] - betonindustrie
betonlaoge [bo'tolo:ga] -betonlaag
betonleggen (Ste, vo) zw. ww.; onoverg.;
legde beton, het betonlegd [ba'tölsgfl] 1.
leggen, uitspreiden van beton: tot vloeren,
bodems, plaveisel: 1117 moch gracg
betonleggen en zwetste zakken vol over the
keunst (vo)
betonmeule [bo'tömA:la] - betonmolen
betonnen [bo'toq:] - betonnen can
betonnen brogge (Nbk)
betonpad (Obk) et; . ..paeden; . ..pattien
[ba'tömpat] 1. pad met plaveisel van beton
D is haost gien boar die nog ecn
menninge naor do plaetse hat, want at bin
allemaol betonpacdcn (Obk), Dat betonpad
moet wat stroever wooden (Obk)
betonpaol (spot.) [ba'tömpo:al] - betonpaal
betonplaete (Dfo, Nw) [ba'tômplc:to] betonplaat
betonschaeve (El) de [baths...] 1.
fopmiddel, ni gefingeerde schaafvoor het
halen waarvan men bij wijze van grap
kinderen of onnozele personen op pad
stuurde
betonschere (El, Ma) de; -n; .. .scheertien
[ba'töskt:ara] 1. fopmiddel, nI. gefingeerde
schaar voor het halen waarvan men bij
wijze van grap kinderen of onnozele
personen op pad stuurde
betonvloer (Nbk, Obk) [ba'tôfl...] betonvloer
betonweg [bat...] - betonweg
betoog (spot.) [ba'to:x] - betoog Hij bet
can hiel betoog hullen (spot.)
betoveren [bat...] - betoveren
betr. - afkorting van betreffende,
betrekkelik
betraond (Obk) [ba'trö: 5nt] - betraand
betrappen zw. ww.; overg., onoverg.;
betrapte, het betrapt [ba'trapm] 1. (overg.)
betrappen, overvallen bij jets dat niet mag
Hij zol cen ficts stelen, mar ze hebben n
d'r mit betrapt (Ld), Thy wodde (d'r op)
betrapt (Nbk) 2. (overg.) voortdurend
trappen op, trappen tegen, van koeien op
hun eigen spenen, als ze liggen: eon uder
betrappen (Sz): Die koe ha'k verkocht, en
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betreffen - betrokken
doe bet bij do leste dag nog even een uder
betrapt, mar doe hot do koopman me flog
good be/cot (Sz), Die hot et uder betrapt,
now sprcidthij wat (Sz), Die koe botrapto
zion spout (Spa, Wol), Do koc hot do utter
betrapt (E', 01*), zo ook (wederk.) Die
koe had ¶m betrapt (Ld) en Koonon mit con
hid groat gier krcgen deor eon net ammo,
dat on 'o rogge vaastezat; aj'dat niet deden
haj' kaans dat so hour betrapten, dat so
hear utters kepot trapten (Bu), eon net your
't botrappon van et gior di. tegen (Ma),
Naodat eon koe betrapt is (..) (01*), (als
ha. gebruikt voltooid deelw.:) con betrapte
utter (Obk)
betreffen sL ww.; overg.; het betroffen
{batrEftp] 1. betreffen, aangaan Do
vergaderings van do buurtverieniings
weren do belangriekste van et h/ole fear; so
weren oni mekeer hi) need on dood hi) to
staon on staansvorschi/ was drdan okniet;
et betruf voaral et ofleggon, kistobestoilon
on otrondzeggen en et verluden (Ow), Wet
dat betreft (..) wat dat aangaat: Et is so
waarm, wat dat betreft mag et we] es oven
rogonon (Nw), 0/c wet kieren botrof ook
wat kieren betreft was dat zo (v), Watniij
betreft dan kricgen we now cerst thee mijn
voorkeur is (Obk), Wat h/ni betrofhoofdo
et nooit weer aanders naar zijn gevoelens,
mening (Nbk), your wet betreft (...) voor
wat betreft (Nbk)
hetrekicetik [ba'trekok] - betrekkelijk:
relatief, niet zo groot in verhouding met,
vergeleken wat or meet islkan zijn Doe
oons zion dat oonze grate en oonzo k/c/no
zorgon vaoko mar betrckkolik b/mien (b),
Ze weren nag botrokkelik fern/lie van
me/ce or, dour do mommon van beido
kaantcn (Dfo)
betrekken st. ww.; overg., onoverg.; het/is
betrokken [ba'trEkfl} 1. (overg.) in of bij
een zaak halen, erbij betrekken Jo moo'n
him d'rrnar (niot) bi77in betrekken (Nbk),
Dat haddon to d'r n/ct bij betrekken
moeton (Nbk) 2. (overg.) gemeensehap
hebben met een vrouw, yank an verleiding
of dwang Hi) hot hour in 't goitehokke
betrokken (Np), Do knech ton haddon de
mold betrokken (Ow), Die boor hef do
meld betrokken (Bdie), Die hoer hot do
macgd betrokken (Nbk), Die zocht d'r
ammo, die vent hot hour betrokken, now sit

so mit 'tjong (Nbk), Die kerel is d'r op wit
om so now en dan eon vrouw to betrekken
(Obk, 't Is eon kero/ van ni/cs, hi) wa/Zion
e%en k/end botrokkon (Dho) 3. dekken
door mannelijke dieren As do ho//c van do
boatman uutbreuken was, zeden we we!:
Hi7 hct ok nag con koe van mu) bctrokkon'
(Up, Spa), zo ook Do ba//c van do huron
bet v/er pinkon hi) oons betrokken (El), Do
ho/Ic hot eon kalfbctrokken (Nbk) 4. (van
de Iucht) bedekt taken met wolken Et
wodde koolder, on do /ocht began to
betrokken (j) Do /ocht botrok inienend
slim hadde (j), Do /ocht betrokt helomao/e
(Dho), Do loehtbotrekt wat, ctzal wel n/ct
drouge blieven (Ste) 5. (van het gelaat) een
sombere uitdrukking krijgen zion gczicht
botrok (Nbk, Np)
betrekkiug do; -s, -en; betrekkinkien
[batrEku), ...k) 1. baan, werkkring
(verspr.) Dat maegion van oons krecg eon
aandoro botrckking (Pe-Dbl), cen
betrekklng taken (Bdie), Hi) had dear eon
gao/c be trekking (Nw) 2. bep. relatie
tussen personen (Bdie, Db, Dho, Op, Sz)
Do botrokking mit bum is omo do
familierelatie met hem is die van ooni
(Bdie), Hi7 was helemaole koold van cans,
we baddcn gien onkelc botrokking tot him
(Up), We staon in botrckking tot mokaaras
tante on nicht (Sz), Now begriep i/c in wet
your bctrekking hi) h/or th (Dho) 3. het
verband dat ermee is, dat ermee gelegd kan
worden Dat hot daor botrckking op heeft
daar verband niee, slaat daar op (Diz, Ld,
Nw), mit betrokking tot (Ow, I)
betrokken In., bw. [b'trok, ook wel
ba'trok] 1. ietwat ziekelijk ogend, pips,
bleek Hi) zich d'r wat betrokken out
(Bdie), A)' d'r betrokkcn uutzien, kick io
mar schietorz toe (Ow), Wet kick io d'r
betrokken mit, in konnon do brook wel vol
hobbon (El), P.1 konnen we] zion dat hi'j
met good was; hi) kook d'r betrokken van
too (Dfo) 2. bedrukt, somber, in betrokken
tookiekon (Diz, Nbk, Op, b: Im) Et
starfgeval hot 'm wol andaon, want hi)
kook aorig betrokken toe (Op), Hi) is niot
botto flcuri, hi) b/ct to betrokken toe
(Diz) 3. (van de lucht) met wolken bedekt
can betrokken locht (Nbk) 4. bij jets
betrokken, betreffend Do betrokken moonsken begriopon et do he/to van do tied niet,
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betrokkenhied - beugel
as die instaansies et uutleggon (Obk)
betrokkenhied Voor -heid z. -hied
[ba'tr... - betrokkenheid: het betrokkon
zijn
betrouwber [ba'tromb - betrouwbaar Hi]
Is niet bone betrouwbor (Nbk), can
botrouwborepersoon (Ow), botrouwber ies
(spor.)
betrouwberhied Voor -heid z. -hied
{ba'tr...] - betrouwbaarheid
betrouwd (App, Np, Nw, Ow) bn.; -er, -st
bo'trot] 1. vertrouwd, veilig (Np) Dat is

tegen do wal(Bdie)
betuntelen zw. ww.; overg., onoverg.;
betuntelde, bet betunteld [ba'tAntç] 1.
(onoverg.) voordurend kletsen, babbelen
Wat betunteldon zo toch! (Sz, Nbk) 2.
(overg.) bekokstoven, bekonkelen (Np) Dat
hobbon zo mit mekaandor helen told (Np) 3.
(overg.) door er over to praten sussen,

betrouwen I (Pe-Dbl, p, b: In) et [bo'tr...]
1. betrouwen, vertrouwen Ze haddo plot
yule betrouwen in die man (Pe-Dbl)
betrouwen H (Bdie, b; Im) [ba'tr...] betrouwen, door to trouwen verwerven hiel
wat betrouwen uit een huwelijk veel
financieel voordeel halen (b: Im), eon
vrouw mit geld botrouwen (Bdie)
betrouwzem (Np) bn.; -er, -st [b&troMstp]
1. betrouwbaar betrouwzem yolk (Np)
bette z. batte
betten (Bu, Nw) ['bEtlfl - betten, ook door
betten pus van een ontsteking e.d.
wegnemen
betugen zw. ww.; overg.; betuugde, bet
betuugd bo'ty:gj] I. betuigen, nadrukkelijk

komen; ook: soort boeman die's avonds uit
het bos zou komen om je mee to nemen; er
word voor gewaarsehuwd, om de kinderen
binnen to laten komen voor het to donker
werd
ben II [bA:] - beu, in d'r boa van wezon: 1k
bin d'r boo van (Np), Daor woJ' boo van
(Dho), ook in at boo wozen bet beu zijn
beugel de; -s; -tien [bA:gj] 1. bep. boog
die men bij het maaien op de zeisboom zet
enwaarmee men bet gemaaide bijeenboudt
om het in de gemaaide strook te leggen,
vooral dienstig bij lang gras (dat bijv. uit
de onderwal wordt gemaaid) en bij het
maaien van graan AJ' lang grös hebben,

uitspreken: daank betugen: We zullon
oonze daank betugen (Nbk, Nw, Obk), We
betugen oonze oprechte deelneming (Op),
Dan moot ikje betugen da'k (..) bekennen
(s: oost.) 2. bewijzen (Dfo) 1k kan Jo
betugen oat 't zo is bewijzen (Dfo) 3. van
een tuig voorzien (El) (zelfst.) at betugen
van eon peerd (El)

(Obk), Do bongol hoolt et grOs bijmokaer
(Ste), Mit at staondo zaod vorgroot io do

verzachten (Ld) Now bij him bodraugen
had, woi hi] et weer wat betuntelon (Ld)
betuterd z. beteuterd
betwiefelen [ba'tw ...] - betwijfelen 1k
plot betrouwd, daj' now a! op 't los gaon botwiefel of et waor is (Nbk)
(Np) 2. betrouwbaar (App, Nw, Ow) N. is beu I (Ma, Obk) de [hA:] 1. in do mallo
wel ccv betrouwd persoon, 10 ken we] boo soofl boeman die in bet koren zou
zaokon mit n dowi (Ow, App), eon zitten, waarvoor men de kinderen bang
maakte zodat ze niet in bet koren zouden
betrouwdo kerel (Nw)

moot d'r eon beugel op 'o zendeboom
beugol(Ld), An do zende zit do bongo!, die
haolt at grös hi] mekeer, die schoft at grös
op et zwil, op richoltios (Ste), Bi]
s/ootsnIeden doen we do beugel an do

zendo (El) 2. boog aan een hooihark, in
een vorm van een Iangwerpig stuk ijzer
betumeld (Nbk) bn.; -er, -st [ba't9m}t] 1. tussen de kop van de hooiwark en de stok
suf, bijna buiten westen Hij hot eon klap (Bdie, El, Nw, Obk, Ow) 3. stijgbeugel
mit do maelpoedo had, dan Is hi] aorig (spor.) 4. bep. toestel aan bet been om het
lopen te vergemakkelijken of bet krombetumeld, haost buton weston (Nbk)
betunen J (Nw) my. [ba't9n:] - groeien to voorkomen, vgl. As lone eon
beschoeiingen botunon ,naoken langs do ofwieking an et bion hot, dan lopt hi]soms
mit eon beugel (Obk), Polloposjenton
kasnt van et waoter (Nw)
betunen II (El, Ma, Ow) [bo't91?:J - betui- hadden wel eon beugel your stoop an do
bienen (01-Ni), I hat kiendorverlamming,
nen: omheinen, ook: beschoeien
betuning (Bdie, El, Ma, Nw, Ow, Sz) de; on daorommo lopt hi] mit zion bion in do
-en, -s [bo'tni] 1. beschoeiing langs een beugel (Op), Sommige kiondor loop en
waterkant eon betuning an do slootkaanto, yroeger in beugels (Nt), eon beugel an
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beugelbaene - beukenhoolt
b/en (Ow), et b/en in de heap! (Ow), de
beugel ow 't b/en (Ma), H1J bet ccii beugel
ow et b/en (Nw), Hiy Jopt in ccii beugel
(Ma) 5. baggerbeugel madder alit c/c s/oat
ha c/en wit de beugel (Np) (Np, Sz) 6

beugel als onderdeel van de sluiting van
een weeklies, beugelfies (verspr.) 7. id. van
de smiting van een tas (verspr.) ccv tags/en
rn/teen zulveren beugei(Np, Op, Dfo), ccii
tasse van !lewicJ bet ccii zulveren beugel

as haandvat (Ofo) 8, beugel als onderdeel
van een fuik (Si) 9. beugel waaraan cen
hangslot hangt (El) 10. beugel in de mond
gedragen, om de tanden geklemd, om die
in de goede stand to doen groeien A. had
ccii beugelun dcrnond(Nbk), 1k wohnoo/t
ccii heap! bebben (Nbk), ccii beugel ow
de tanen ( Spa) 11. valbeugel (El, Spa),

am. op cen tractor 12. beugel in het
beugeispet (Op) 13. hetz. als /iesterbeage/,
z. aldaar (Np) We rnoe'n de beugels
uuthangen; d'.rkommen twic Jicsterstrikken
in cen bcagc/ te hangen (Np) 14.

sierbeugel am een kettingkast (Dho) 15.
hetz. als spanbeagel, z. aldaar (Dhau, Ld)
ccv beugel van ccii koc (Dhau), Do ko en en
staon wel an beugels (Dhau) 16. bep.
beugel aan een werphengel (Dho) 17. bep.
gereedschap bij bet rietdekken (Nw): Mit
r/etdekken wodt ok ten beugel bra uk4 die
hal do hoc] in verbaan4 teplak (Nw) 18.
bep. beugel over ccv bed (Db) 19. in nict
dear de heap! kannen en in mar net/krek
dew de beugel kunnen ternauwernood
akseptabel zijn: Et is op 'traandcn, mar et
kan nag krek dear de beagel (Ow)

beukeblad Oak bukeblad (Db) ('b.. .
beukebiad
beukeboom (verspr. WS, E), Ld, Nbk, Ow,
ba, fp, v), beukenboom (Dia, Ma),
bukeboom (Db, Dfo, Dmi, Ma, Obk, Spa,
Sun -0t, hI, fp), bukenboom (Ma, Nw, Ow,
Pe-Dbl, Sun-Ot, ha), bukelboom (Db, Dfo,
Dhau, Ow, p, b: Im), bukel (Dfo) de;
..bomen; -pien ['bA:ka.....bA:kj]....by:ka..1
'by:kp ....byk .....byk] - beukeboom
beukebos (verspr.) Oak bukebos (Db)
['b..!..] - beukenbos
beukehede (Bu, Db, Dfo, El, Ld, Nbk,
01-NI, Ow) Oak beukehege (Edie, Bu,
Dho, Dia, DIa, Np, Nt, 01-NI, Op, Ow,
Spa), beukenhede (Ma), beukenhege (Mun,
Wol, Sun-Ot, Si), bukehege (Dmi,
Pe-Dbl), bukenhede Db, Ma, Dfo, Nw
Obk, Ow), bukehede (Obk, s), bukenliege
(s) de; -n; -gien ['bk:kaht:da/.../...kfl.../.../
'by:ka...f ...] 1. beukenheg, heg van haagbeuk
beukekege a. beukehede
beukehoolt a. beukenhoolt
beukehout a. beukenhoolt
beukelaan z. beukelacne
beukelaene (verspr.), beukenlaene (Edie,
El, Op. Wol), bukelaene (Dmi, Obk),
bulcen/aene (Db, Dfo, Ma, Nt, Nw, Ow,
Pe-Dbl, Sun-0t), beukelaan (DIa, Spa),
beukelane (Spa) ['bA:ka ... ....'I.. .!bA:kfl'l.../
'by:ka .... ....1.....by:k .......
- beukentaan
beukelane a. beukclaene
beuken a. boken
beukenboont a. beukeboom
beukeneute (WS, El, Ma, Nbk, Ow, b: Im)
Oak bukeneute (Dmi, Ma, Nw, Sun-0t),
bukenneute (Dfo, Ma, Pe-Dbl), bukentien
(Dmi) de; -n; . ..neutien
['bA:kanA:ta!'by:ka .....by:kflnA:toI'by)kfl
tin] 1. (vaak verki.) beukenoot (z. oak

beugelbaene (Op) ['b.. .J .- beugelbaan
beugelen (Np) zw. ww.; overg., onoverg.;
beugelde, het beugeld ['bA:gt7] 1. met de
baggerbeugel werken Vone wodde vroeger
ok beuge/d (Np)
beugelfiesse (Op) ['b..] - beugelfies
beugelnet (Op) ['b...] - beugelnet
bake)) Bij 't haast zuken we beukeneutics
beugelsiuting (Nw, Wol) [b... ] .- beugel- (El)
shifting
benkeneutieszuken (verspr.) onbep. w. en
beugeltasse (verspr.) ['b..] - beugeltas
het beukeneutieszocht ['bA:konA:tisy:kfl] 1.
beuk (verspr.) Oak beuke (spot.), buke beukenoten zoeken, rapen We gaon to
(bet. 1: Db, Dhau, Pe-Dbl, fp), buuk (bet. beukeneaticszuken (Nbk), We hebben
I: DIa, Dmi), buken (bet. 1: Dfo, Nw) de; vandcrniddag beukeneuticszocht (Nbk)
-en; -ien [bA:k/'bA:keiby:k&by:k/'by:lqJJ 1. beukenhede a. beukebede
bep. boom: beuk 2. hoofd- of zijbeuk in beukenhege a. beukehede
beukenhoolt (verspr.) Ook beukehoolt
een kerk
(spot.), bukenhoolt (verspr.), bukehoolt
beuke a. beak

beukenhoolten - beuren
(Dmi), beukehout (Dia, Spa), beukenhout
(Spa, Sz) ['bA:kfl .....bA:ka .....by:k.../
by:ka....ba:kg.....bA:kfl ...] - beukenhout
beukenhoolten (1) ['b..] .. beukehouten
beukenhout z, beukehoolt
beukenlaene z. beakelaene
beuker (Nbk, Np, Nt, b) de; -s; -tien
['bA:kr] 1. (vaak verki.) klein kind (van
plm. 3, 4 jaar) Doe 'Ic nog zoe'n kleine
beaker was (..) (b)

beukerschoele (Db) de; -n; -gien ['b..] 1.
kleuterschool
beukestamme Ook bukestamme (Db)
['b..!..] - beukestam
beul de; -en [bA:l] 1. beul (die het vonnis
voltrekt) zo bertaol as do heal 2. iemand
die dieren of andere personen graag pijnigt

beest niet zo beulen (Nt) 3. (overg.) zeer
hard roepen, aanhoudend hard en/of kiagend schreeuwen .Thn hebben ommes
biclemaole gien gevaulte in Jim donder,
badde ze beuld (v), Ic hoeven niet zo te
beulen, we heurenje we] (El), Hool toch es
op van beulen (Wol), We mossen beulen
om him wakker te roepen ( Ld), Die Jonge
kreeg goed war om 'tjak [een flunk pak
slang], hi] bet goed beuld (Sz), Hear him
es beulen razen en tieren (Nbk) 4.

(onoverg.) hard huilen, schreeuwen, yank
door kinderen Die Jongen beulen de hiele
boel hi] mekeer (Np), Th] bealde aYes
ondersteboven (Np), Hi] bealt ho von aYes
uat (Diz), Een ploegJongen ging bealend
langs de weg (Diz), Hi] staot daor te
Hi]geeft zien bccstcn con hoe] op 'c baud, beaten aebter hays (Spa), Hool op van
et is een beul (Spa), Hi] is ccii heal veur beaten (Nt) S. (onoverg.) loeien van vee
zion vrouw en kiender (Bdie) 3. on- Mit et natte weer hi] de haast kim de koeplezierige vent die van zijn werkvolk erg nezi zo beulen (Obk), De ko en en beaki,, ze
veel eist Et is een heal year zien warkvolk, hebben dust (Nt, Np), Die koe die bealtzo,
die vent (Nbk), Hi] werkt had en weet niet die kon wel kalven moeten (Nbk)
van ophouwen, bet is een beul year 'in zelf beulswark (Bu, Dho, Diz, Np, Nt, Obk)
(Spa), Et is ccxi heal over eon aander(Ow) Ook beutwark U) et [b...!.] 1. enorm
4. man die zeer hard werkt (veelal: en die zwaar work Et is beulswark! (Np), Hi]
dat ook van anderen verwacht) Dat is ccxi inoet heals wark verzetten (Dho)
heal in et wark (Nt), Hi] is ccxi heal over beulwark z. bealswark
'in zelf(El) 5. balk die over do pasdoek beun (verspr. WS, Db, Obk, j, 1) Ook
met inhoud komt bij het persen in de beune (bet. 5: Sz) de, et; -en; -tien
[b7t:nfbX:no] 1. visbun, viskaar Dc visker
honingpers (bs: Obk)
leegde de locke In de bean (Np), Do
beulbek z. raosbek
beulderd (Sz) de; -s ['bA:idt] 1. voort- snoekvissies bewaren we in de bean (Spa)
durend hard loeiende koe (Sz) 2. iemand 2. hetz. als stap IT, bet. 2, boven een sloot
ed. (Bdie, Nt, 54 3. kippenrek (1) 4.
die veel, voortdurend schreeuwt (Sz)
beulen zw. ww.; overg., onoverg.; beulde, hooizolder (Dfo) 5. keukenzolder (Sz) 6.
het beuld ['bA:h] 1. (onoverg., wederk.) (meestal my.) de hoogte (van de grond)
zeer hard werken, zwoegen, (zich) afbeulen tussen do diepe sporen van de wagens (Ste)
We mossen beulen om et warken daon te beunder z. baander
kriegen (Dhau), Dat waark was vroeger we] beundergrus z. baandergros
beulen (Obk), 't Was gien warken vrogger, beunderlaand z. baanderlaand
mar healen (Ow), War staot die Jonge daor beunderland z. buunderlaand
to beulen ( Ste. Nt), Et is beulen 't is enorm beune z. bean
zwaar werk (Bu), H/at staon Jim daor te beunen z. banen
moren on te beulen (Nt), Hi] her de hide beunhaeze (Ma, Op, Ow) [b..] - beunhaas
dag in de Eaan legen te beulen (Bu), Hij beunhaezen (Dfo) ['b] - beunhazen
bealt 'xii avE mekaer werkt zichzelf kapot beunstap z. buanstap
(Diz), zo ook Hi] beult 'in [zichzelf] kepot beuren zw. ww.; overg., onoverg.; beurde,
(Diz, Spa), ... 'in zels kepot (Diz) 2. het heard ['bA:rlcI] 1. ontvangen van geld
(overg.) als een beul behandelen Die hoer (voorwerk, goederen) Ikmoetnoghiel wat
Is glen dierevriend, hi] bealt zien peerd

hard laten werken en daarbij slaan en
schoppen (01-NI), vandaar Ic moe'n oat

van Je beuren, et wodt tied daJ' oat now
mar es betaelen (Db), Wat doebte ie da'k
nog year die oolde kaaste beuren Icon?
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beurlig - beurt
(Op), Ze doen 7 not willowark, ze bearen Tegenworig kim stadenton eon bears
d'r ni/a year (Nbk), 1k bcurde 1 100,- an vraogcn (01±), Thi /eert van eon bears
schone (Spa), Vroegcr bow-den we 't loon (Spa) 3. koopmansbeurs Do ho ores
in ten zakkion, now gaol alles over do verkopen de hieten op 'c bears (Np),
bank(Sz), Kleine boertics beurden 116,- winke/waren op 'e bears kopen (Spa) 4.
am con wagon stobben vol to mention year aandelenbeurs Do andelen staon hogo op
N (Ow), Ze hew-don disse keer gien bears (Np) S. goederenbeurs (spot.)
striekgeld(O I-NI), Hi]het striekgcid beard benrsbelasting (spin.) ['b..) - beurs(Np), Et was doedertiedon zo, daJ' van do belasting
hare IIOJ' bow-don aen/ik we/ /even konnen beursbericht (verspr.) ['b. ..] - beursbericht
(v), Da 's wool beacon een leuke verdienste, beursdag (1) ['b.] - beursdag
een gemakkelijke manier ow inkomen te beursgebouw (spar.) [b...) - beursgebouw
verwerven e.d. (Spa) 2. (onpers.) in beacon beursbaandel (1) ['b...3 - beurshandel
meugen genoeg verdienen: Dat wag oasis beurskrisis (spot.) ['b..] - beurskrisis
suet beuren daarvoor verdienen we niet beursoverzieht (1) rb..] - beursoverzieht

genoeg, daarvoor hebben we te weinig
geld, Ft mach hear dan ok wcl hearts en
heel zoo n vremd maogien in huas ze

besehikten over genoeg geld, verdienden
genoeg ow ( ... ) (v), £7 mag Jim hew-en
jullie kunnen het je veroorloven in
fittancieel opzicht (bo: Bu, Nw), Ft loon is
niet hoge, mar mien vrouw wet now krek
twit hear beacon mag weet flu precies wat

ze verdient en evt, weer nit ken geven (vo)
3. opheffen, omboog krijgen door to tillen
(Bdie, Obk, 01-NI, Op, Wol) Ft was
hew-en en (11/en nit die zwa ore pa a/en

(Obk), Zuwwe dat zwaore ding tegaere
even bern-en? (Wet), I mag weer an
wark mar moot veurzichtiE wezen, vow-al
mit beans on then (Op) * le kun betasbeacon as uatge von (Pe-Dbl)
beurUg z. beerli
beurs Ook beurze (Dhau) de; beurzen; -ien
[bA:ors)'bA:orzo] 1. geldbeurs Verged Je
bears islet, aanst kaf niot botaclen! (Nbk),
'Ic Bin near do win/eel west on 'Ic bob 't mar
op 'e pot dews, want 1k hadde de bearze
vergeten (Dhau), do bears vats/open
verliezen (Dhau, Nbk), As vroawludon
news- do stadgaon dan moon zo eon goele
hours mitn omen as ze inkopen doen wi/len
(Obk), Wi] hobbon do bears a/tied leeg bet
geld is altijd op bij ons (Nbk, Np, Spa), Do

beurspiak (Ow) de; -ken; -kier, ['b...] 1.
beurse plek in appel of ander fruit, ontstaan
door de vat van de boom
beursweenst (spot.) ['b...] - beurswinst
beursweerde (1) rb..) - beurswaarde
beurt Ook bourÉe (Man) de; -en
[bA:ft/..t] 1. wisseling met jets of
iemand anders (in een reeks van handelingen) Vroeger mos c/k qp Zion heart
taoto/k/aormaeken (Obk), lone year icno
zatton we to waacbten op oonze beurt (v),
am do heart iedcr om do heart op zn

beurt, nI. een bep. handeling verriehten of
jets krijgen of ondergaan (ba), zo oak am
hearten, Doe mar weer an 't schoppen, ow
zion hearten (b), Die zallen op hour heart
wat doen nadat anderen jets gedaan
hebben, wHen zij nu ook (be), Wie is (d'r,)
an do bcurt?wie mag, moot flu? (Nbk), zo
ook Wio hot do heart? moot dat flu doen?

(waarvoor de afspraak geldt dat ieder in
afgesproken volgorde dat een keer doet)
(Nbk), Jo nioe'nje heart (even) ofwaachtcn
(Nbk), 1k kwam mar niet an do heart hi]
dekapper, zoo'nprottomeensken zatten d'r

(Nbk), glen heart kriegen overgeslagen
warden terwiji men do beurt wet hoort te
krijgen, vooral in eon sehoolsituatie
waarbij een kind wordt aangewezcn een
stukje te lezen, voor de kias te komen am
meersto xneensken hebben tegenworig do jets to demanstreren enz., eon gocic heart
bears niet mccc zo room as ten paorJaor maekcn opvallen doordat men jets goed
/cden beschikken over minder geld (Op), doet, eon goede indruk mnakt, waartegendo doom good no 'e kn;2ipe van do bears
holes Met gauw geld uitgeven (Dfo), Die
bedaenkt hear we) den keer year zo tot do
bears gaot voordat ze jets uitgeeft (Nbk,

Obk) 2. studiebeurs (Nbk, Obk, Spa)

over eon minne/slechte/gien gooie bowl
niaeken: Eors leek et zo kael en kon hi]
we) es eon minne heart maekon (b), 7 Is
now mien heart, daonk' ik ben nu aan
beurt, denk 1k (Pho), Doe was otzicn heart
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beurtdienst - bevangen
om te lachen no had hij reden om to lachen
(bij een vorige gelegenheid juist niet, had
hij het nakijken enz.) (Nbk) 2. beurtdienst
(Obk) Z hadde vroeger can beurt (Obk) 3.
onderhoudsbeurt, schoonmaakbeurt Wannear moat oonze auto de beurt weer
hebben, on is at dan een grate of een Heine
heart? waarbij veel c.q. weinig hoeft te
gebeuren (Nbk), Jow studeerkaemer moot
ok weer as can goeie beurt hebben (Nbk)
beurtdienst (verspr.) - beurtdienst De
stoomboot van S. de V. uut De Kuunder
hadde can beurtdienst op Zwolle;
donderdags henna en vrijdags weeromme
(Sz), De fem. M het bier can beurtdienst
op Grunningen d.i. met de vrachtauto (Db),
W. had can beurtienst op e Gediek, hidl
vroeger hadden ze zoks mit peerd en
waegen (Nbk)
beurte z. beurt

beurtschip ['b...] - beurtschip
beurtschipper (Dfo, Ld, Np) ['b...] beurtschipper De beurtschipper lag bier
vroeger in de wick (Np)
beurze z. bears
beus (Dhau, Np, Nt, Obk, 01-NI, Pe-Dbl,
Spa, Sz, b: Im, In) Ook beuze ( Bdie), boos
(Sz) bn.; beuzer [ bn:s/'bn:za/bo:(a)s] 1.
bijdehand, druk, levendig, werkzaam
(Dhau, Np, Nt, b: Im, In) Dat is can beuze
fikke een bijdehand meisje (Nt), 't is can
bees kereltien, die k/einejonge (Np, Dhau)
2. kwaad, boos (Bdie, Spa, Sz) Hij is wat
beuze (Bdie), 't Is eon beus wief die her
good de brook an een kwaad wijf (Spa, Sz)
3. (van het weer) slecht, vooral: met
stormwind en onweer (Bdie, Obk, 01-NI,
Pe-Dbl) Et was vannaacht boas weer
(01-NI)
beusdoekienleggen z. buusdoekienleggen
beuze z. beus
beuzelen (Bu, Db, Dfo, Diz, Ma, Obk,
Pe-Dbl) zw, ww.; onoverg.; beuzelde, bet
beuzeld ['bn:zln] 1. knoeiend bezig zijn,
niet opschieten met jets, gezegd bijv. van
kinderen die uit school komen (Dfo, Diz,
Ma, Obk, Pe-Dbl) 2. opsmikkelen (Db) Dat
smackte me, ik heb /ekker zeten to
beuzelen (Db) 3. flunk werken, bezig zijn
(Bu) Ik moot aorig beuzelen om at k/aor to
kriegen ( Bu)

beuzeling (Bdie, Bu, El, Np, Nw, Spa, Ste,
s: Wol) Ook beuzing (Pe-Dbl) de; -s, -en;

beuzelingien, ...linkien ['bn:zltq,
...zalttl/'bn:zt]] 1. bunzing De beuzeling
het oons vannaacht bij do kiepen west

(Nw), De beuzelingzitin de duker(Bdie),
De beuzing zat onder de takkebulte

(Pe-Dbl), eengezichtas can beuzeling veur
can geutsgat (s: Wol: 1903), z. ook onder
mudde, geutsgat

beuzelingklemme (Bdie) de; -n; -gien
['b...] 1. klem om bunzingen mee te vangen
beuzelingvalle (Bdie, Nw) Ook
beuzingvalle (Pe-Dbl) de; -n ['b...] 1.
bunzingval
beuzelingvel (Bdie, Nw) Ook beuzingvel
(Pe-Dbl) et; -len; -legien ['b.../...] 1.
bunzingvel
beuzing z. beuzeling
beuzingvalle z. beuzelingvalle
beuzingvel z. beuzelingvel
bevaemen (Bu) zw. ww.; overg.;
bevaemde, bet bevaemd [bo'fE:rp:] 1.
omvademen, omvatten met wijd
uitgespreide armen en handen Aj' de
ofstaand tussen die knikker en de pan niet
bevaemen konnen, moest ieder overnij

(Bu)
bevallig (Db, Dhau, Dho, Diz, El, Np, Op,
Ow, Sz, Wol) bn.; -er, -st [ba'falax] 1. lief
en bekoorlijk can lief, beva!/igkiend(Ow),
can bevallig maegien (Np, Op), d'r beva//ig
uut zien (Dho)
bevallighied (Np, 01-Nl, Op, Sz), voor
-heid z. -hied [ba'faloxhit] - bevalligheid:
her bevallig zijn D'r is niet vale
beval/ighied an (Np), D i zit niet zo vu/e...
(Sz)
bevangen st. ww.; overg.; bevong, is
bevongen/bevangen [ba'f..] 1. bevangen,
door bep. aandoeningen, door de extreme
temperatuur, de plotselinge temperatuurswisseling e.d. Aj'bezwiet binnen moej' wat
antrekken, aanders bevang ij (Ow), Ie
moon zorgen daj' niet bevangen (Nbk),
bevongen wezen dear de koolde (Dhau, El,
Np, Ste, v, Nbk), Aj' miens in de tocht
komrnen, kuj' bevongen wodden dear de
koo/de (Nw), Ie kun ok dear de waarmte
bevangen (Ste), Hij wodde dear de
waarmte bevangen (Obk), As eon peerd
bevangen is, is hij zo stief as wat; dan bin
ze hielendal stief on at komt vaeke niet
good en dan won ze otkeurd nl. bijv. na to

lang op stal to hebben gestaan en na to veel
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bevangenhied - beverties
werken (Ow)
as bran a stof year rokkan on ok we/ year
bevangenhied (Ma, Obk), voor -held z. ondergoed year man/aden (Dfo), -of
of th
-hied de [bafi..] 1. het bevangen zijn
b/auwa bovarbroekan (Dfo), b/auw haven
bevatten (b) [bo'fatifl - bevatten: begrijpen (Diz, El), rood haven (Efl, can b/auwa
Zoe 'n tieding kan 'Ic bevatten (b)
wo//en scbo/k van bevcr(Dhau), kie/en van
bevechten [bat'...] - bevechten
bever (Bdie), can zwattc rok van bever
beveiligen (spor.) [ba'f€jlag] - beveiligen (Dhau), hemden en broekan an
beveiliging [ba'fEjlagtl]] - beveiliging
onden-okkan van haven (Db), Veur can
beveiligingsbedrief (spor.) [bat'...] - goad wo//an hemd moej' haven hebban
beveiligingsbedrijf
(Dho)
beveiligingsmitwarker (spar.) [ba'f...] - beverd (Bdie, Nt) de ['bi:wçt, ...vjt] I. het
b eveiligingsmedew erker
erg beven, het sterke gebeef de baverd
beveiligingssysteem (spar.) [bat'...] - kn'egen van de geauwhonger (Bdie, Nt),
beveiligingssysteem
van banauwdhiad (Bdie)
bevel et [bo'fsl] 1. bevel, kommando at beveren (Dhau, Nbk) zw. ww.; overg.;
bevel voeren (spar.), oncler bevel van beveerde, hat beveerd [bat..] 1. bevaren
(spar.) 2. opdracht Jena een bevel gaven, (als bn. gebrujkt voltooid deelwoord:) can
on bevel (van), HJJ dee/dc de bevelen out drok baveard kanao/ (Dhau)
(01-NI)
bevergelieken (Nbk) st. ww.; overg.;
bevelen st. ww.; overg.; beveul/beveelde, bevergeleek, het bevergeleken [bafgrga
her beyeulen]beyeeld [ba'ft:li] 1. bevelen: 'lilqj] 1. twee of meer zaken met elkaar
gelasten, opdracht geven te doen Dc vergelijken Aj't bevarge/ickan, dan bile/ct
Dautsers haddan (..) beveulan oat a/la d'r toch een verschi/ to wazen (Nbk), We
radio's inleverd wooden mossen (va), Doe moe'n '1 even beverge/ieken (Nbk)
lea! 'Ye mij have/en (b), Ic moe'n niat zo beverig ['bL:wrax,.. .vçax] - beverig: bet
staon te bevelen (El), lehebben mijniks to vaortdurend beven: Hij wodde banga en
bevelen, oat za 'Ic a/Icmao/ zels weten! zodoenda Wa! bavarig (Nbk, Dfo), 1k bin
(Wol, Nbk), Wa! wrY Ia to bevelen! ( Ow)
go scbrokkan, I/c bin d'r nog beverig van
bevelhebber [baT...] - beveihebber
(Dfo), oak: het beverig zijn van auderdom
bevelvoerder (spor.) [ba'felfu:ardç] - Qo/da I wool zo beverig, dat hij at
bevelvoerder
koppien zonder motten haost met mean an
beven zw. ww.; onaverg.; beefde, het de mond kniegan kan (Op)
beefd ['bubip] 1. beven, trillen 11,7 was zo bevers z. beverties
barge, bij beefde d'r over (Dho, Np), 1k bevertien (Bdie, Db, Dfo, Dhau, El, Ld,
schrok zo, i/c ston te be van on mien bianen Nbk, Np, Nw, Ste) et; beverties (bet. 2)
(El, Diz), beven as can riatien (Dhau, Dho, rbLwrtin, ...vç ... ] 1. (verz.) bep. kledingLd, Spa, Wol), as can net (Bdie, Db, El, staf: bevertien 1k moat can /appe bevertien
Ma, Nt, Op, Ow, Pe-Dbl), ...as can b/ad habban ( Ste), can kiele van bevertien
(Bdie), ...as can b/ad an de boom (Dfo, (Edie), Revertien is year een blauwa kick
Dhau, Dho, Diz, Np, 01-NI, Op, Wol), ...an of broekgoed, iena kaante glad an do
can boom (Ow), ...as can juffershontien aandere kaant roag (El), blauw bevertien
(Sz), ...as can aspenb/ad (Op) 2. beverig (Dhau), bevertien onderbroekan (Nw) 2.
zijn (als ouderdamsverschijnsel) (Diz) Hi'j kledingstuk van bevertien (Db, Dhau, Nbk,
bagint aonig to beven begint bet verschijn- Np) mien blauw bevertien mn rak van
sel van beverigheid bij ouderdam al flunk bevertien (Nbk)
te krijgen (Diz)
bevertienen z. beverties
bever I de; -s; -tien ['bi:wç, ...vç] 1. beverties (Bdie, Dfo, Ma, Nbk, Nw, Obk,
bekend knaagdier: bever
Pe-Dbl) Oak bevertienen (Dfo, Ma, Obk),
bever H (verspr., d) et ['bL:wç, .. .vç] 1. bep. bevers (Dho, Diz, El, Op. Spa) bn.; attr.
geweven stof: bevertien, van katoen, oak ['bt:wçtis, ...vrtis/ ... tiç:/buwrs, ...vs] 1.
wel van wal Dc maansken dreugan vroager bevers: van bep. stof: bevertien een
wo//anhemden van bever(I)b), Rover was bavertiasebroak(Nbk,Obk,Pe-Dbl), ...rok
can g/ad soon! stot' ketoan (Ma), Bevarbaj' (Bdie, Pe-Dbl), can bevertienen broek
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bevestigen - bevreten
(Dfo, Ma, Obk), can beverse rok (Dho,
Diz, El, Op. Spa)
bevestigen zw. ww.; overg.; bevestigde,
het bevestigd [ba'f'cstag] 1. vastmaken can
draodbevestigen (Nbk) 2. bekrachtigen (b)

gebied de Hoorn under Berkoop (J) 2.
(onoverg.) voortdurend zich haastig van hot
naar her begeven Wat moej' weer to
bevliegen naor Grunningen! (Nbk)
bevloeien (Nt, Ste) [ba'fl ...] - bevloeien,
Now dan, Hear God (..), bevestig dan (..) irrigeren Rietlaand wodt in 't veurJaor
waj' tegen him zegd hebben ( b) 3. bevlocid(Nt)
bevestigend reageren (I) 4. met een bevocbtigen (spor.) [ba'foxtag] - bewaardigheid bekieden, ni. die van vochtigen
predikant: De domenee wodtbicrbevestigd bevodderen (spor.) [be'fodp] - be(Obk, Ow), Dc nije dominec is in 't ambt vorderen: stimuleren, begunstigen qua
bevestigd ( El), As d'r can nije dominec werking: at Stellingwarfs bevodderen
komt in de gemiente, dan wodt die (spor.); in rang bevorderen (spor.)
bevestigd de eerste zundag oat hiJpreekt bevolking de; -s, -en [ba'fal(a)kuj] 1.
(Dfo)
bevolking, de gezamenlijke bewoners Dc
bevestigingsdraod (El) de; -en; ...draotien bevolking moot d'r hier over at algemien
[bat'...] 1. draad waarmee men bevestigt
niks van hebben (Nbk)
beveurbield z. bijvcurbecld
bevolkingsgroep [bat'...] - bevolkingsbeveurdielen (I) [bat'...] - bevoordelen
groep De onwil (..) on, de boeren an eon
beveuroordield (spor.) [bal.] - be- vergeliekber inkommen to help en mit
vooroordeeld
aandcre bevo/kingsgroepen wodde hoe
beveurraoden [bafA:aro:adn] - bevoor- langc- hoe groter (vo)
raden
bevolkingsgruui (I) [bat..] - bevolkingsbeveurrecht (Nbk) bn. [ba'fA:arext] 1. groei
bevoorrecht Dan bij' bcvcurrecht in zon bevolkingsonderzuuk (spor.) [ba'f...] geval zit je in can bevoorrechte positie, bob bevolkingsonderzoek
je geluk vergeleken bij anderen (Nbk)
bevolkingsregister (I) [bat'...] - bevolbeviening (Nbk, j) de; -s, -en [bafinuj] - kingsregister
waarneming, ondervinding: In geuren an bevrachten (spor.) [ba'fraxtv] - bevrachten
kleuren vertelden wi) oonze bevienings )
bevrachter (Nbk) [ba'fraxtr] - bevrachter
beving ['bi:wuj, ...vuj] - beving 1k kreeg bevraomen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
zu ver can beving, zo bin k schrokken bevraomde, het bevraomd [ba'fr...] 1.
(Db), Vroeger waren de meensen soms zo voortdurend vra omen, z. aldaar War
bange, dan kregen ze de beving d'r van bevraom ie daor toch! (Nbk)
(Sz), Hij had vrij war last van bevungs bevrend z. bevrund
(01-NI)
bevreten st. ww.; overg., onoverg.; bevrat,
bevingeren (verspr.) [bat'...] - bevingeren, het bevreten [ba'frt:ti] 1. (onoverg.)
vooral: beduimelen: Jonges, dekrukke van voortdurend vreten of met vretende
de deure beetpakken, cars bevingeren Jim bewegingen bezig zijn War bevret die bond
mij de hide deure (Db), De deuren bin daore, wat zol hif hebben! (Nbk) 2.
hielemaole bevingerd ( El, Dhau), Die (overg.) eten/vreten ten koste van de
klejne kiender van mien zeune bevingeren andere persoon/het andere dier (zodat die
vaeke oons mooie kammenet (Op)
niks of veel minder krijgt) Die iene bond is
bevlcisd bn. [ba'flcjst] 1. bevleesd, (geed) zo dikkc, hij zal de aandcr wel bevreten
in het vlees zittend con bevleisde koe hebben (Ow), (bij biggen:) Dc kleuntics
(01-NI, Wol), in (ook aaneen geschreven:) wo'n vacke dour de dikkcn bevreten (Ow),
goedbevleisd(verspr.), Dat besien datnaor
de slaachtcr gong was goedbevleisd(Obk),
Oonze koenen bin goad bevleisd (Nt)

bevliegen st. ww.; overg., onoverg.; bet
bevleugen [bafi...] 1. (overg.) bevliegen,
vliegende bereiken Zion bijen bev/eugen

de Hoorn d.i. bezochten het veld op het

Dc varkens bi] de bak bcvrctcn mckandcr

(Dhau, Sz), Dc icne hew-ct de aandcr act
ten koste van de ander (Ld, Np), Datklcinc
bigien is bevreten (Db), Th7 pHd at
!ekkerstc veur mien neuzc weg, hi] bevret
mi] (Ld), Ze hcbbcn de oolde mecasken
aor% bevreten, an doe bin ze votgaon (El),
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bevriend - bewaopenen
HI] bevrct ml] eet zodanig dat hij veel
meer krijgt clan ik (Bu), Wat wodt ze
dunne, mar 1k heb hear niet bevreten heb
haar steeds wel genoeg eten gegund, heb
niet gegeten ten koste van haar (Nbk), H1J
bevretrne eet ongeveer alles op wat ik aan
eten heb (Ma, Nt), Ze bevreten mekaander

ze gunnen elkaar niks (Obk)
bevriend a. bevrund
bevriezen st. ww.; overg., onoverg.;
bevreur, is/het (bet. 4-6) bevreuren 1.
(onoverg.) in vaste/bevroren toestand
overgaan door temperatuursverlaging Dat
spa! /iekt we] bevreuren (b: Im), De neuze
kon me we] bevreuren wezen, zo koo/d Is
hi](Nbk), War is etbierkoold, iekun bier
wel bevriezen (Nbk) 2. (onoverg.) door een

dun ijslaagje bedekt zijn, als gevoig van
vriezen even tegen etglaspoetsen, want et
Is bevreuren (Nw), Deruten bin bevreuren

(Nbk) 3. door een vaste ijslaag bedekt zijn,
door bevriezing van de bovenste laag water
We kun now over de vaort, die is
bevreuren (Nbk) 4. (overg.) doen bevriezen
5. (overg.) in at spal bevriezen ed. (spor.)
6. (overg.) in een baankrekcning bevriezen

ok we/ an een tied toe duren (Sz), We bin
mit bear bevriend (Sz, Edie)

bevulen [bo'1n] - bevoelen, aan iets
voelen, tasten Hi] bevuuIde zien zere
p0/son (v), Zi] bevuult at (p)
bew. - aflcorting van bewarking

bewaandelen (Ste) [ba'w:nd1n] - bewandelen (fig.), in verb. als Et is a/tied et
verstaandigste daj' de midden wag bewaande/en (Ste)
bewaarkejik z. bewarkelik
bewaarken a. bewarken
bewaarking z. bewarking
bewaarkzem z. bewarkzem
bewaarschoele z. beweerschoe/e

bewaeken [bo'wc:k] - bewaken (lett.): in
diverse toepassingen Ze/s he'k ok zoe'n
oo/de stneder, die oons hates en hiem
bewaekt (b)

bewaeker [ba'ws:kç] - bewaker
bcwaeking [be'wr:kt1] - bewaking
bewaekingsdienst (spor.) [bawe:ktzdT:st]
- bewakingsdienst
bewaekingsofdieling (spot.) [howE:
kujzovdi:!t] - bewakingsafdeling
bewaekingspasseniel (spot.) [bow...] bewakingspersoneel
bewaekt (v) [bo'wE:kt] - bewaakt op een

ed. (spot.)
bevrijden (spot.) [b&frejdi7] - bevrijden,
verlossen
groot bewaektparkeerterrein (v)
hevrijder [b'fr...] - bevrijder
bewaeren a. beweren
bevrijding (verspr., vo) [bo'frEjdu]J - bewaerseboele z. beweerschoe/e
bevrijding, i.h.b. die als afloop van de bewaeterd (Bdie, Np, Obk) Ook bewaterd
Duitse bezetting in W.O. II: de 'grote dag' (Sz) [bo'ws:tçt/ ... wa:tj-t] 1. door een tijd in
van de bevrijding (vo)
het water te laten liggen, gayer, duurzarner
bevrijdingsbeweging (1) [bfr...] - bevrij- geworden bewaeterd boo/t (Sz, ildie),
dingsbeweging
bewaeterde pao/en (Np), Noors blent was
bevrijdingsdag [b3'fr ... ] - bevrijdingsdag initien bewaeterdbomen voor het bint van
bevrijciingsfeest [bo'fr ... ] - bevrijdingsfeest gebouwen komend nit Noorwegen, drijvend
bevrijdingsleger (spot.) [ba'fr... ] - bevrij- over zee versleept waardoor ze later niet
dingsleger
snel aangetast raakten (Obk)
bevrijdingsoorlog (spot.) [boft...] - bevrij- bewaeteren [bawe:tn2] - bewateren: aan
dingsoorlog
de werking van water blootstellen door een
bevrijdingsorgenisaosie (I) [bo'fr...] - tijd in her water te laten liggen: Veur de
bevrijdingsorganisatie
boerewaegen haj' genoeg an len goeie,
bevruchten (verspr.) [ba'frAxtv] - dikke iekenboom; die wodde zaegd en dan
bevruchten, bezwangeren, vooral door k.i. kwam hi] eerst eon ba/fjaor in at waeter:
van koeien koenen bevruchten (Nbk)
hi] wodde bewaeterd; den kwam hi] onder
bevruchting (spor.) [bafrAxttqJ - be- bospo/i'en In at schaad te liggen, ok weer
vruehting, her bevruchten, z. aldaar de een ha/fjaor (Op)
bevruchting van die koe (Nbk)
bewalmen (Np) [bow...] - bewalmen Da
bevrund U) Ook bevrend (Sz), beyriend b/aeker [ walmvanger] was hie/emaole
(Bdie, Sz) [bafrAnt/ ... frent/. . .'frint] - be wa/md (Np)
bevriend Die bin zo thkke bevrend, datza/ bewaopenen zw. ww.; overg.; bewaopen-374-

bewaopening - bewegen
de, het bewaopend [bow...] 1. van wapens
voorzien, bewapenen Deso/daotan wodden
bewaopcnd (Obk), 'I Was misschien goed
dat de pa/isle hater be wa op end wodde (Ld)
bewaopening (spon) [ba'wo:poni] - bewapening, datgene waarmee men bewapend
is; bet bewapend zijn
bewaren z. beweren
bewarkelik Ook bewaarkelik (Pe-Dbi),
bewerkelik (Spa) bn.; -er, -st [bowar(o)ko
bk, ...kjakl...'wa:r ... !...'wsr ... ] 1. bewerkelijk Dat bietelaand is aorig bewarke/ik

(Ld), Dat haus ta/I zovule hoeken en
gotten, dat at nogal bawarkalik is om a//as
schone te ho/en (Op), Dc huzen were,)
vroeger s/fm bewarka/ik in at schoneho/an
(Db), can bewarke/ik warkien (Dfo)
bewarken Ook bewaarken (Pe-Dbl),
hewer/con (WH) zw. ww.; overg.;

bewarkte, bet bewarkt [bow..!..] 1. door
bewerking verbeteren, geschikt maken:
bijv. om to oogsten (..) hoe a/ dat /aand,

mit v/jet, mit over/ag on mit verstaand
bewarkt wodt (b), Spitten die wodden hier
in de oor/og steuken; dat was veengrond,
mar die wodde mit de baand bewerkt (Sz),
Wi] kennen et bewarken d'r van niet (Ld),
een ten ielstok bewarken ( Nbk) 2. door
liehamelijke arbeid schoon houden Dat
grote hints is mocilik to bewarken (Ma, Np,

Obk, Ow, 01-Ni) 3. door lichamelijke inspanning opwekken (Dhau), in Mit
knoffe/wark kuj' de warmte n/at bewarken

(Dhau) 4. door bewerking versieren Watis
die Jeren riem mooi bewarkt (01-Ni) 5.

door to handelen zorgen voor, teweegbrengen (..) bewarken, dat wi] bescheiden
on naderig van hatte b/ieven ( b) 6. aktief
invloed in een bep. richting uitoefenen
(spot.) Ze moe'n him nog even bewarken,
hi] moat aen/ik we/ mitdoen (spot.)

bewarker (Nbk) de; -s [bow...] 1. iemand
die een tekst, een toneeistuk e.d. bewerkt
bewarking Ook bewaarking (Dfo, PeDbi), bewerking (Spa) de; -s, -en
[ba'warkuj/...] 1. het bewerken, het bewerkt
worden, ook: het bewerkstelligen De
bewarking van de p/efoons van de
oolderwetse buzen hat vroegerhie/ wat tied
kost (Obk), Et het nogal wat bewarking
ondergaon (01-Ni, Np), 'tHefzien bewarking neudig (Bdie), Door hot hi] noga/ een
hie/e bewarking mit had (El), Et is lane

bewerking, en dan is 't k/aor (Spa), OM
die keze to macken, daor bebben je can
appatte bewarking veer neudig (Woi),
Hoo/tsniewarkis ok een bcwaarking(Dfo),
Dat is beer bewarking, dat ze daor n/el
nicer komm en dat is hun toeleg, zij hebben

dat bewerksteliigd (Dho) 2. versiering door
bewerking Die kaaste zit hie/ wat
bewarking an (Ld) 3. bewerkte tekst,

toneelstuk enz. (spot.)
bewarkzem (Nw) Ook bewaarkzem (Nw)
[bo'war(o)ksrnl ... wa:...] - bewerkeiijk
bewasken (Nbk, Np, v) [bo'wask] bewassen, in iene bewasken iemand wassen
die overleden is: Do buurvrouwen bin
kommen, om Mem to bewasken ( v)
bewassen (Bu) [bo'wasi] - bewassen,
begroeid Schoonmaekerties zitten in een
begruuid water, in een venepette of can
bewassen s/otien (Bu)
bewaterd z. bewacterd

beweerappel (Db) [bow...] - bewaarappei
Aj' beweerappe/s niet gerege/d naokicken,
kuj' d'r rot in kriegen (Db)
beweerkelder (Ld) de; -5;
-tien

[ba'wuorkridç] 1. kelder om in op to
bergen, to bewaren Dc cerpe/hutte was can
beweerke/der onder 'I hujvak veur eerpe/s
en bieten, dat ze in de winter niet
bevreuren (Ld)

beweerplak (Nbk) [bo'wi:orplak] - bewaarplaats
beweerschoebe (OS, Dho) Ook bewaerschoele (Ste. Np on west.), bewaarschoele
(WH) [bo'wI:arskubo!bo'wE:orskuba!
bowa:açskuia] - bewaarschool, vroegere
benaming voor kieuterschool
bewegelik (Nbk) [bo'wi:gohk, .. .gjak] beweeglijk: graag en veel bewegend, snel
heen en weer bewegend De kiender bin
noga/ bewege/ik (Nbk)
bewegen st. ww.; overg., onoverg.; het
beweugen [bo'wi.:g] 1. (onoverg.) zich
verroeren, in beweging zijn!raken 'I Was
krek as beweug die /iope wat (b), (zelfst.)
Dat koj' zien an at bewegen van S
waeterp/aanten (j), Hi] beweug toch een
betien, de foto za/ we/ niet scharp wooden

(Nbk) 2. (overg.) in beweging brengen/
doen zijn Et fluitekruud in de baarm wodt
traoge bonne-en-weer beweu- gen dour do
wiend(v), Dab/attics (..) won can k/c/n
bellen beweugen deer de wiend (v) 3.
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beweging - bewiefd
(wederk.) zich bewegen Ic woo'n Jo even
niet bewegen, oers v/itt die voogol vol
(Nbk) 4. (overg.) brengen tot Watbowoogt
Jo loch, man waarom doe je dat, waardoor
word je toch daartoe gebraeht (Dhau, Np,
Ma), Gion macbt th do werold zal him
bewogen kunnon om now wool weer to
spoulen (..) 0)
beweging Oak beweginge (Nbk, Ste) de;
-s, -en; beweginkien [ba'wugirj/'b9'wl:gl3go
(Nbk, Ste), ...gxa (Ste)] 1. bet bewegen,
bet bewogen warden Dat storrogion onder
do laanipc is allied in beweging (Sz), Zo
now en dan verwoug zion lone aann wat,
mar voerder zat d'r glen beweging in (b),
Togon duJ zit d'r weer beweging in 'I los
(Obk), Kraokonde kowt d'r beweging in do
ooldo boorowaogon (v), Do stoetzotto 'm in
beweging(Nt), Zkkan d'rgion beweging in
kriogon bet is onwrikbaar (Dho, Ow), zo
ook D'r is glen beweging in to kriogen Id.,
oak fig.: hij is niet vooruit to branden
(Nbk), oak: die zaak zit muurvast (Nbk) 2.
lichamelijke beweging, beweging met
lichaamsdelen, ledematen J. zion peord had
slim mijor,e bewegingen mit do
vourpoten (Db), eon onvorwaachto
beweging maekon (Bdie), Hij is do hole
daginbowoging(Diz), Wemoo'n welzien
dat we wat beweging kriogen vandacge, et
is mar niks, do hiele zundag in de stool
zitten (Nbk), As eon meensko to win
bowoging bet, wodt hij zo stiof as eon
douro (Db), Beweging is good your do
spioron (Dfo), Gimmestiek is eon goole
beweging (Dfo, Nt, 01-NI), Bowoging
hebbon we op 'o gimmostiok (Pe-Dbl), Jo
moo 'n wat in do bewogingo blioven zorgen
dat je lichamelijke beweging houdt, ni. am
fit, gezond te blijven (Nbk), Mien mom
zee: zo lange meugelik in do bowoging
bliovon Id. (vo), Jo moo',, mar in bowoging
blieven zorg dat je steeds genoeg lichamelijke beweging krijgt (El) 3. wijze van
zich voortbewegen Do beweging van dat
peord is traoge (Wa!) 4. drukte, gedoe van
mensen 'I Was eon hide beweging in 'I
dôrp (Ma), Th31 sleup zo vaaste, dat d'r
haost glen beweging in him was to kriogon
(Op) S. bedrijf, winkel, zaak am geld mee
to verdienen Do molkeri7o is op 't bedon
eon beste beweging (Dhau), Zo op 't age
zit d'r con gooio beweging in die zaoke (El,

Db), Dat is eon gooio boweging, zoo n
petatzaeke (Bdie, Spa, Dho), zo oak Dat is
daor eon gooie beweging (Dhau), Do
haandel in buzon was eon peer Jaor laden
eon besto bowoging (Np, Wa!, Op), Die
kboino beweginkios bin d'rniotmeorkleine
winkeltjes, zaakjes (Ld) 6. bep. eenheid
van opvattingen over maatschappelijke
zaken eon beweging togen ot rokon (Nbk)
7. aandrang (Nbk), in uut eigen beweging
nit eigen beweging, nit eigen initiatief
(Nbk) 8. gedoe, zaakje Now, iAr vien etmar
eon vromdo beweging (Nbk), ...een maRe
bewoging (Nbk), Now, eon mooie
beweging as zo zo boginnen! het is maar
een vreemde zaak, als ze zo gaan doen
(Nbk), zo oak El zol eon mooio bowoging
wooden as et die kaanto op gong! (Nbk)
beweginge z. beweging
beweren (OS, Nw, b, ba, bi) Oak
bewaeren (bet. 2-4: WS noord. van de
Londe, ZW), bewaren (WH) zw. ww.;
overg.; beweerde, het beweerd [ba'wl.:rv
/ ... wE:rn/...'wa:ornJ 1. beweren Dat kuJ'
now web beweren, mar ot is niet zo (Wol)
2. bewaren, niet wegdoen, zorgen dat het
niet verloren raakt/aangetast gnat warden
Dat yolk is eon yolk van et Saksiscbe slag,
dat Zion olien koraktor bowoordo (ba), et
Stelllngwarfs bewaren (bl)3. sparen, overhouden van jets met een bep. doel MooJ'
niet wat oton your morgon boweren 7 (Nbk)
4. behoeden, beschermen 1k bin daor op 'o
ruumte of in do bos krok bloke good
be weerd as bljowin do wogo (b), Boweor
oons year ofdwelon of your vordwolen (..)
(b), Do togonslaegen die oons (..) d'r your
beweren, dat wij ovormoodig wooden (b)
bewerkelik z. bowarkelik
bewerken z. bewarkon
bewerldng z. bowarking
beweugen [ba'wA:gfl] - bewogen, aangedaan, ontroerd HIy vertoldo zion bewoagon
bovensverhael (j), Mack oons, stok your
stok, tot boweugon moonskon, God (b)
bewi'jen (Ste) zw. ww.; overg., onoverg.;
bewi'jde, bet bewi'jd [bo'w...] 1. bewaaien,
waaiend zijn Pinkstormootbowijond.i. bet
moet met Pinksteren waaien (gezegd i.v.m.
een bep. passage in de bijbel)
bewiefd (Bu) bn. [ba'wi:ft] 1. (van
vrouwen) er ouder uitziend door bet kinderen krijgen Die is ok bewiefd wooden (Bu)

-376-

bewies - bezaacbten
bewies et; bewiezen; -ien [bawis] 1. bewijs, handeling van het bewijzen Watspcct
S. dat, mar hij had glen bewiezen Q)' Et

bewies is icverd(Wol), Uris glen bewies
(Nbk), Daor is toch glen enkel bewies veur
(Op), Hef daor bewies van? kun je dat
bewijzen (Nt) 2. teken Veu/dotterb/oemen
In 't /aand was ccii bewies van s/cc/it iaand
(Sz) 3. schriftelijke verklaring A]' naor
ziekenhuas moeten veur onderzuuk, dan
moef ccii bowies van dokterhebbcn (Obk),
Veurda 'k et wus, ha 'k et bewiesien al weer
in de haand stopt kregcn (v)

bewiesexemplaor [bo'w ...1 - bewijsexemplaar
bewiesien et; bewiesies [bawisin] 1. een
heel klein beetje van jets Meet d'r nog con
bewicsien zoolt op 'e cerpels? (Well, Van
kruden hoe]' mar een bewiesien in 't eten
(Ow), 1k hadde d'r mar ccii bewiesien veur
neudig ( Bdie), fit had nag ccii bewiesien
draank in de flesse (Ma, Dhau), ...eon hick/cia bewiesien, ie kun ? haost nict zien
(Dfo, Dhau), 't Is mar zoe'n bewiesien
meer(Spa), D'rhocft mar eon bewiesien of
(El), eon bewiesien zoolt (Nbk) 2. klein
beetje poep (Ow) t Kieinc kiend had een
bewiesien in de broek (Ow) 3. verkl. van
bewies, z. aldaar

bewiesmiddel (spor.) [bo'wi(:)s...] bewijsmiddel
bewiesnommer (spor.) [bowis(:)...] bewijsnnmmer
bewiesstok (spor.) [bawi(:)stok] - bewijsstuk
bewiezen [bo'wi:zn] - bewijzen, aantonen:
Bewies (me) dat mar es (Nw, Spa), Dat
moot himzcls bewiezen het moet nog
blijken dat het good is, good werkt in de
praktijk (Nbk), mit doom on vungcr
bewiezen tot in de kleinste details

uitleggen, aantonen (Ow); betuigen,
betonen in de verb. iene eon (goeie) dienst
bewiezen: Die bowls de kaarke eon dienst
(Nw), de iaeste cer bewiezen (spor.)

bewonderen zw. ww.; overg.; bewonderde,
het bewonderd [ba'wondrn] 1. bewonderen
Ze ston zien nije auto to bewonderen

(Nbk), Now, dat kan ik met in him
bewonderen dat waardeer ik niet bepaald
(Nbk)
bewondering [bo'wondj-iij] - bewondering
De bewondering was zo groot, dat (..)
(ba), J. keek et spul nag es vol/mit
bewondering over en zee (..) (vo), Ze was
ion en al bewondering year him

bewonderde hem zeer (Nbk), not (voile)
be wondering (Nbk)
bewonen [bowo: i:] - bewonen Wodt dat
huus nog bewoond, donktjow? (Nbk)
bewoner [bo'wö: 5nrl - bewoner
bewoning (spor.) [ba'wô: 5nu]] - bewoning
Et is met meer gescbikt veur bewoning

(spor.)
bewoonber [bo'wô: mbr] - bewoonbaar Is
et daor eon betien bewoonber? (Nbk)
bewrieven st. ww.; overg., onoverg.;
bewreef, het bewreven [bo'wri:brn] 1.
(overg.) bewrijven Ze bewreef de
iekenhooiten kaaste (Nbk) 2. (onoverg.;
enigszins negatief) voortdurend bezig zijn
met wrijven Wat bewrief ic daor toch!

(Nbk)
bewusken (Obk) bn. [bo'wAskij] 1. veel,
vaak gewassen Om verbaand te macken
wodde we/es een oold bewusken Jacken an
repen scheurd (Obk)

bewust [bo'wAst] - bewust: bepaald:
A/tied, op die bewuste dag, staurdcn ze
nog een mooie kaorte (Nbk); doordrongen
van jets We bin oons d'r bewust van (b),
Th7 was him d'r wel bewust van (Nbk),
Bi7je we! geed bewust waf now aeniik
doen ?(Nbk); opzettelijk, weloverwogen Ze
bet et bewust mis/open laoten (Nbk)

bewusteloos [bo'wAstolo:os, .. .t...] bewusteloos bewusteloos liggen, ienc
bewusteloos siaon

bewustelooshied Voor -heid z. -hied
[how...] - bewusteloosheid
bewimpelen (ba) [ba'wmp!u] - bewim- bez. - afkorting van bezicht%ing
pelen (lett.) Et dundoek bewimpeit de bezaachten zw. ww.; onoverg.; bezaachtte,
paolen in dit geval gezegd van viaggen die is bezaacht [ba'sa:xtr] 1. afnemen in pijn,
de vlaggemasten 'bewimpelen op de hevigheid, ernst van een verwonding e.d.
ijsbaan (ha)
Et moot eerst mar wat bezaach ten (Nbk),
bewolking [ba'wol(o)ku3] - bewolking D'r Et bezaacht al een betlen (Np), Die wonde
komt wat bewolking an de Jocht (Nbk)
bezaacht a! mooi (Ow), De haand is al
bewolkt [ba'wol(a)kt] - bewolkt
aorij geed bezaacht (El) 2. afhemen in
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bezaaid - bezetene
feiheid, intensiteit van een ruzie Die ruzie
is zeker aorig bezaacht (Ld), Et is aorig
bezaacht de ruzie is bijna afgelopen (Nw),
zo ook Mit ecu peer daegen is dat ok wel
aorig bezaacht (Ld), Die ruzie zal wel wat
bczaachten (Cl-NI), Laoteteerstmareven
wat bezaachten (Obk, Bu)
bezaaid z. bezijd

bezaegd (I) [bass:xt] - bezaagd
bezaegen zw. ww.; overg., onoverg.;
bezaegde, het bezaegd [ba's ... ] 1. (overg.)
bezagen 2. (onoverg.; enigszins negatief)
voortdurend bezig zijn met zagen Man, wat
bezaeg Ic toch in die has, d'r b/hft glen
boompien o vera ende (Nbk)

bezakken zw. ww.; onoverg.; bezakte, is
bezakt [bo'sak] 1. inzakken, inklinken Et
huj moet eerst wat bezakken veurdat d'r
weer wat op kan (Obk), (als bn. gebniikt
volt. deelw.:) Dat isgoedbezakthuj(Ld);

ook gezegd van de maaltijd die men tot
zich heeft genomen: et eten bezakken
laoten (Nbk, Spa) 2. (van onenigheid)
langzaam afnemen in intensiteit en
daardoor voorbijgaan De ruzie zal wel
weer bezakken (Obk), Et moet mar even
bezakken (Nbk), Et zal wel wat bezakken,
je (01-NI)
bezaksel (El) [ba'saksi] - bezinksel
bezanen (verspr.) zw. ww.; overg.; bezaande, het bezaand [ba'sä:çt] 1. met zand
bedekken, hetz. als overzancn: Hij woes op
et be!ang van et bezanen of diepep!ocgen
van et trapgcvuhe, wieke Jaand om
zodoende een vaastere bojem te kriegen
daor de koenen en mesienen over benne
konnen zonder de hoel te verproezen (vo),
Dat Jaand was drassig, dat hebben ze
bezaand(Pe-Dbl, Ld), Aj'etbezanen wodt
et wat stevjger ( El), Dat !aand Jaoten we
bezanen (Ow, Bdie)

bezaodigd (b: lit) [bo'so:daxt] - bezadigd
bezar z. bazar
bezegelen [bo'st:gi] - bezegelen: geheel
en al regelen, afspreken Et wodde bezegdd
mit een s!okkien (Nbk)
bezeilen [ba's ...] - bezeilen d'r is gien
!aand mit te bezeilen hij/zij wil helemaal
niks, er valt niks mee aan te vangen, D'r is
glen wiend mit te bezeilen id. (Ow)
bezending [ba'ssnduj] - bezending, flinke
hoeveelheid die verzonden wordt, die
vervoerd wordt Gister he'k nog een he!e

bezending boeken thuuskregen (Op), We
hadden een he/c bezending zakken op 'e
waegen (Pe-Dbl)
bezeren Ook bezerigen (BI, Op, Pe-Dbl)
[ba'st:orQ/ba'sI:aragj)] - bezeren Dat kiend
is toch we! zo zeerke!, as hij him mar even
bezeert, raost hif a! (Obk), 1k kwan, te
stroffei'en en bezeerde de knije (Sz), Die
koe is kruus!am; dan kun ze met staon,
omdat ze in ? kruus bezeerd binnen,
biJieks omdat ze zwaor ka!fd hebben
(Np), An stieke!draod kuj' je soms aorj
bezerigen (Op), Daenk d'r omme daj'je
nietbezeren an dat uutstikse!(Dho), Bijde
jonge biggies wodden de tan en breuken,
om de motte met te bezeren (Np)
bezerigen z. bezeren

bezestigd (verspr. WS) bn. [ba'sestaxt] 1.
(met row) belazerd, gek geworden, in verb.
als Bij' now he/emao!e bezestigd? gek
geworden, niet good snik (Bdie, Dho,
Pe-Dbl, Sz, Wol, bo: Nw), Hij is stei!
bezestigd stapelgek (Wol)
bezet bn. [baset] 1. bezet: van een raimte,
van plaatsen, door deelname A!/e bedden
in 't ziekenhaus weren bezet (v), A/ks was
al bezet, we konn en met meerzitten (Nbk),
D r weren nog een peer stoe!en !eeg, mar
the weren al bezet werden vrij gehouden

voor anderen, behoorden al aan anderen
(Nbk), Et bus/en was bezet het toilet was
bezet, er maakte al iemand gebruik van
(Nbk), Dc zang was krap bezet vanao vend
er waren nogal wat zangers met komen
opdagen (Dhau) 2. ingenomen, in de macht
van vreemde heersers We weren deur de
Duatsers bezet (Nbk) 3. in d'r mit bezet
wezen even geen tijd voor iemand of iets
hebben, Daor bin 1k de hie!e dag wel mit
bezet ik ben zodanig in beslag genomen

dat ik er geen andere dingen bij kan
hebben/doen (Nbk) 4. in bezet wezen al
een vaste relatie hebben, ook: al iemand
hebben om mee to dansen, om mee nit te
gaan: 1k kon hour met meer kriegen, ze
was a! bezet (Nbk)

bezeten bn.; -er, -st [ba'sutn] 1. bezeten:
in de ban, als het ware in beslag genomen
deur de dove! bezeten, We hebben 't vuus
te drok, dear een we!veertsroes bezeten (b)

2. stevig in elkaar gepakt (Cl-NI), in
bezeten huj (01-NI)
bezetene de; -n [ba'sutria] 1. bezetene 1k
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bezetten - bezichtigen
mag we! gauw naor de bri)joot, aanders
kookt me a//es over, et dekse/ ramme/t as
een bezetana ( Ld)
bezetten zw. ww.; overg.; bezette, het
bezet [ba'setç] 1. een bezetting uitvoeren

(met een Iegermacht ed.) 2. een
bezettingsaktie uitvoeren Ze hadden at
univarsiteitsgebouw beget (Nbk) 3. oppervlakte, ruimte irmemen Aj' groot hoe/b/ad
p/aanten, bezet oat gauw een hial stok
grond (Nbk), Dc k//mop bet ethic/a husien
zowat bezet (Ow) 4. (van bep. funkties)
bekleed houden (spor.) Die oolda mannen
bezetten die pesisies al jaoran en jaoran
(Nbk) 5. verkrijgen (verspr.) In de dattier
jaoran weren de means/can al b//ada as ze
can stokkian raandkeza bezetten konnan
(Db), Ikkan atniat/nargens bezetten ( Spa,
Np), Dc tasse breng i/c naor at pension,
daor we wonder ho van wonder nog can
kaemer veur iene naacht bezetten konnen
(v) 6. in or Diet bezetten kunnen er geen
tijd voor hebben (Dhau, Ma): 'k Kan 't met
begotten ik heb geen tijd (Ma) 7. met
huismiddeltjes of door te bestrijken
genezen ean ziek p!ekkien mit de vinger
bazetten(Sz), vaniand bezetten het genezen

van bep. ziekten vooral bij koeien, vaak
met gebruikmaking van adderolie (b,
Pe-Dbl, Dfo), wratten bezetten (bI) 8.
(vooral onpers.) ademgebrek krijgen Ft
bezat mij mit dit koo/da wear (01-NI, Ow)
...op 'ebost(Spa),Ikhaddeatzobenauwd,
et was net of bazette me a//es (Sz), Ft/Dc
boal bezetta him (Dho, Ma, Obk, Ld), .. op
'e host (Ma), Dan bezetfe de host (Nbk),
De host beget me (Bdie, El, Ld, Np, Dho,
Diz): A'k de waarma kaamer binnankom,
dan bezet me de host (El), Aj' tegen de
wiand in lopen, at is koo/d en at bazetje,
dan knaptje de aosam of (Nbk)
bezetter [bo'setç] - bezetter Toch /aerden
de boeren en trouwans alle means/can hoe
]anger hoe hater hoe as ze de begetter
baduve!en konnan ( vo)

bezetting de; -s, -en [ba'sstu]] 1. bezettingsgraad, mate waarin jets bezet is As d'r
mar genoeg bezetting is van de ne/an, mit
oat grote feest (Nbk), As jim war gold
tekot kommen veur de begetting van zoa 'n
p!aatsien mit vee, ark en buusraod on zo,
dan kuj'm, watjim te win habban, we] van
oonslienen(vo) 2. bezettingsmacht, bezet-

tingsleger ed. 3. toestand van bezet zijn,

feit van bezet zijn (door vreemde heersers)
de tied van de bezetting in her bijzonder
die door de Duitsers in W.O. H 4. (bij
muziek, toneel enz.) vervulling van rollen,
partijen 5. benauwdheid door veel slijmafscheiding H. bet ccii boa! last van
bronchitis, zo now en dan bet bij wear een
bezetting (Op), Meensken die wat astmatisch bunnen hebban bij temp aratu ursverschi/!en nog we! Cs last van bezetting
op 'a host (Obk), ...kriegen soms zoe'n
bezetting in de host (Pe-Dbl)
bezettingsaktie [ba's ... ] - bezettingsaktie
bezettingsjaor [ba's ... ] - bezettingsjaar
bezettingsleger [ba's ... ] - bezettingsleger
bezettingsmacht [ba's ...] - bezettingsmacht

bezettingsperiode [ba's...] - bezettingsperiode
bezettingstied [ba's...] - bezettingstijd In
de bazettingstiadhaddan de meenskan can

kniepkatte (Wol)
bezettingstroepen [ba's...] - bezettingstroepen
bezeuk z. bezuak
bezeuken z. bezukan
bezeuking z. bezukung
bezeumen (El, Dho, 01-NI, b: In) zw. ww.;
overg.; bezeumde, her bezeumd [ba'sX:ip:]
1. van één of meer zomen voorzien, korter
maken door te zomen
bezeupen [ba'sA:plp] - bezopen, beschonken Die kara! is a/tied bezeupen

(Np), Hij kwam vaake bezeupen waerom ma (Pe-Dbl); erg dwaas Hoe koj' d'r bij!
Bi]' bezeupen? (Nbk)
bezeuren zw. ww.; onoverg.; bezeurde, het
bezeurd [ba'sA:arn] 1. voortdurend zeuren
Now, war bezeuren jim dan, !achta de
boerinna(vo), HiJ bet hie/ watbezeurdear
hij etgedaon kraeg(Nbk)
bezi'jd (verspr.) Ook bezaaid (verspr.)

[ba's..., z. zi'jen/...'sa:jt] - bezaaid: overdekt
met een groot aantal Da wag !/gt bezijd
mit k/addagias en k/affa poeden van de
patat (v), Dc !ocbt was bezijd mit duzanden zuk'eren steerns (v), De taofel was/lag
bezaaid mitpepiersnij,pers (Nbk)
bezi'jen [ba's... ] - bezaaien: met zaad (e.d.)
bestrooien Ft !aand is bezijd, at zaod zit
d'r in (Bu), eerst rondziJan, en dan de
kaante bezijen (Dfo)

bezichtigen [ba'sixtag] - bezichtigen
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bezichtiging - bezinnen
bezichtiging [ba's ...] - bezichtiging
bezieden I bw. [ba'sidn] 1. naast, fangs,
opzij Die woont daor bezieden (Dho), Gan
d'r toch nicE zo bezieden staon (Mun),
Daenk d'r omme, want ic bin d'r bezieden

je bent ernaast, ook fig. (Nt), Zet dat mar
bezieden opzij, aan kant (Np, El)
bezieden II vz. [ba'sidv] 1. naast Hi] leap
bezieden de waegen (App), Et haus staot
percies bezieden de bos (Diz), Da's
bezieden die straote bi] 't pelisieburo

(Wol), Et vooltien lopt bezieden et oolde
peerd (Np), bezieden de wet haandelen
naast, niet in overeenstemming met de wet

nogal wat bezigheden (Nbk)
bezigholen (Bu) st. ww.; overg.; hul bezig,
het bezighullen ['buzax...] 1. bezighouden,
iemands aandacht houden Dat hoolt ze
bez% (Bu), KuJ' die klcinJongen even
bezigholen (Bu)
bezik (Nt, Sz) Ook bVjzik (Nt) bw.
[ba'stic/bij'stk] 1. (verouderd) alleen, apart
staand, niet bij de anderen Dan gao ik wel
bezik staon nan de zijkant, apart (Nt, Sz)
bezine [ba'stna] - benzine Dc bezine is op,
we moo 'n naor de tank (Nbk), Dc bezine is
aorig an de pries (Wol)

bezineblik [ba's ...] - benzineblik
(I), bezieden de waorhied, Hi] leap bezie- bezinedaamp z. bczinedamp
den de scboenen van wiez;ghiednaast zijn bezinedamp Ook bezinedaamp (Np)
schoenen van wijsneuzigheid (Ld)
[ba's ... ! ... ] - benzinedamp
bezielen [ba'silu] - bezielen: aandrijven tot, bezinehoolder (spor.) [bats...] - benzinemotiveren tot Wat bezielt him toch om zo bonder
lange dear to gaon mit dat woordeboek! bezinelaampe (1) [ba's...] - benzinelamp
(Nbk), Wat moet hi] toch weer naor die bezinelocht [ba's ... ] - benzinelucht
meld, wat zol bhn bezielen! (Nbk), Man, bezinemeter (spot.) [ba's...] - benzinestop d'r toch mit, wat bezielt je! (Nbk), meter
Wat zol him bezieldhebben?(Nbk)
bezinemoter [ba's...] - benzinemotor
bezien st. ww.; overg.; het bezien [ba'si:n] bezinepompe [ba's...] - benzinepomp:
1. bekijken, aanschouwen, in bezien lieden pompstation voor benzine enz.
kunnen er good uitzien: 't Kan wel bezien bezinepries [ba's ... ] - benzineprijs
lieden het ziet er good uit (Dhau, Nbk, b), bezinestaank [ba's...] - benzinestank
Doe ze weer in butts kwammen zee de bezinetank [ba's ...] - benzinetank
boer, dat .1 zien koenen best bezien Haden bezinevat (Bu) [ba's ...] - benzinevat
konnen (vo) (overigens is Iett. bezien bezineverbruuk [ba's...] - benzineverbruik
meestal bekieken) 2. overwegen, kritisch bezineveurraod [ba's...] - benzinevoorraad
afwegen We zullen et es bezien of we et bezingen st. ww.; overg., onoverg.; het
doen zulien (Nbk), Wi]'et es bezien?(bl) bezongen [ba'sqj:] 1. (overg.) bezingen
3. in We zuilen Ft d'r tegen bezien het erop (spot.) 2. (onoverg.; enigszins negatief)
wagen (Bu)
voortdurend zingen Wat bezlngt hi] toch,
bezieveren (Nbk, Np) zw. ww.; overg., waor gaot dat toch over (Nbk)
onoverg.; bezieverde, hetbezieverd [ba's ... ] bezinken st. ww.; overg.; is bezonken
1. (overg.) door kwijlen vies maken [ba's...] 1. neerslaan, een bezinksel vormen
(wederk.:) Dat Heine kiend bet zn bezie- 2. bezinken (fig.): geestelijk verwerken,
verd(Np) 2. (onoverg.) voortdurend zeuren met een afnemend gevoel van spanning Et
(Nbk) Wat bezieveren Jim toch! (Nbk), zal wel wat bezinken (Nbk)
Wat bezieverde hi] now tocb weer (Nbk)
bezinksel [ba'sujks] - bezinksel bezinksel
bezigen (Bu) zw. ww.; overg.; bezigde, het in waeter of wien of in aander drinken: or
bezigd ['buzagp] I. gebruiken (ann dikke dat naor beneden zakt (s), D'r zit
woorden, zinnen) Et weren de leste bezinksel in (Spa)
woorden die die man bezjde (Bu) 2. bezinnen [ba'su:] - bezinnen: nadenken
bezighouden (Bu) 1k snap niet wat die man bezinnen vcurdaJ' beginnen (Dhau, Ste);
bezijt bezighoudt, bezielt (Bu)
(wederk.) nadenken We moe'n oons bezinbezighied (Nbk, Ow), voor -heid z. -hied nen (b, Nbk), Toch moe'n we, ok nao
['bi:zaxhit] - bezigheid: wat iemand bezig- zoveul Jaor, d'r oons wel op bezinnen!
houdt, vooral: beroep of hobby Wat is je erover nadenken (b) * Bern cerdaf beginbezighied? je beroep (Ow), HI] het zo nen bezint eer gij begint (Dho, Ow, Spa)
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bezinning - bezuren
bezinning (spot.) de; -s, -en [be'swuj] 1.
bezinning, in tot bezinning konimen 2. het

zich bezinnen
bezit et [ba'sit] 1. het bezitten, het hebben
Hi] is in bezit van ccii butts (Nt), in bezit
nemen (Nbk) 2. dat wat men bezit Doe
die/dc die belt zien bezit onderheur bc/den
(b), Et oo/de buys en wat huusraodis zien
he/c bezit is alles wat hij heeft (Op), Een
k/end is ccii tear bezit (j, Np), Dr/c van
zokke kiender is ccii h/el bezit een
beiangrijk bezit (Wol), 't Was can hid
beth veur him, die ni]e auto een beiangrijk
bezit (Nbk) * Et bezit van de zack' is 't
aend' van 't vernzaek (Obk)

bezittelik (I) [basulak, ...talak] - bezitteiijk, in bezitte/ik veunnacmwoord (1)
bezitten st. ww.; overg., onoverg.; bezat,
het bezeten [ba'sitn] 1. in bezit hebben Een
fiets bezat hi] n/ct (b), glen cent bezitten
(spot.), ccii go c/c gezondiiied bezitten
altijd goed gezond zijn (Diz) 2. in Die
bezit noga/ aorig hij/zij is altijd goed
gezond (Dho)
bezitter de; -s [ba'sitçj 1. bezitter, degene
die iets in bezit heeft Hi] is bezitter van
ccii buns (Nt, Sz), Hi]is de bezitter d'r van
(Nbk), Hi] was aorig bezitter had veel
bezittingen (01-NI)
bezitting de; -s, -en; bezittinkien [ba'sttuj]
1. bezitting Die huzen bin mien bezittungs

(Wol), Hi] bet noga/ wat bezitthigs (Obk,
Spa), a/ zien bezittings (Nbk), Hi] bet 50
bander /aand, dat is een be/c bezitting dat
is nogal veel als bezit (Sz, 01-Ni), Ic kun
o verv/oed an bezittingen hcbbcn (Db)
bezoepen st. ww.; wederk., onoverg.; het
bezeupen [ba'supip] 1. zich bezuipen Hi]
hat 'in bezeupen (Nw), Ic n//en je van
el/ende bezocpcn (Nbk) 2. (negatief)
voortdurend drinken, steeds zuipen Ic
moe'n met zo vu/c drunken, wat bezoep ie

toch (Nbk)
bezoeren Ook bezuren (Np, Spa)
[ba'su:arnlba'sy:arn] - bezuren Datkanje
rear bezoeren (Ow), ...ma/ bezoeren (Np),
Laeter moe'n we et weer bezoeren (Dho),
Hi] mos et bezoeren (Wol)
hezonderheici z. biczunderbied
bezorgd [ba'sor(a)xt] - bezorgd, ongerust
Hi] is a/tied s//rn bezorgd (Diz, Ma,
Pe-Dbi, Nbk), Hi] is overa/ bezorgd over

(Nt), Ic hoe yen je n/ct bezorgd te maken

(Spa), 1k mack mi] d'r we/es bezorgd over
(Ow), bezorgd over lane wezen (Bu)
bezorgen [ba's...] - bezorgen: aanleveren,
bij iemand brengen (vooral van brieven,
goederen) Wi]' datpakkien daor we/ even

bezorgen?(Nbk); goed zorgen voor (Dhau,
Np), in verb. als Die kiender bin goed
bezorgd, ze hebben ccii goad p/ak kregen
naodat de moeder wegraekt is (Dhau, Np)
bezorgklaant de; -en [ba's...] 1. klant die

Zn waren thuis bezorgd krijgt, z. ook
wcgbrengk/aant, thuusbrengk/aant

bezuden vz. [ba'sydi] 1. bezuiden, ten
zuiden van bezuden de Lende (Nbk)
bezuken Ook bezeuken (Spa) st. ww.;
overg., onoverg.; het bezocht [ba'sy:k,
...sy:jkfl/...'sA:kfl] 1. zich voor korte tijd
begeven naar Dc /estc vargadering van de
bond was mar maotig bezocht (Op) 2.
proberen Ic moe'n bezuken om de kop d'r
bi] to ho/en, bear (Np), Dat moc'n we nog
es bezuken (Np), Ikza/bezuken watikkan
(Dhau), We zu//en et es bezuken (Spa,

Dho) 3. (in lijdende vonn) een beproeving
ondergaan, door iets getroffen worden Die
meenskcn bin aorig bezocht hebben een
zware beproeving gehad (Nbk, Np, Diz),
ook: hebben een flake financiele tegenvailer moeten inkasseren (Nbk)
bezuker (spor.) [ba'sy:kç] - bezoeker
bezuking Ook bezeuking (Spa, Sz) de; -s,
-en ['ba'sy:ku]l. ..'sA:ku)] 1. ramp, beproeving, bezoeking Die rnaensken bebben daor
ok can banking; vew-ig jaor is hour de
boc/piatbraand on now is de vrouw wear
eemsti ziek (Db), Aj' zoerners pisbeme/s
in buys kriegen, is dat soms ccii waorc
bezukung (Op), Die oo/de man was bi] de
jongen in, dat was can bezukung(Wol), Hi]
hadde een bezeuking, zien kiepan baddcn
tie snot (Sz)
bezunder z. biezunder I, II
bezunderhied z. biczunderbied

bezundigen (Bdie, Nbk) zw. ww.; wederk.;
bezundigde, het bezundigd [ba'sAndagfl] 1.
bezondigenje argens an bczundjgen (Bdie,
Nbk)
bezunigen [ba'synagj]] - bezuinigen As de
verdiens ten minder wooden, dan moej'
aargens wat op bezunigen (Obk), 't Is
tegen woorth bezunigen wa t c/c k/ok/cc slat

(Ow)
bezuren z. bezoeren

-381-

bezuuk - Bhoeddha
bezuuk Oak bezeuk (Spa, ko) et; bezuken;
bezukien [bo'sy:k, .. .sy:jk (Nbk, Obk)
/...'sA:k] 1. het bezoeken of bezocht worden
Mien vrouw is weer thaus nut et
ziekenhuus, now bin we van dat
henne-en-weergereis vow- bezuuk of (0p),
op bezuuk gaon (verspr.), ...kommen
(verspr.), 'k Wil him eon bezuuk brengen
(Op), Eon tehaus zol et laeste wezen; ze
hot d'r to vacke op bozauk west (v), ienc
op bezuuk bebben ( verspr.), opoe op
bezuuk bobben menstrueren (Spa, Wol) 2.
de mensen die op bezoek komen, zijn Hi]
hot bezuuk had (Np, Ma), Hi] knkt nooit
bezuuk (v), Hi] kreeg niet vale bezuuk
(Diz, Op), We kriegen een bulte bezuuk
(01-NI) * Bezuak brengt a/tied bliedschop
an, is 't niet bi] kommen dan wel bi] gaon

(Np), Dat meenske had een bezwaord
gemoed ( Ld) 2. zich schuldig voelend
(verspr.) Hi] vuuide n wel bezwaord nao
oat ongelok ( Wol, El) 3. in bezwaord
eigendom met hypotheek belast (01-NI)
bezwaoren (verspr.) [ba'swo:ap] - bezwaren, al. met een financiele last, in het
bijzonder een hypotheek 0. bet zion buns
bezwaoren moeten om mit iederiene lick
kommen to kunnen (Op), vandaar Mien
buys is bezwaord (Nt), Et bedrief is aorig
bezwaord mit hiepeteek (Ow, 01-NI), Hi]
[die man] is bezwaord mit con dikke
hiop eteek (Np)

bezwaorlik ba'swo:arlak] - bezwaarlijk:
met veel problemen, moeilijk, lastig 1k zie
d'rmar van oJ 't is me te bezwaor/ik (Diz),
Is et bozwaorlik oat

Wi] morgen

bi]Jow

(Obk)
kommon? (Oh), Dat woddo to bezwaorlik
bezuuktied [bo's...] - bezoektijd
(Ow), Dat wodt al wat bezwaorlik (Ma), Is
bezwaor et; -en [bo'swo:or] 1. nadelig et ok bezwaorlik dal- bier vannaacht
aspekt, niet gewenste omstandigheid Hi] b//eve? (Obk)
zicht d'r aided bezwaor in (Np), As Bc kom bezwaorschrift [ba'sw...] - bezwaarschrift
neem Bc do vrouw mit, is oat eon bezwaor? eon bezwaorschrift schrioven (verspr.),
(Nbk), Et is Jiekewe/ gien bezwaor daJ' ..indienen ( verspr.)
daor dan de woorden van Je ejgen p/ak bezweet z. bezwiet
veur invui/on (bI) 2. bedenking, bezweren (Ow) [ba'sw...J - bezweren: ontegenwerping Daor heb ik nogal wat heil, ziekte, ongemak afwenden door
bezwaor tegen (Obk, Ow), ...niet etminste bestrijking, door formules nit te spreken
bezwaor tegen (Op), Mar drie daegen /aeter ed. Klein L. kon de flot an do vinger
gaot, zonder bezwaor, de stoizoeger weer bezweren (Ow)
dear de kaeme,r (ha), Jo hebbon zovule bezwieken [ba'swik, ook wel swi:] bezwaoren a/tied (Dho), 1k heb hielemaoi bezwijken: niet langer bestand zijn Of hi]'
gien bezwaor oat Jim mit mekeer gaon

dear al die droktomaekers zo lie ye/no be-

(Db), Daor teken Bc bezwaor tegen an
(01-NI), Ikmaeke bezwaor, hear(Nt), een
bezwaor indienen (Nbk) 3. bezwaar in
financiele zin (Db, Dho, Obk) Daoriaggen

rvoken? (hl); het loodje leggen, sterven
Die oolde boom is bezweken (Nbk)
bezwiemen [bo'swirp:] - bezwijmen, in

nogal wat bezwaoren op dathuas en laand
(Dho, Oh), De Jonge boeren zitten soms
mit h/ole grote financiale bezwaoren (Obk),
Die p/a etse daor lag nogal wat bezwaor op

(Obk) 4. zaken die men bij een keep ook
meet afnemen, dient over to nemen (Np)
D'r is nogal wat bezwaor hi] die verkope

(Np)
bezwaord (verspr.) bn.; -er; -st [ba
swo:ortj 1. zich ongerust makend (verspr.)
Eon bie/eboelmeensken bin slim bezwaord
over de kommende tied zitten erover in de
zorgen (Bdie, Ma, Obk), 1k veal au] d'r
soms wel bezwaord over (Sz), Mit een
bezwaordhatte ging ze naor 't ziekenbuns

onmacht raken 1k was zo koold en de
v/ngers k/op erden me zo, oat ik bezwiemde
dr haost van (Bdie, Dfo), van do koolde
bezwiem en (Wol), Et k/end kwam zo
ongelokkjg te valon, oat ze bozwiemd
raekte (Pe-DbI), Hi] bezwiemt hielemaolc
(Dho, Dhau), 1k bezwiem dr haost ondor
(Ow), Hi] was hielomaole bezwiemd
(Bdie), Jo kun wel bezwiemen, zo warm is
cthior(Sz)
bezwiet Ook bezweet (Nt, Spa) bn.; -er
[ba'swi:t/ ... swut] 1. bezweet Jo moe'n niet
mit de bozwiete baud op do gloep staon
gaon (Ma), AJ' bezwiet binnen moeJ'
oppassen, want dan bokluum io zo (El)

Bhoeddha (I) ['buda] - Bhoeddha, met
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bhoeddhisme - bi'j
kleine letter: boeddhabeeld
bhoeddhisme (I) [bu'disma] - bhoeddisme
bi'j I bw. [bij (OS, WS zuidelijk van de
Lende, elders spor.), bsj (WS noord. van
de Lende, elders spor.] 1. dichtbij (Pe-Dbl)
't Was niet zo botte bi] niet zo diehtbij
(Pe-DbI) 2. op het punt waar men had

wel in de gaten, kan zeif ingrijpen, enz.,
bier hi] omme in deze omgeving: 1k wect

bevinden, ook: je moet op je tellen passen
om er iets van te krijgen, het te kunnen
pakken enz., ook: er op tijd jets aan (laten)
doen (met name van ziektes gezegd): AJ'

houd vast aan mijn woorden, mn

we! grif dat d'r zoc 'n twiede bier hi] omme
niet bestict (b), hi] de Kuunder omme
daor bij omme in die omgeving, 1k beb d'r
vaeke hi] zeten di. tot jets, om er van te
nemen, snoepen ed. (Nbk), zo ook hi] do
horen te zijn 1k bin wear bij mit mien sukeipot zitten (ba), 'k Gao d'r even op 'a
wark hg weer op schema met mn werk, kni]en hi] /iggen (Diz), Hi] reup S. hi]
heb weer ingehaald waarin ik achterop him tot zich (j), Hi] zit d'rgoed bi]hij zit
was geraakt (Nbk) 3. bij bewustzijn er warmpjes bij (Np), .. . d'r waarrn (pies) hi]
Wanneer waj' wear bij, naoje opperaosic? (Np), Die vent zit ok niet vu/c hi] at is
(Nbk), Is die a/ wear hi]? (Nbk) 4. pienter, can saaic knul interesseert zich kennehijk
scherp van geest Hi] is (nog,) goad hi] erg voor weinig (Sz), d'r niet hi] kunnen niet
pienter (Ma, Nbk, Np, Spa), Ze is wel oo/d 20 ver, zo hoog kunnen reiken, ook: het
en zick, mar ze is geeste/ik nog goed hi] niet kunnen begrijpen: Ikkan d'rnictmeer
(Nbk), Die is we] aorig hi] shim, hi] ik kan het niet meet volgen, ik begrijp
berekenend (Nw), niet good hi] wezen ze het niet meet (Ste), 20 ook Men kan d'r
niet allemaal op een rijtje hebben, ook met/anger hi] Id. (s: cost.), Hae/ d'r now
sterker: is hartstikke gek: Wat een gek idee niet van al/es bii begin nou niet van alles
van jow, Ic konnen we] niet goad hi] en nog wat er ook in te betrekken (Nbk), J.
wezen (Nbk) 5. in te naoste hi] ten naaste zette a//a krachten d'r hi] spande zich tot
bij, ongeveer, ook wel: te naosten hi] het uiterste in U) Daor is ni/cs hi] dat is
(Nbk, Ow), ft naosten hi] f 100;- (Nbk), heel eenvoudig te doen, dat is een klein
.../Joe'n tied d'r te naoste hi] mit henna kunstje, Hi] kan d'r rear hi] kommen
gaon zof.. (b), Die kleur varve past wel te vreemde, malle, gekke dingen zeggen (Diz,
naoste hi] (Pe-Dbl), ft naoste hi] c/a Nbk), zo ook Wat can schutter, hiikan d'r
waorhied bezijden de waarheid (Ste), ft zo mooi hi] kommen bet zo vermakehijk
naoste hi] de weerde ongeveer (Nt), Et is zeggen (Dho), 1k begriepe nict hoe ze d'r
te naoste bij dna kertier fietsen ongeveer hi] kommen binnen hoe ze het hebben
(01-Ni), Te naoste hi] woont hi] daor zo bedacht, hoe ze dat hebben kunnen denken
(Nbk, b), d'r as de kiepen hi] wezen er als
ongeveer (El)
bi'j II vz.; bw. in de verb. d')- (..) hi] [bij de kippen bij zijn (verspr.), 20 ook Hi] is
(OS, WS zuidelijk van de Lende, elders d hi] as de kiepen hi] 't voer (Np), Thy
spor.), bej (WS noord. van de Lende, is goad hi] zien posit/even is scherp,
hi] de
elders spor.] 1. nabij, in de buurt van, tot gebruikt zn verstand (Nbk), -. bij
(iets, iemand) S.D. woonde haost hi] de pinken id. (Nbk), . ..zien verstaand id.
Lende (Nbk), Hi] is at een aende vot, hi] (Nbk), ... de tied id. (Nbk), ...de warken is
is at bij de hoeke van de reed (Nbk), Die altijd flunk aktief, staat altijd op scherp
hi] hints wezen mos, bar can knieper op 'a (Nbk) 2. tegen een bep. tijd of leeftijd: Et
neuze in de buurt van zn huis (b), Hej' et is al bij a! van het is at bijna elf uur (Nbk),
hi] de haand? in je nabijheid Nbk), Ze 't Is bi]twac/f(Bdie), 't Is bij tienenWol),
staon overal op 'a neuze hi] te kicken (b), Die man is ok at hi] de tachtig is al bijna
Hi] woont daor kot hi] (Dho), Daor moej' tachtig (Op) 3. precies zo, niet verder
gauw hi] wezen je moet je snel daarbij gaand, niet afwijkend Daor b/iaf ik hi] 1k
standpunt, Hi] taut at d'r niet hi] (zitten)
berustte er niet in, bleef ermee doorgaan,

Et b/acIdic eerste ao vend nog mar hi] can
d'r mar gauw hi] binnen, dan vaa/t d'r peer tuten ze gingen niet verder dan een
vaeke nog wel wat an Ic doen (Nbk), 1k bin paar zoenen Nbk), Et b/ill mecrsta/ hi]
d'r zels hi] gezegd als reaktie op een zu/ten voornemens, plannen worden
waarschuwing: ik zai wel opletten, hoe het meestal niet uitgevoerd, mit priesschattcn
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bi'J - bij
d'r v/ak hi] wezon (Ow), 't Was d'r hi] of
het was op het nippertje goed, gezegd
bijv. van het over een sloot springen (Nbk),
ook: hot kon nog net door de beugel, her
was nog net akseptabel (Ma), 't Is hi] do
wi/dc spinnon ofhet is idioot, her gaat veel
to ver, het is onakseptabel (Nbk) 4. in de
genoemde toestand Et gaot pattic krek as
N bij Zion Jovon (b), AJ' dat hi] Jo /even
nog doen kunnon, is dat eon vow-rochE
(Nbk), Et ionigste wat hi] opbrcngcn kan
bij eon ocr Zion onge/ok is bohaogen (b),
Hi3 Jeup d'r bij, as kon hi] nooit glen
k/own betac/en was zeer slordig gekleed
(Nbk), Do godionon hangon d'r bij, a/ wo ½
zo nooit st.rokon hangen zodanig dat je zou
denken dat ze nooit gestreken worden
(Nbk), Zion Jaand/igtd'rbi) as dot hi]d'r
nooit wat an (Nbk), Hi7 zat d'r bij asof
hi] n/ct tot done teflon kon zat erg
onnozel, dam to kijken (Nbk), hi] /ovon
on wolwozon (Nbk, Np), B)] we/ we zen
kom Bc n/jo woke als er niks mis is met
me, als alles goed is (El, Obk, Op, Wol,
Db) 5. toegevoegd, erbij zijnd, zich onder
die personen, exemplaren bevindend H/of'
con stokkicn kocko hi] do koffic? (Nbk),
con koppion kofflo, mit wat d'r hi] met
koek, een boterham ed., Now, d'r is mooi
spu/ hi] (.) (b), Et hourt d'r zo hi] 't is
gewoonte dat dat ook gebeurt, erbij
gebruikt wordt e.d. (j, Nbk), D'rkwam bi)
dat (..) er kwam nog bij, er was ook nog
her gegeven, het feit, Dat moef'bi] mokoor
opto//on (Nbk), d'r hi] wezen van de partij
zijn, meedoen, bij andere exemplaren,
gevallen zijn, oak: gepakt worden, gesnapt
worden, Jo bin d'r mar op 'o tied bi]je bent
maar weer vroeg in aktie (b), D'r weron
goenond bi'j die niet ions wusson waor et
ammo gong (J), Doe S. d'r weer hi] was
weer meedeed, weer hersteld was (vo), 1k
hob d'r vaoko bi]zoton als deelgenoot van
een gesprek, een vergadering e.d. (Nbk),
Dat is d'r n/ct hi] wordt niet gegeven, daar
wordt niet voor gezorgd: Jono con koor
priezon, dat is d'r hi] him niet hi] (Nbk),
con yore d'rbi]ploogcn(b), 'tKostd'rmi]
eon tiontion bij (b), Dat mouf'd'r wol oven
hi] zoggon, dat woton zo nag niet (Nbk),
Zo kun geweldig o vordrio von, ze doen
ovora/ wat bi]als ze iets vertellen vertellen
ze meer dan er in werkelijkheid plaats

heeft gevonden (Sz), zo ook Hi] doe d'r
aorig wat hi] (01-NI, Ma), Hi] dot d'r mi]
vim's to vu/c hi] (El) en Hi] doo d'r nag
con schoppion hi] op (Ld), Die woont d'r
hio/ondal hi] in is er helemaal bij in
getrokken (met al zn hebben en houden),
ook: is als het ware al- leen inaar een
toegevoegd iemand die niks heeft in to
brengen (b), zo ook Hi] is d'r bio/omao/o
hi] in hij heeft thuis niks to zeggen, zn
vrouw is in alles de baas (Nbk), go/ok bij
onge/ok bobben U) , eon go/ok hi] eon
ongo/ok (Np) 6. gericht op (fig.) Iii] mos
zion kop d'r (good) hi] ho/on moest moeite
doen am zn gedachten Cr goed bij te
houden (Nbk), zo ook Hi] is d'r mit zion
godaach ton n/ct (good) hi] (b), B.
porbeordo him hi] do tokst to ho/on (b) 7.
vergeleken met II)] hour vergeleken kan
hi'j niet vu/c (Nbk), Die storm is nog niks
hi] vearig Jaor (Nbk), A'k av Os
aacbteronnnokio/co, dan bin d'r a/ hie/ wat
dingon voraandord hi] da 'k ZOO'a k/c/no
Jongo was (b), En wat do droktc botroft, 't
is niks moor to botokonon hi] vourjaoron
(s: oost.), Die is nag heiIig hi] die aandor
vergeleken met (Spa), Bi]diomankunfow
nag niet ions in et schaad staon (Op), Si]
die vorgolokon bin Bc nag geluffig west
(Spa), Die kaomor is v/ore hi] vioro 4 m
lang en 4 m breed 8. ten huize van, in de
zaak van, in een betrekking tot iemand, een
instelling, een bedrijfstak enz. 1k za/
vanaovond hi] hour oton, T. was gricpori
on ikkook even hi? hour (v), Si] do bakkor
kof' zo hi] 't b//k vol kopon (b), do mooio
tied hi] do /aandhoor die hif doorbracht in
dionst van CD bi]Jo mom inwonon (Obk),
Zo warkon bi]doStaotbij staatsbosbeheer,
•.hi] do droppiosfobriek (Ow), 1k zit mien
bioJo/evona/ bij otondorwios(Nbk) 9. in
de kring van Zoks is bij rioko moonskon
hie/ gowoon, eon poor keor per Jaor op
vokaansio gaon (Nbk), Si] katton hof' dat
now lonkoor, dat gojammor in et vourjaor
(Nbk) 10. in de ogen van, naar de mening
van Dat is hi] mi/ gion monioro vain doen
ik vind dat ( ... ) (Nbk), Zokon hi] him gion
good moor doon (Nbk), .Ze stonnon good
hi] hour bokond (Nbk) ii. met zich
meevoerend HoJ' do vrouw niet bi'j Jo?
(Nbk), Waorommc hof' tooh gion buusdook
bi]Je! (Nbk), Hi]baddo ctgoweorniet hi]
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bi'j- - bi'jbakken
bini (Nbk), Hij bet (vast) wat hi] him had
was kennelijk met jets besmet (Nbk), ook:
zat kennelijk ergens heel erg mee (wat
geleid heeft tot zelfmoord), heeft kennelijk
al langer het plan tot zelfmoord gehad
(Nbk) 12. aan iemand, ten overstaan van
iemand Za'k d'r es hi] b/zn om vraogon?
(Nbk), Jo hi] iono boklaogon, hi] Jozols
(daonkon, zoggon): 1k docht zo we] es hi]
mozols (..) 0) 13. aan (een lichaamsdeel,
een kledingstuk: dat men vastpakt) H. hot
me hi] do baand houdt m'n hand vast (v),
Hij pa/ne him hi] do aarm (b), Hi] pakto
hour hi] of oar (Nbk), ...bij do nouzo
(Nbk), ...hi] do Jasse, do dingon hi] do
nacmo numon de dingen openlijk zeggen
(Nbk), ionc hi] do nouzo nomon z. onder
nouzo, zo ook Laot Jo niot hi] do nouzo
pakkon (Dho) en Hi] Jat 'm mal hi] do
nouze pakkon (Bu), Hi] had me hi] do
nouzo nam me ertussen (Nt) 14. gedurende,
tijdens bi]naachtfr,k hi] daoge on naachto
(bI), ook hi] do naacht Bi] de naac/it
ondornainmon zo do aovontuur]ilc.o tocht
naordohoide(j), bij donkoroaovondon 0).
hi] mooi weer, hi] rogon, hi] do zoomordag/wintordag, hi] do/f haast, zie ook
onder haast Godiokstor mark is a/tied in
begin moio on hi] 't haast (Obk), hi] do/f
winter z. ook onder winter. Bi]do winter,
as of ies stark was (..) (j), hi] do/f zoomor
z. ook onder zoomor, hi] do moitied, hi] '1
vourJaor Ri] 't vourJaoris 't land gool van
do dottorh/oomon (Sz), (ook aaneen:) Ri]
oo/ds zodon zo: as meonsken ion koer
kommon to /iggen, dan komt et aondo d'r
vaoke aachtor an (Nbk) 15. op een bep.
tijdstip Bij riefen hot hi] dat bij viagen
(Nbk), z. ook onder rioto I, hi] slot van
zaoko en var., z. onder slot bet. 6 (b) 16.
gelijktijdig met Ri] of Judon van do k/okke
gong hi] vot toen de kiok began to luiden
(Nbk), hi] die go/ogenhiod, Ri] go/ogonbiod van Jow trouwdag wit i/c nog es eon
keer dat oo]do verbao/ opdisson (Nbk) 17.
in geval van, met betrekking tot Ri] storm
kuJ' botor do raomon dicbtodoon, en hi]
onwoor notuur/ik old (Nbk), Ri] piono in
do bock mooJ'notuur/ik niot nog moor oton
gaon (Nbk), Aj'krap hi] centon zitten, gaot
etneudjgste veur(Db), Ri] con hopen is 't
ok mar nao-aeperio (b) 18. wegens Dat
was hi] ange/ok per ongeluk, hi] gebrek

van eton (Nbk), hi] toova/ 19. door, in
verb. als Dat ho'k/woe'k hi] ondorviening
(Nbk) 20. door middel van Et vorhuron hi]
brie/los wodde verbouden en do huren
woddon wel ondor/ing o vorionkommon,
mard'r wodde eon pachtkacmorin of/oven
reupon waor as do huurdors in boroop gaon
konnen nI. door middel van briefjes
waarmee men kon inschrijven (vo) 21.
onder een bep. omstandigheid hi] uutzundoring, hi] wiozo van sproken, hi] do
gekvoor de grap, nit gekheid (Ma) 22. per,
volgens de genoemde eenheid Ze verkochton sto/Ton hi] do el/c (Nbk), Vroogor gong
do stat hi] do cl/c en now hi] do motor
verkochten per el/meter (Obk), Ri] baickon
vol kwam of wao for uut do /ocbt zetten
(Np, Nbk), Ze stroomden hi] hondoron J.
hi] do brookspupcn on de mouwen in nL de
bijen 09, Hi] wodt hi] do dag minder hij
gaat zienderogen achteruit (Nbk), Et wa ofor
stiogt hi] do dag (Ste), Ze /oven hi'! do dag
van onzekere opbrengsten, ze moeten elke
dag maar weer zien zich to redden,
Moons/con van buton bin bier do /aostejaoron hi] bossies kommon to wonen (Nbk),
Jo konnon hi] do daogen zion dat zo
opknapte (vo), Et vcraandort bi]de daghet
lijkt wel elke dag anders to worden/zijn
geworden (Nbk) 23. langs (gaand; ook wel
m.b.t. een vaste toestand) Wat moot hi] go
/aoto hi] do weg (ha), Ze /oupcn hi] of
ho/c/co Janges (Nbk), Do snotto droof him
hi] do mond dacle/langos, bah! (Nbk),
Hour k/ok/co was met in odder, do monutowiozer bong d'rbi]hing slap naar beneden
(Obk), Hik/autcrt hi] 't dak op langs her
dak omhoog (Np), Bruidss/uicr k/ut ok
hi] do muron op (Pe-Dbl), Dat /aand /%t
hi] oonzen an langs, tegen het onze (Nw)
bi'j- [bij (OS, WS zuidelijk van de Londe,
elders spot.), bej (WS noordelijk van de
Londe, elders spot.)] - bij-, eerste lid in
scheidbare ww. als bi]bota c/on, bi]oasscn;
bi]vuicn; id. in ww. als bi]k/curon,
bi]warken; eerste lid in sst. als bi]baono,
bi]naomo; niet alle mogelijke woorden van
de genoemde ww.-soorten zijn in dit
woordenboek op- genomen
bi'jbakken zw./onregelm. ww.; overg.;
bakte bij, het bijbakt ['b..] 1. meer
exemplaren bakken dan het aantal dat men
al had

-385-

bi'jballe - bi'jdehaand
bi'jballe (I) [b...] - bijbal
bi'jbedingen st. ww.; overg.; het
bVjbedongen ['b...] 1. erbij bedingen Dat
was hi] ? loon bi]bedongen (Ld)
bi'jbedoeling ['b..] - bijbedoeling D'rzat
glen bijbedoeling in/aachter (Nbk), N had
ccii bi]bedoelung (Nbk)
bi'jbeheuren (I, spor.) [b..] - bijbehoren
mit bi]beheuren (I)
bi'jbenen z. bi]bienen
bi'jbctaelen ['b...] - bijbetalen
bi'jbetaeling [b..] - bijbetaling
bi'jbetekenis [b... ] - bijbetekenis
bi'jbienderen z. bi]biencn
bi'jbienen Oak hi 'jbienderen (b),
bi'jbenen (WH) ['b..!..] - bijbenen, lett.:
1k kan him niet bijbienen, hi] ]opt zo
hadde (El, Nt, 01-Ni, b, Nbk); fig.:
bijhouden: Wehebben 'tzodrok, wekun 't
haost niet bi]bientn (Diz, El, Nbk), D'r is
zovule veraanderdd. Ic kim 't haost niet
bi]bienen (Ow), Kuj't wel bi]bienen?(Nw)
bi'jbieter z. bi]ebieter
bi'jblieven [b... ] - bijblijven: niet achter
raken Hi] kan mit 't wark goed bi/blieven
(El), Deurdat hi] alles goed op 'e riegel
bet, kan hi] goed bi]blieven (Pe-Dbl), Hi]
kan zo harm war-ken, ie kun him nooit
bi]blieven (Dfo); in het geheugen blijven
Die lent naemc, die zal nit allied
bi]blicven (v), Die strenge sni]winter is
me allied bi]blcvcn 09; op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen Aj' de
kraante en de tille visit geregeid bi]holen,
dan kuj' wat bi]blievcn op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen (Ma, Obk)
bi'jboeken ['b..] - bijboeken: bij het
avenge boeken
bi'jbouweu zw. ww.; overg.; bouwde bij,
het bi'jbouwd ['b..] 1. bijbouwen 2. (m.b.t.
een akker, grand) oak bewerken, net als
de andere grond (Ste): As de gaasten d'r
weg kwammen, moesten de gaastestroken
flog bi]bouwd wodden, daor kwam
knollezaod in (Ste)
bi'jbrengen st. ww.; overg.; het bi'jbrocht
['b..] 1. (overg.) bijbrengen: aanvoeren,
brengen Vroeger had de opperman zwaor
wark, omdat hi] alles op 'c schoolder of
mit de kroje bi]brengen mos (Obk), Kuj' et
bi]brengen? (D!a), et huj bi]brengen erbij
brengen: Ft losse huf bi]brengen en dan
gaon Wi] alles inbrengen (Db) 2. (overg.)

leren, aan kennis, inzicht versehaffen, leren
doen 1k was op ten aander idee, mar hi]
het me dat bi]brocbt (Bu), Et is muui!ik
om de jongcn wat hi] te brengen am ze
wat te leren (Db, Nbk), Hoe moc'n we him
oat now bi]brengen hem leren, ann het
verstand krijgen (Db), Jow is ok niet veule
bi]brocht (Sun-0t), Ft is ccii doezerd, it
ken him niks bi]brengcn het is een sufferd,
hem vail niks te leren (Dho) 3. (overg.)
door onderwijzen op een hoger kennisniveau brengen, opvoeden op 'e BLOschoele ken ze de kiender tech nog wel
aorij bi]brengen (Ma), Ze hebben 'in aorig
bi]brocht, al was hi] aachtethk (Nt), Hi]
bet de kiender behcurhk bi]brocht veel
geleerd, goed opgevoed (El), Die kiender is
wel wat bi]brocht (El) 4. (overg.) nakomen, voibrengen (Bu, Db) 1k kan It niet
bi]brengen kan het niet nakomen, doen
door tijdgebrek (Bu, Db) 5. (overg.; m.b.t.
een kiok) op tijd zetten de k!okke
bi]brengen (El) 6. (overg.) bij bewustzijn
brengen een bewusteloze bi]brengen (Spa)
bi'jbugen (Dfo, Nbk) st. ww.; overg.; beug
bij, het bi'jbeugen ['b ..j 1. door te
drukken, trekken, buigen in de gewenste
richting doen gaan staan 1k Wil die stange
een betien bi]bugen (Nbk)
bi'jdaele bw., oak niet aaneen, z. oak
onder dade [...'d...] 1. bij (iets/iemand)
langs Hi] schampte d'r lack bi]daele (Ma,
Ste), le moe'n d'r even een Bende bi]dae!e
doen, hi] et bonezetten een lijn spannen
(am in een rechte lijn te kunnen werken)
Nbk), Hi] gaol aYe meensken wel hi]dade langs iedereen (am te vragen, am ze
een boodsehap te brengen, enz.) (Nbk)
bi'jdag z. bi]zundag
bi'jdehaand (bet.!: alg., bet. 3: Dfo, El,
Wol) Oak bi'jderhaand (bet. !: verspr.,
bet. 2: Nbk, bet. 3: Dhau, Np), bi'jderhande (Nw), bi'jderhand (Spa, Sz),
bi'jdehand (Spa, Sz) bn.; bi'jdehaander,
bi'jdehaandst [...'ha:nt/...dç.../...dç'handa.. .1
...hantl...da'hant] 1. bijdehand, handig en
pienter, oak: gevat 'I Is ten bi]derhaande
kere!(Dfo), een bi]derhaande bBksem zeer
handig en pienter iemand (Nbk), ccii
bi]dehaande knaop (verspr.), ook een
bi]derbantc knaop (Spa), ecn bi]dehaand
oester (Obk), (zelfst.) Da's cen bi]derbaande (verspr.), zo oak Dat maegien van
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bi'jdehaans - bi'jeffekt
c/c buren is ten goeie bijdehaande (Obk),
(vooral van een meisje:) Wat eon
bijdehaandding(Dhau), 2. (pred.) mee te
maken hebbend, bezig zijnd met, de
beschikking hebbend over (Nbk) Dat hetB.
ok wel es bijderhaand (Nbk), Ic moc'n a]
zorgen daj' wat baandgeld bijderhaand
bebben (Nbk) 3. links, vooral m.b.t. de

positie van een paard voor een
landbouwmachine, een wagen, ook in
vergelijkbare toepassingen (Dfo, Dhau, El,
Np, Ow, Wol) et k/tine zwadbod en et
grote zwadbod, resp. bijderhand en
vanderhand ( Sz)
bi'jdehaans z. bijderhaans
bi'jdehaantien (Dfo) Ook bi'jderhaantien

(01-NI) et; ...haanties [...'hã:ntin/ ... ] 1.
bijdehand kind 't Is con kwaod
bijdcbaanticn een pittig, bijdehand kind
(Dfo), Da's ten bijderhaanticn een
bijdehand kind (01-NI)
bi'jdehand z. bijdohaand
bi'jderhaand z. bijdehaand
bi'jderhaans (Obk, Pe-Dbl) Ook bi'jdehaans (Db, Diz, Ld, Of-NI, Op. Sz),
bi'jhandig (Sz) bn., bw. [ ... dç'hà:s/ ... da'h../
...'handax] 1. (van een paard in een span)
aan de linkerkant ingespannen (staand,
lopend), ook gezegd wanneer een paard
naar links gaat of meet gaan et bijdchaanse peerd (01-NI), (zelfst.) et bijderhaans (Obk), (zelfst.) de bijhanthgc (Sz)
bi'jderhaantien z. bijdebaantien
bi'jderhand(e) z. bijdehaand
bi'jdoek z. bijedoek
bi'jdracge z. bijdrogc
bi'jdrage z. bijdrege
bi'jdrege (OS, verspr. WS) Ookbi'jdraege
(Nt, Op, Ow, Pe-Dbl, Ste), bi'jdrage (WH)
de; -n [bijdrt:go, 'bsj.., z. bi'j./ ... ] - bijdrage: die men geeft, verstrekt Wilie ok ten

aan een oplage
bi'je de; -n; bi'jgien ['bja (OS, WS
zuidelijk van de Lende, elders spor.), 'baja
(WS noord. van de Lende, elders spor.] 1.
bij, honingbij St kon wel ten strenge
winter wodden, de bijen macken de bot/
zo dicbte nI. de vlieggaten (bs: Dfo), As
een bijker (..) lacte in de baast of middel
in de winter of heel vroeg in 't vdurjaor
sturt dan wodde dat an de bijen verteld;
icne van de femilic ging bij de korven
rond, klopte d'r ten stok of wat keren
tegenan en zee dan dat de baos dood was

werd dit nl. overgeslagen, dan zouden de
bijen het volgende seizoen slecht winnen
(k: Ste), Dc moer is mit een vlocbt bijen
vot een zwerm bijen (Np), ten zwaarm
bijen (Nbk), wilde bijcn vrij in de natuur
levende bijen (Bu), ten zaachte bije bij

van bet type dat met gauw steekt (bs: Op),
een makke bije id. (bs: Ow), (van personen:) zo bruan as ten bije (verspr.), zo
vlogge as een bije (Nw): Doe 'k dattien
jaor was, wa 'Ic nog go v/ogge as cen bije,
mar doe 'Ic dattig was, wodde Bc a] stiever
(Nw), Ze weren go drok as bijen (vo) * Do
bije morgens niet op 'e vlocht, kikt de
iemker bezorgd naor do /ocht (n)

bi'je-angel (Op) ['b...] - bijeangel
bi'je-eter z. bijewo/f
bi'jebaldden (bs) et; ...bakkies ['b..] 1.
bakje met bijesuiker voor de bijen
bi'jebieter (OS, Bu, Bdie, Np, Nw, p, b)
Ook bi'jbieter (Dfo) de; -5; -tien {'bijabitç,
ook 'baja ... (Np)ibijbit1] 1. koolmees
bi'jebrood (bs: Dfo, bs: Obk) et ['bija ... ]
1. koninginnenbrood, ni. voor een bijenkoningin (bs: Dfo) 2. stuifmeel in honingraten (bs: Obk)
hi'jedaans (bs: Ow) de; -en ['btja...] 1.
bijendans
bijdrege doen year oons vo/ksdaansen? bi'jedoek (bs: Obk, Op, Ow) Ook bi'jdoek
(Dhau); die men levert door eigen inspan- (Nbk), bi'jeklied (bs: Dfo, Ow) de; -en;
ning, door iets te maken als onderdeel van: -ien ['b.!...] 1. bep. holle dock (veelal van
HJJ het mit dat wark ten behe ar/ike jute) gebruikt om de korf met 'geschepte'
bijdraege Jeverd (Op), ten bijdrtge year bijen mee dicht te maken Zit do zwaarm
oons tiedschnft 'Dc Ovend'(Nbk)
ien koer in et kiepsion, dan komt d'r an c/c
bi'jdregen ['b...] - bijdragen, inbrengen 1k eupen kaante een bijedotk over; zoe'n
za] mien dee] bijdrtgen (Bdie)
dock is vierkaant en op elk van de hoeken
bi'jdri'jen ['b..] - bijdraaien: meegaand zit eon hoefnatgel(bs: Obk), zo ho/ as eon
worden Aj'him go liduren, dan is hijaorig
bijdrijd (Nbk)

bi'jdrokken [b..] - bijdrukken: toevoegen

bi5doek(Nbk)

bi'jeffekt ['btjefekt, ook 'bsj..., z. bij] bijeffekt
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bi'jehaanske - bi'jeslaachten
bi'jehaanske (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) de;
-n ['bije..., ook 'beje... (Op)] 1. bep.
handsehoen van gummi ter beseherming
gebruikt door imkers
bi'jehokke (Ld, Obk, bs: Dfo, El, Op) Ook
bi'jhokke (Ld) et; -n; . ..hokkien ['bija, ook
'bsjo... (Op)Pbij ... ] 1. schuurtje, overkapte
plek waar de bijenkorven staan
bi'jeholen (Bdie, Nbk, j) onbep. w. en het
bi'jehullen!bi'jeholen (Nbk) ['b..] - bijen-

-gien ['b.!...] 1. platte kram ter
bevestiging van een nieuwe ring ander nan
de bijenkarf; oak gebruikt am karven aan
elkaar vast te zetten wanneer men ze met
de wagen vervaert, bijv. naar een heide-

houden Bijeb c/en is d'r nog wat veur de
bestoeving van de vruchtbonien en veerder
meerst filet meer as veur cigen gebrauk van
de linker U)
bi'jehoning z. bijehunning

gebied As de bijen goed wunnen dan
wodde c/c kôrftc k/c/n en dan mos d'r ccv
thig, can opzetter, van onge veer 15 cm bij
onder; dan wodde die vaastezet mit
kramnien (bs: Dfo)

bi'jehoolder (Bdie, Ld, Nt, Nw, bs: Dfo,
Op, Ow) Ook bi'jehouwer (WH) ['bijo...,
oak 'beja..., z. bi'je/ ... ] - bijenhauder (sams
enigszins negatief in verhouding met
iemker, linker)
bi'jehoolderi'je (Bdie, j) de [...'ija] 1. het
hauden van bijen, bijenteelt
bi'jehouwer z. bijeboc/der
bi'jehunning Oak bi'jehoning (Spa)
[b..!..] - bijenhaning
bi'jejaor ['hue..., 'beje..., z. bi'je] - bijenjaar Ft bet een goed bijejaor west (bs:
Dfo) * Schient de zunne mit nijjaor slim

bi'jeman (Nbk) [b..] - bijman, imker,
liefliebber van het hauden van bijen
bi'jemark (spar.) ['b..] - bijenmarkt
bi'jemes z. korimes
bi'jemiet (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) de; -en;
-ien ['...] 1. bijenmijt
bi'jenkander z. bijennaander
bi'jennaander (Dfo, Nbk, p, b: In) Oak
bi'jenkander (p) bw. ['btj(d)n:â:ndr/
'bij(d)ç:kandç] 1. bij elkaar hth kun now

he/der en k/a or/Dan za/ et wooden can
goed bijejaor (J)
bi'jekaaste Oak bi'jekaste (Spa)

['bue .!...J - bijenkast (met de vorm van
een kist, veelal van hout, oak wel van stro
(bs))
bi'jekappe (verspr.) ['bijekape, oak 'beja...,
z. bi'je] - bijenkap, bijenkaproen Do
bijekappe was van dock en mit vezier,
vroeger vaeks van pecrdehaor, oat de bijen
de iemker niet stikken konnen U)
bi'jekaste z. bijekaaste

bPjekeuninginne (El, Nbk, Obk) ['bije...]
- bijenkaningin
bi'jcklied z. bijdoek
bi'jekorf (OS) Oak bi'jekorf (WS, spar.
OS) de; ...korven; -len ['b..] 1. bijenkorf
(lett.) biekorven vlecbten(Nbk) 2. (verkl.)
dikke zwarte braambes (Ld, Pe-DbI, fp)
bi'jekorvemaeken (Obk) Oak bi'jekorvemaeken (Np) anbep. w. ['b ..J...] 1.
vervaardigen van bijenkorven
bi'jekorvemaeker (Obk) Oak bi'jekorvemaelcer (Np) de; -5; -tien ['b..!..] 1.
iemand die bijenkorven vervaardigt Dc

bijekorvemaekcrs hebben een vlechtnaa/de;
daor maekte des'nid een bijekorfop, mit
keuperbeslag (Obik)

bi'jekramme (OS, Np, Op. bs) Oak
kramme (bs: Dfo, El, Obk, Op) de; -n;

gauw biennaander kommen (p), Hi3i her
depositieven we/good biennaander (Dfa)

bi'jenneer (b: Im, 5: oast.) bw.
['bIj(d)vi:ar] 1. bij elkaar
bi'jenust (Bdie, Dha, Spa) et; -en [b ... ] 1.
nest van bijen
bi'jepiepe (Bu, Ld, Obk, bs: Dfo, Op, Ow)
Oak bi'jepupe (bs: Obk, Op) de; -n
['btjepi:p, oak 'bsja..., z. bi'je! ... pypo] 1.
imkerpijp
bi'jepikker (Bdie, Ow, Pe-Dbl) de; -5;
-tien ['bijepikç] 1. kaalmees
bi'jeplaankc (bs: Dfo, El, Obk) de; -n;
...plaankien ['b...] 1. plank waarop men de
bijenkarf plaatst Dc korven kommen dan
ok wathoger te staon op cen biep/aanke
en et onderste ie/gat wodt we/ Cs mit een
toppegrôs dichtestopt(bs: Dfo)

bi'jeplaante (Obk) de; -n; ...plaantien
['b...] 1. plant die veel door bijen wardt
bezacht Deheri/cis ccxi bijep/aante(Obk)
bi'jepupe z. bijepiepe

bi'jeraot (verspr.) de; -en ['bijaro:et, oak
z. bi'je] i. haningraat, hetz. als raot
I
bi'jeslaacht (Ow) de rb... 1. het
bies1aach ten

bi'jeslaachten (Ow) anbep. w. en het

EM

bi'jesluier .. bi'jgeval
bijeslaacht [b ...] 1. hetz. als s/aachtcn, bet.
2 en uutbrcken van bijen, z. onder
uutbrekcn, bet. 1
bi'jesluier (bs: Obk) de; -s; -tien ['bija ... ]
1. eenvoudig soort bijenkap bestaand nit
een lap van tule (om een hoed genaaid of
eromheen vastgeklemd met elastiek)
bi'jespiele (bs: Dfo) de; -n; -glen ['bija ... ]
1. spijl in een bijenkorf
bi'jestal [b...] - bijensta)
bi'jestand (bs: Op) de; -en ['b...] 1.
bijenstal
bi'jesteek z. bicstik
bi'jestik (Nbk) Ook bi'jesteek (Op) de;
-ken; -hen ['bijostrkt. .stt:k] 1. steek van
een bij
bi'jestippen (bs: Ow) my. [bijasttpip] 1.
uitwerpselen van bijen op wasgoed e.d. (na
de winterslaap geloosd)
bi'jestront (bs: Dfo, Obk) de ['bijastront]
1. (verz.) uitwerpselen van bijen (na de
winterslaap geloosd)
bi'jesuker (Db, bs: Dfo, Obk, Op, Ow)
[b...] - bijesuiker
bi'jeveger (bs: Obk) de; -s; -tien
['bijaft:gç] 1. zachte veger, veelal van
paardehaar, ook van varkenshaar, gebruikt
om bijen nit elkaar te strijken Soms wo'n
c/c bijen op 'a dock daon om c/c mocre d'r
act IC zuken; om c/c mocrc Ic zuken mocJ'
c/c bijcn cut mckccr vegcn mit can
bijeveger (bs: Obk)
bi'jevolk et [b ...] 1. bijenvolk
bi'jevreter (Np, Obk, s, bs: Dfo) de; -s;
-tien [b ...] 1. koohnees (Np, Obk, s) 2.
kwikstaart (bs: Dfo)
bi'jewaegen (bs: Obk, Op) de; -s ['bija...]
1. wagen met behuip waarvan men
bijenvolken vervoerde
bi'jewas ['bija..., 'bsja ...] - bijenwas
bi'jewcidc (bs: Dfo, Obk) de; -s
['bijawcjda] 1. veldje met drachtplanten,
bijenweide
bi'jewin (bs: Obk) de ['bijawin], in Et is
goed bijcwin de bijen brengen veel nektar
bijeen
bi'jewolf (bs: Dfo, Obk, Op, Ow) Ook
bi'je-eter (bs: Ow) ['btjawol(a)f, ook
'bsja... (Op)/'bijoi:tç] 1. bijenwolf, bep.
wesp die op bijen aast De bijewo!fkan c/c

bijcwoifbrocht (bs)
bi'jeziekte (verspr.) [b ...] - bijenziekte
bi'jezwaarm (spor.) ['b...] - bijenzwerm
bi'jgaon (Dfo, Ld, Mon, Ow, Sz) st. ww.;
overg., onoverg.; bet bi'jgaon ['b..] 1.
volgen bij een begrafenis Dc jongefac/en
bebben 'in mit c/c bcgraffcnisse bijgaon
volgden hem naar de begraafplaats (Mun,
Sz) 2. uitvoeren van sleehts een kleine
klus, een kleine aktiviteit (Ld) El is zo
gebeurd, et is even bijgaon (Ld) I een
beetje opschuiven, een beetje opschikken
(Ow) (tegen een paard) Gao Cs wat bi5
long (Ow)
bi'jgaonder (Nw) de; -5; -tien ['bij
gö: 5ndç] 1. elk van degenen die naast de
lijkwagen loopt: De bode lopt aen/ik year
c/c Jickwacgcn, mar c/c drcgcrs bin c/c

bijgaonc/ers (Nw)
bi'jgebouw [b...] - bijgebouw
bi'jgedaachtc (spor.) ['b..] - bijgedachte
bi'jgeleuf (Dfo, Ma, Nbk, Ow) Ook
bi'jgeloof(WS, El, Ma, Nbk, Obk) ['b..!..]
- bijgeloof
bPjgeleuvig Ook bi'jgelovig (Nbk, Nw)
[.1..!..] - bijgelovig A. ziengrootmoeder
had doe zejong was, ccii buurvrouw die
heksen kon; zc was zo bi)e10 vig, oat as
de buurvrouw langs huus kwam, kwammcn
c/c varkcns binncn (Nw)
bi'jgelieks z. bijglieks
bi'jgeloof z. bi)gcJcuf
bi'jgelovig z. bi)c!cuvi

bi'jgenaemd (spor.) ['b. ..] - bijgenaamd
bi'jgerecht (1) [b...] - bijgerecht
bi'jgcval I (Ma, Np, Op) bw. [b ...] 1.
missehien, voor het geval AJ' bi'jgeval bij
c/c bakker /angcs kommcn, mocJ' me even
brood mitncmcn (01-NI), AJ' bijgcval es
iaangs kommcn, kom c/an es an (Ma) *
Laot kokcnd wader nargcns staon/Waor
bicvaJcen kienc/moctgaon (Op)
bi'jgeval II voegw. ['b...] 1. indien, voor
bet geval dat Bijgevai ij vanaovcnd naor

Oostenvoolc/e gaon c/an woi ik gracg mit
jow mitricc/cn (Dhau), Bijgeval et es
bcginnen kan tc rcgcncn, be 'k mar een
Jasse mitncumen (Np), We kommen
morgan, mar bijgcva/ 'I nicE kan, hcurcn
Jim 'I we! (Ow), Bijgcval 'I uutkomt, hael
bijen doodstikkcn as die an et hac!cn ik 'Ewe! an (Diz), Bijgcval c/c buarman vol
binnen; de bije wodt dan c/c hunning mod, pas ik op zien pinken (Nt), ZoJ' niet
ontncumcn en zels naor at mist van c/c een Jasse mitnemen, bijgcval et rcgencn
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bi'jgieten - bi'jkappen
gaot? (Wol)

bPjgieten (spot.) [b..] - bijgieten
bi'jglieks (verspr.) Ook bi'jgelieks (Np,
Nw, Obk, 01-NJ, WH) bw. [...gliks/
...goliks] 1. misschien 1kb Ic bi]qlieks
kunde an him? ken je hem misschien? (b),
'1 Is bi]g/icks wat overdrevcn (b), Gaoj'
morgen bi)/ieks ok naor de mark? (Spa)
2. bijvoorbeeld Dr bin nog k/eine dörpen
waor as flog huzen bouwd wodden,
bi]g/ieks in Else (Np), le zollen die trui
bijg/ieks ok mit een warkien breien
kunnen (Db), Dat gong dan bi'j/ieks zo
(..) U) 't Is bi'jlieks zus of zo, marie
moe'n et ok bewiezen kunnen (App) 3.
waarachtig (Nw) We kregen vaninorgen
een ku/f hi] de koe en doe kregen we

bijglicks nog iene (Nw)
bi'jbaelen zw. ww.; overg.; haelde bij, bet
bijhaeld ['b...] 1. extra nan voorraad halen,
naar binnen brengen van voorraad le moe'n
even een betien bi]hae/en, eers is d'rgien
genoeg (Nbk), Turf; book, waeter out de
regenbak veur de kanne, a//es wodde
bi]haeld, dat heurde hi] et aovendwark
(Nbk), 1k zal nog wat turf in de bak
bi]haelen (Dhau) 2. erbij halen am te
helpen (Bdie) buren bi]hac/en de hulp van
buren inroepen (Bdie)
bi'jhakken zw. ww.; overg.; hakte bij, bet
bi'jhakt [b ...] 1. bijhakken 2. met hakkende bewegingen bijwerken, z. hakken, bet.
4 (Np): mit de zende de kaanten bi]]2akken
(Np)
bi'jhandig zie bi]derbaans
bi'jharken ['b..] - bijharken
bi'jhelpen (Db) st. ww.; overg.; hulp bij,
het bi'jhulpen [b ...] 1. bijwerken Qons
huus begint weer reer te blaederen, HD.
moet neudig de hocl weer even bi]he!pen
(Db)
bi'jhokke z. bi]ehokke
bi'jholen Oak bi'jhouwen (Wil) st. ww.;
overg.; het bijhullen/bijholen ['b.../...] 1.
bijhouden: gereedhouden Wi]'je hod even
bi]ho/en, en dat vanje dochter ok?(Nbk),
Hool et hod even hi] (Ma), 'Ic Zal even
bi]holen nI. bijv. een kopje, zodat de ander
er koffie of thee in kan gieten (Nbk) 2.
zorgen dat men niet achter raakt met
werkzaamheden Kuj't wark een betien
bi]ho!en?(Nbk), de tuun bi]houwen(Spa),
Hi] mos de boeken good bijholen zn

financiële administratie goed bijhouden
(Pe-DbI), zo oak de boekholing bi]bolen:
1k moet nodig de boekholing weer wat
bi]ho/en (01-NI) 3. niet achterop raken
t.o.v. iemand Loop niet zo hadde, ,k kanje
nietbi]bolen (Wol), 1k kan 'in bi]holen mit
wark (Nbk) 4. blijven volgen van de
ontwikkelingen, van het nieuws Aj' de
kraante en de ti/fe visie geregeld bi]holen,
dan kuj' wat bi]blieven (Obk), 1k kan 7
niet meer bi]holen ni. de in de tijd
voortschrijdende veranderingen (Bdie) 5.
notities maken van jets, zodat men het Lz.t.
terug kan vinden: Pattie meensken meugen
graeg a//es bi]ho/en, bilieks over et weer
(Obk)
bi'jholte (spot.) [b..] - bijholte
bi'jhouwcn z. bi]holen
bi'jhujjen (Ld) zw. ww.; overg.; hujde bij,
het bi'jhujd ['b...] 1. resterend hooi bij het
andere hooi harken enz.: de ri//egies even
bi]huj]en al. de rijtjes gevormd door de
hark achter aan de hooimachine (Ld), Bi]
et buj optiem en b/even de opperstatten
Jiggen; die mossen bi)hujd wooden (Ld)
bi'jhuren (vo) zw. ww.; overg., onoverg.;
huurde bij, het bi'jhuurd [b... ] i. erbij
huren (als bn. gebruikt volt. deelw.:) J.
hadde twie koenen, de dadde was weer vot
raekt, onidat de huj-e van et bi]huurde
/aand hoger was as wat die dadde koe
opbrocht en daoromme hadde hi] dat Iaand
mar weer opzegd (vo)
bi'jienkomst Ook bi'jienkomste (v)
[btji:komst/...ta] - bijeenkomst
bi'jienkomste z. bi]ienkomst
bi'jkaans Ook bekaans (Ow) bw.
[...k.../bok...] 1. bijna, haast 't Is bi]kaans
donker (Wol), '/c Had 'm bi]kaans te
pakken (Bdie), Dc oo/de ba/ken weren
bi]kaans vcrgaon (Obk), Ze hebben d'r
bi]kaans niks an daon (Op), Bi]kaans ha 'k
¶tn d'r of reden (El), 1k heb bi]kaans die
hoze of (Dhau), 't is bi]kaans a/ haost
Paoske, mar et lie/ct nog ni/cs op meitied
(Obk), Die pao/ het bi]kaans de lengte
ongeveer (Obk) 2. wellicht (Ow) Ofzit d'r
in die merrie bi]kaans ok nog een voo/

(Ow)
bi'jkantoor ['b...] - bijkantoor
bi'jkappen zw. ww.; overg.; kapte bij, het
bi'jkapt [b...] 1. kappend bijwerken, viak,
rand, dunner enz. maken door te kappen
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bi'jker - bi'jlanges
We mossen c/c sta/Jzekken wat bijkappen
om ze in 't gat to kriegen (Ow), Die stae/e
past nog niet al to good in de schoppe, ik
moet him nog even wat bijkappen (Obk),
een stokboo/t bijkappen (Nt), V/eden jaor
bebben we de boswa/kapt, mar van 'tjaor
kan we mit bijkappen we] toe (S z), De
poten wo 'ii bijkapt omdat et iezer d'r onder
moetnl. de hoef van een paard, met hamer
en mes (Bdie, Nbk), 2. bewerken van haar
door een kapper (Diz) 'k 1kb mien baor
ccii betien bi]kappen /aoten (Diz)
bi'jker (verspr.) de; -s; .-tien ['bi.jk, ook
z. bije] 1. imker
bi'jkeren (El, Obk) zw. ww.; onoverg.;
bijkerde, het bi'jkerd {'bijkcv, ook bEj..., z.
bi'jej 1. bijenhouden, de bijenteelt uitoefenen Dc iene kan beter bijkeren as de
aander (Obk)
bi'jkeri'je (El) de [btjkf'Ije] 1. bijenteelt
bi'jkeuken [b ...] - bijkeuken Dc bi]keuken i year waskerije on zo (Nbk)
bi'jkleuren (spor.) b. ..J - bijkleuren, met
Mn of meer kleuren bijwerken; ook: als het
ware bijgekleurd worden door de 2011
(Nbk)
bi'jknippen ['b ...J - bijknippen N. bet een
mooie witte baord, die onderbu//en wodt
mit bijknijopen (Obk), Do pitte moej'
geregeld bi)knippen, anders gaot /ii
wa/men (Spa)
bi'jkonimen st. ww.; onoverg.; is
bi'jkommen [b...J 1. beter worden,
aansterken Hij is aorig weer bi3'kommen
naozienziekte(Nbk, Spa), Etziekesthaop
is aorig bijkomnien (Nt) 2. de gewenste
kwaliteit, het gewenste nivo weer halen of
bijna halen We bin mit 't gewicht al weer
aor% hiJ/comm en (Ow), Dat peerd is
on wil/ig, oat moe]' es good oIjaickeren, dan
komt et we! biJ (Op) (Np) 3. veel beter
worden van gewas, er beter voor komen te
staan van thin, bouw- of weiland Derogge
is cong hi]Jcomm en (Nbk), Etzaod is cong
bijkommen, etis bedreugd, etkan now wel
haost binnenhae/d wodden (Dfo), De juan...
(Nbk), Et huj is aorjg bi)kommen (Diz,
Np) 4. bij bewustzijn komen Langzem mar
zeker kwam ze weer hAl (v), Doe kwam ik
weer ccii betien bi'j en ik belde de pe/isie
op (j) 5. kunneri snappen (van iets) (Db)
Dit begnop en we niet, d'r is gien
bijkommen an (1Db)

bi'jkommend ['bijkorn:t, bj..., z. bijII] bijkomend: wat erbij, extra kornt een
bi)kom - mend veurdie/ (Nbk)
bijkomstig [bLj'komstax, ook bsj'k..., z.
bi'j II] - bijkomstig Dat is mar bij/comstig
(Nbk)
bi'jkomstighied [..'kom...] - bijkomstigheid Dat is mar een bijkomstikhied(Nbk),
Ft bin van die biJkomstiheden (Nbk)
bijkopen [b...] - bijkopen
bi'jkotten (OS, verspr. WS, p) Ook
bi'jkottens (Obk) bw. [...kotn, ook ...kotn,
z. kotl...tns] 1. binnenkort We moe'n d'r
bijkotten even bonne (Pe-Dbl), Bijkotten
kommen c/c koenen in 't /aand (Ma), We
beuren bi'jkotten et pottien 2. korte tijd
geleden (Dfo, Np, Ow) Hij her bijkotten
thy oons west (Np), Dat be'k bijkotten nog
es heard onlangs (Ow)
bi'jkottens a. bijkotten
bi'jkriegen (vo) st ww.; overg.; kreeg bi'j,
bet bijkregen [b ...] 1. oogsten Die konnen
we/ tegen c/it weer, as ze mar wet ha]
bijkregen (vo)
bi'jl. - afkorting van bij/aoge
bi'jlaanges z. bij/anges
bi'jlaangeslopen z. bij/anges/open
bPjlaangs z. bijianges
bi'jlaeden [b... ] - bijiaden
bi'jlange z. onder /ange, bet. 1
bijianges Ook bi'jlaanges (Nbk),
bt'jlaangs (Op), bi'jlangs vz., ook bw.,
ook in de verb. d'r bij/anges; bij/anges als
bw. ook niet aaneen, z. /anges [...laij(g)os]
1. over een korte of langere lengte naast,
bezijden, (vlak) langs Bij/anges et hut's
staon hoc/den (Dhau), BiJaangs et hut's
staon allemao/ b/oemen (Op), Hij is d'r
dean bij/anges kommen hij is er vlak langs
gekomen (Np), We bin dr bij/anges /open
(Wol), 1k kon d'r krek bij/anges er vlak
langs (Nbk), Ic Jan d'r haost niet bijJanges, zo sma/ is et (Np), Ft is d'r
bij/angeshet kan net door de beugel (Dho,
Nbk, Spa), is niet helemaal zuivere koffie
(Bdie), het was net niet helemaal waar wat
er word verteld (Np), Dat was d'r mar
bi/anges het was niet zo mooi, kon er net
niet op door (Op), Ft kon d'r nog/mar
net/krekbij/angeshet kon flog net door de
beugel, hat kon er nog net op door (verspr.,
Spa), Ft was d'r zoe'n betien bJj/anges op
het randje (van wat kon) (Nbk, Np), Die
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bi'jlangeskoemen - bi'jliggen
man zien vcrstaand wodt minder, hij is d'r
we] es bijlanges hij zit er wel eens naast
(Dfo), Die is d'r bijlanges een beetje

malende, in de war, niet goed bij zn hoofd
(Bu, Ld, Ma, Np, Ow), HI'J was d'r
hielcmao//.tinaa/ bijlanges was geheel in de
war, was stapelgek (Nbk, Ld), Hijgiet d'r
biJanges hij ijlt (Dhau), Hij is gricper%,
hij is d'r bijticdcn aong bijlanges heeft er
behoorlijk last van (Db), Hij is d'r snea
bijlanges kommen kwam er bekaaid vanaf
(Dhau) 2. in de Iengte volgend De wiek
was een moole netkracge bijlanges (Np),
El waeterschop gaot c/c sloden bijlanges;

belastingdienst, om het inkomen vast te
stellen n.a.v. de boekhouding (Np), Die
man kwam bijlanges om aBcs nao Ic
kicken van elgas (Db), (ook met bijiangcs
niet aaneen) Hij is d'r dean bijiangcs
kommen hij is er vlak Iangsgekomen (Np)
2. in et (niet/niet meer) bijlangcskommen
kunnen zn werk, z'n zaken niet aficunnen:
1k heb at zo c/roAr dat ik kan aBcs niet meer
hijlangeskomm en (Ow), Kern jim dat wark
allemaol bijlangeskommcn ?(Np), Ze kan
c/c boet makkeiik bi/angcskommcn de

zaak ten voile behartigen (El)
bi'jlangeslopen (OS, Dho, Diz, 01-NI)
nao ccii bcpao/dc daotum dan moc'n ze Ook bi'jlaangeslopen (Nbk) st. ww.;
opschoond wezcn (Obk) 3. van het ene onoverg.; het bijiangeslopen [.1...] 1.
punt naar het andere punt, van het ene huis langs hek, stoel e.d. lopen van kleine
naar het andere, van de ene persoon naar kinderen terwiji ze zich vast kunnen
de andere enz. Zoemers gongen c/c houden Dat klcinc ding was slim vorlik,
hujrocders c/c bocren bijianges om Ic
kontcrlcren of d'r ok hier en daor bujbraj
was (Op), We gaon de huzen bijianges om

mit negen maonden leup ze al bijlanges

(Dho, 01-NI), Kleine P. kan al aorli
bijlangeslopen in et loophekkc, mar Ins

geld di. vooral: voor een kollekte (Op. c/ar/i hij nog nict (Obk, Db) 2. voor d'r
Dhau), zo ook Ze kommen bijianges mit bijlanges lopcn z. onder bijlanges
c/c lieste di. met een lijst waarop men zn bi'jlangs z. bijlanges
te geven bedrag voor een inzameling kan bi'jlangskommcn z. bijiangeskommen
noteren (El), 1k bin alle geuten bijlanges bi'jlaoge ['b.., z. bij] - bijlage: in de vorm
west heb at de goten van mijn huis enz. van een geschrift, een attachment
geinspekteerd/schoongemaakt/geverfd enz. bi'jlappen (bs: Obk) zw. ww.; overg.;
(Op), zo ook Die man kwam bijlanges om lapte bij, het bijiapt ['b..] 1. tot één yolk
aBcs nao Ic kieken van et gas (Db), Ic verenigen van bijenvolken, om ze te
moe i wel even c/c draoden bijlanges gaon, versterken: ecnpacr volken bij/appcn (bs:
aanders kim c/c koenen d'j- wet es out Obk)
brcken (El), 1k bob vandaege al/es even bi'jleggen [b ...] - bijleggen: van een ruzie,
bijlanges west in huus nI. om het schoon een versehil We zn/len mar bijleggen,
te maken, af te stoffen enz. (Db), want ruzie is ok niks an (Nw), Ze moc'n
Veardawwe op bcddc gaon, gaon we aBcs
flog even bijianges (Diz, Ow), El bestaur
hctde boclbijianges west(Dho), Die gaon
de boel goed bijianges houdea hun zaken
goed bij, in de gaten (Spa), 'kfiebdehicle
femilie bijlangcs west (Nbk, Ld), Ze was
now elk bijlanges west was bij iedereen

langs geweest, hier: had zo ongeveer iedere
man gehad (Nbk)
bi'jlangeskoemen z. bijiangeskommcn
bi'jlangeskommen Ook hi 'jlangskommen
(Ow), bi'flangeskocmen (Bdie, Sz), z. ook
under bijlanges st. ww.; onoverg.; is
bi'jlangeskommen [.1...!...] i. langs
mensenlvoorwerpen enz. komen, bij
mensen langs komen, in verb. als Vroeger
kwam de kcmies bijlanges nI. van de

die ruzie now ok es ccn kccr bijlcggen

(Nbk)
bi'jleren [b'..] - bijieren
bi'jIes ['b..] - bijles
hPjleveren ['b..] - bijieveren
bi'jlichten z. bij/ocbtcn
bi'jliggen st. ww.; overg.; het bi'jlegen
[b...] 1. voor de geest staan, in grote lijnen
nog weten Et/jgtmezo bij dat dcmccster
vroeger vridagsmiddags a/tied venT/as not
een mooi bock (Obk), El l%t me nict meer

bij ik kan het me niet meer herinneren
(Np), Dat ligt mc noggoed bij (Np) 2. een
voorgevoel hebben (OS, verspr. WS) El
/it me zo bij da wwc een c/rage zoemer
kriegen ik heb een voorgevoel (Sz, Obk),
Et het mij zo bijiegen dat d'r vandaege

bi'jligger - bi'jpraoten
yolk kommen zol ik had een voorgevoel
(Obk), D'r lag me wat van bi) 1k had al
con veurgcvuul(Bu), Ft lag me wel zo hi]
(Sz) 3. in Ft lag 'in al zo hi] hij voelde
zich al niet zo good (Nbk)
bi'jligger (Np, Ste) de; -s, -tien ['b..] 1.
andere persoon met wie men seksueel
verkeer heeft dan de echtgenoot of
echtgenote Ft is zion vrouw met, et is eon
bifligger Ste), Dat wiof daore her eon
bi]!igger (Np)
bi'jlochten Ook bi'jlichten (Sz),
bi'jluchten (WI-I) - bijlichten (left.) Imos
mitde lanteern biJlochtcn (Diz, Ld), Wi/ic
ml] even biy/ochten (Bu), Locbt me even
hi]! (Dfo, Nbk), (schertsend:) Jo nioeten
altied zo bi]loohten daJ't zels zien kunnon
(01-NI), (bij vergelijking:) 1k hebbe Jim
year Jim trou won toch wel aorig bi]locht,
hen?geholpen met bijv. informatie, inzichten (vo)
bi'jlopen (Nbk) [b ... ] - inhalen door hard
to IopenHi]kan th met meeran/open;oat
wodt zo zegd aJ"n niet meer bi]/opon
kunnen (Nbk)
bi'jloper (Sz) ['b..] - meeloper
bi'jluchten z. bi]/ochten
bi'jmaeken [b ... ] - bijmaken: bijpassend
aanmaken Ze kun zokko stoelen we!
bi,thaeken (Nbk)
bi'jmaone (spor.) ['b...] - bijmaan
bi'jmeerderen (Ow, Sz) zw. ww.;
onoverg.; meerderde bij, is (bet. 1)/het
(bet. 2) bi'jmeerderd [b ... ] 1. toenemen in
aantal, omvang Ft geld op do spaarbank
gaot /angzamerhand bl]meerdoren (Sz) 2.
meerderen bij het breien (Ow)
bi'jmengen z. bi]mingen
bi'jmennen zw. ww.; overg.; scheidb.;
mende bij, het bi'jmend ['b..] 1. met paard
en wagen vervoeren, brengen (bij) We
moe'n zaod bithonnen (Np), Ze mosson
drok bijmonnen hi] do dôskmesiene ow do
bool gangs to holen (Obk), zo ook We
zullen mit mekeer bi.7thennen bijv. leden
van het gezin en de buren (Obk, Dho), We
kan 't ok mar krekzo gauw bi]mennon (El,
Sz) 2. door to mennen het trekdier
korrigeren in zn bewegingen Jo moe'n eon
betien bi]mennen d.i. bijv. bij her tiemen
(Nw), Jo nioe'n 'in goed bi5mcnnen nL het
paard (Spa)
bi'jmetselen (spor.) ['b. .J - bijmetselen

bi'jmi'jen (Nbk, Nw) zw. ww.; overg.;
scheidb.; ini'jde bij, het bi'jmi'jd [b ... ] 1.
ook maaien (van nog niet gemaaide,
overgebleven stukken; vaak met de zeis,
terwiji het andere al machinaal gemaaid is)
Die stokken moeJ'appat hi]mi]en (Nw), do
hoeke bi)thJ]en (Nw)
bi'jmingen (OS, Bu, Np, Op) Ook
bi'jmengen (WS, Ld, Ma) zw./st. ww.;
overg.; het bi'jmongen ['b ... ...] 1.
bijmengen
bi'jnaeme [b ... ] - bijnaam: toegevoegde
naam of (en vooral) spotnaam In
Noordwoolde hadden een boel nieensken
eon bi]naeme (Nw)
bi'jnao z. bijna
bi'jniere ['b...] - bijnier
bi'jnierschosse (1) [b ... ] - bijnierschors
bi'joolds (Nbk), ook niet aaneen
geschreven; bw. [bCjo:lts] 1. vroeger, lang
geleden Bijoolds zeden ze: as meensken
ion keer kommen te l%gen, dan komt et
aende d'r vaeke aacbter an (Nbk)
bi'jpassen ['b..] - bijpassen: bijbetalen:
Th7 moet aori bi'4,assen gezegd als men
geld toe moot betalen bij inruil, ook gezegd
als men nogal wat geld tekort komt (Nbk),
Pas /0 even wat (geld) bi) 'Ic heb to mm
(Bdie, Ste), As iknog wat geld bi'jjoas, kan
do koop dan deurgaon? (Db)
bi'jpassend (Nbk) ['btjpast] - bijpassend
een b/'jpassendJurkien (Nbk)
bi'jpompen (Nbk) [b ... ] - bijpompen 1k
zal even wat wiond bi)vompen nI. in mn
fietsband (Nbk)
bi'jpoten zw. ww.; overg., onoverg.;
pootte bij, bet bi'jpoot ['b..] 1. door poten,
planten toevoegen bonen bi)ooten
(verspr.), wat boonties bi]poten (Bdie,
Nbk), D'r bin hiel wat eerpols niet
opkommen, we moe'n flog vorscheiden
bi%ooten (Op, Ow), D'rbin eon paar bomen
doodvrcuren, we moon wel weer bi)ooten
(Spa) 2. zo snel lopen dat men de ander
bijhoudt (Nbk, Np) 1k kan him niet
bi]poten, zo hadde lopt die vent (Nbk), Dat
kan 'Ic niet biooten (Np)
bi'jpraoten zw. ww.; overg., onoverg.;
praotte bij, bet bi'jpraot ['b..] 1. (onoverg.)
bijpraten Wemoe'nneudijeven bi'jjoraoten
(Ste) 2. (overg.) in iene bi]praoten door to
praten op de hoogte stollen van
ontwikkelingen enz. 3. in eon betien
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bi'jpnnten - bi'jsluter
bioraoten hetz. als bebemmelon, nI.
vergoelijkend/relativerend praten zodat de
spanning wegebi (Bdie)
bi'jpunten [b ...] - bijpunten Eon gaanzeyore mos vroeger riego/maotfg bi)jount
woddon (Db), de hujvorken bi'jjounten ( v)

bi'jregelen (spor.) ['b..] - bijregelen
bi'jrekken zw. ww.; overg.; rekte bij, her
bi'jrekt ['b..] 1. door te rekken zo lang
doen zijn als gewenst stofbijrokken (Bu)
bi'jrieden (Ste) st. ww.; overg., onoverg.;
ree(d) bij, het bi'jreden [b ...] 1. steeds
materiaal aanvoeren, vooral: met paard en
wagen, i.h.b. van graan bij de dorsmachine
(Ste)
bi'jrieder de; -5; -tien ['b..] 1. bijrijder 2.
degene die met het bifrieden is belast
bVjrieven (Obk) zw. ww.; overg; riefde
bij, het bi'jriefd ['btjri:brn] 1. extra, meet
reven Do schijoper mos of zoil wat
bijrio von, want d'r was wat to you/c wiond

(Obk)
bPjrolle {'b...] - bijrol
bi'jschaeven [b ...] - bijschaven (lett.) Do
plaanke moot bijschaofd woddon (Bu, Np)
bi'jschikken [b...] - bijschuiven, bijschikken: aan tafel, vooral am mee te eten Schik
mar bij, dan kuj'miteten (Dho, b, Ste), Et
eten is Haar hour, schiic mar bij (01-NI),
Now jonges, sc/uk mar bij, do koffie is

Haar (01-NI)
bi'jschilderen ['b..] - bijschilderen
bi'jschinken ['b..] - bijschenken Za'knog
oven wat bijschinken? (Bu, Wol), ...mar
con keor bijschinkon? ( Spa), Jo hebbon et
nog niot opa, mar ik zal Jo mar even
bischinken (Np), wat waoter bijschinkon
mit thee- olkof/ledrinken al. am meet thee
resp. koffie te kunnen schenken (Ld), 1k
zaljo g/assion mar oven bijscbinkon, want
Jo hebben et nog filet bog di. vullen door

erbij to schenken (01-NI)
bi'jschoelen (I) ['bijskulii, ook 'bsj..., z.
bij TI] - bijscholen
bi'jschoeren [b ...] - bijschuren
bi'jschoeven ['b..] - bijschuiven: bijschikken (aan tafel, vooral: am mee to eten):
School mar bij (Nbk, Nw)
bi'jschrieven ['b..] - bijschrijven: van geld
bi'jschrieving ['bijskri:wuj,
vu), ook
z. bij] - bijschrijving: van geld
bi'jschrift ['b..] - bijschrift: onderschrift
e.d.

bi'jschure de; -n; ...schuurtien ['b..] 1.
schuur Ins van de boerderij, soms daar ook
aan vast gebouwd, am hooi en/of stro in op
te bergen, am vee in te hebben en/of am
machines, gereedschappen ofwerktuigen in
onder to brengen Aj' die stionon knap
o/bikkon, kuJ'ze flog we] weer brukcn your
do nije bijschuro (Db), In do bijscburo
baj' wol waegens on mijmesionen on zo, on
do hujschudder ( Ste)

bi'jslag (verspr.) de ['b..] I. kinderbijslag
2. uitkering bij werkloosheid Die bet
bijs/ag had (Nbk), bijslag kriegen, van do
bijslag /0 von

bi'jslaop (verspr.) de; -en; -ien ['b...] 1.
iemand met wie men naar bed gaat/is
geweest anders dan de eigen man of
vrouw Jk heb vannaacht eon bijs/aopicn
had (Nw) 2. degene met wie men slaapt,

naar bed gaat (ook de eigen man/vrouw)
(Obk) Et is lastig aj' eon bijs/aop hebben
die Jigt to snorken (Obk) 3. het bijslapen,

gemeensehap hebben met een ander dan
degene met wie men is getrouwd (Np) Hij
bet vannaacht bijslaop had (Np)
bi'jslaoper (Np, Ow) de; -5; -tien ['b..] 1.
hetz. als bis/aop, bet. 1: Hij hot
vannaacht een bi]s/aop or had (Np) , Hijhet
op 't aeventuur west, am eon bijs/aoper to
vienenorn een vrouw to vinden met wie hij

de nacht kon doorbrengen (Ow) 2. degene
met wie men gewoon is naar bed to gaan,
seks te hebben (Ow) Ze was op him
uutkekon en hot n do doure uutwarkt, mar
ze had al gauw eon niJon ionc. Zander
biJsJa op or is ok niet a/los (Ow)

bi'jslichten (Nbk, vo) ['b...] - egaliseren
(van land, grond) Onder et spitton weg
wodde or Jaand ok bier en thor bi5sbicbt

(vo), de reed wat biJslicbten (Nbk)
bi'jsliepen ['b..] - bijslijpen of mes even
wat bijs/iepon (Ste), 1k moot do ti/zonde
nog oven biJs/iepen (01-NI)
bi'jsloffen ['b...] - bijsloffen: bijhouden:
Zo bet etzo drok, zekan etnietbijsloffon

(Dho, Nw), KuJ't wat bijs/offen?(Bu, Np),
Dat ken H. web bijsbo lIen; S. had him et
bienen good Jeord (vo); begrijpen,
geestelijk nog volgen Ze ken et niot moor
bijsboffen, hoe dat mos mit at die nije
dingen (Nbk)

bi'jsluten ['b..] - bijsluiten
bi'jsluter [b...] - bijsluiter
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bi'jsmaek - bi'jstaon
bi'jsmaek ['b..] - bijsmaak (lett. en fig.)
D'r 21t ccii bijsniaek an (Nbk)
bi'jsrneren ['b..] - bijsmeren: van
boterhammen
bi'jsnieden ['b..] - bijsnijden: door to
snijden aan het gesnedene toevoegen;
snijdend bewerken As klonipen je zcer
doenop 'ekroppe, danmoej'zemitctmes
bisnicden (Bu)
bi'jsnuien z. bijsnuuicn
bi'jsnuuien (Nbk) Ook bi'jsnuien (Np)
['b ... --- ] - opsnoeien Dc bomen wo'n
bijsnuid (Np), een wal bi5snuuien (Ma)
bi'jspeen z. bijspcune

bi'jspeulen (Nbk, bo: Op) zw. ww.;
onoverg.; speulde bij, het bi'jspeuld [b ... ]
1. een belangrijke rol spelen, ertoe
bijdragen, in: Dat speult nicE win bij

(Nbk), verder in HI7 speult niet min bij
heeft heel wat in zn mars (bo: Op)
bi'jspeun z. bijspeuac
bi'jspeune (Np) Ook bi'jspeun (Np),
bi'jspeen (Ld) de; . ..spenen; -tien ['b...L..]
1. hetz. als bijutter, z. aldaar
bi'jspiekeren zw. ww.; overg.; spiekerde
bij, het bi'jspiekerd [b ... ] 1. door spijkeren
vastmaken, herstellen Ft behanghnnen
moet flog wel even bijspiekerd wooden

(Db), Ft hckke wodt wat rattelscbelljg, we
,noe'n de boel even bijspiekeren (Np), As
de planken Wat Jos zitten, moej' et even
bijspiekeren (Spa) 2. good onderwijzen om

een achterstand in to halen, om het
kennisgebrek op to heffen Hij moot flog

ook 'bsj..., z. bij/ ... spAl] 1. bijspijs, vooral:
groente bij het eten Vandaege badden we
appeismotse as bijspieze (Op), Wat hej'
year bi]spieze vandage? (Nt, Spa), Dc
vrouwgaotdc bi]spieze toemaelcen (Bdie),
As oat koolde weer nog ccii posien
anhoolt, dan kan et wit de bi]spieze nog
wel ccii tocr woddcn di.: de groente (Sz)

bi'jspitten (Bdie, Bu, Dhau, Pe-DbI) zw.
ww.; overg.; spitte bij, het bi'jspit ['b..] 1.
door to spitten bijwerken de wenakker
bi5spittcn met de schop bewerken van de
wendakker, zodat er een geheeT met de
overige akker ontstaat, de boekcn en
kaan ten bi]spittennao etploegen(Pe-DbI),
We moon de tuun bi]spitten, dathi] weer
recbt is (Bu), Nan et ploegen wooden de
kaanten bi]spit (Bdie)

bi'jspleet (Nbk) de; . ..spleten; ...spietien
['b..] 1. gaatje nan de zijkant van een tepel
bi'jspringen st. ww.; overg.; is/het
bi'jsprongen ['b...] 1. bijspringen Qo/den,
fenuilie of vrunden mossen vaeke
bi]springen om een hoer van de
ondergaank teredden (vo), As d'rieneziek
was sprongen de bin-en hi] on mossen ow
de beart et burewark doen (Obk), We
zullen ze even bi]springen (Bu), 1k hebje
even bi]sprongcn (Nw)
bi'jspul z. bi]spiezc
bi'jstaand (verspr.) Ook bijstand (verspr.)

['btjsta:nt, ook %6j..., z. bij IJ/'b ... ] bijstand: hulp, ondersteuning bi]staand
geven, . . .kriegcn, geesEel/Ice bijstand

we] wat leren, hij moet flog good
bijspiekerd wooden (Ste), H1j kan niet 20
goed rekenen, ik zal n even bijspiekeren

(spor.); uitkeringsinstantie die geld uitkeert
op grond van de bijstandswet Die kr%t van
de bi]staand (Nbk), naor de b//stand
(Wol) 3. zn kennis vermeerderen, zn gaon/moeten ( Nbk)
leerachterstand inhalen je kennis hi]- bi'jstaansmem (I) ['b...] - bijstandsmoeder
spiekeren (Ow) 4. bijleggen van ruzie (Dfo, bi'jstaansmoeder (I) [b..] - bijstands01-NI) We hebben ethiclegcvaldcurpraot, moeder
on et op et Jangclaeste mar wat hi]- bi'jstaansregeling (I) ['b...] - bijstandsspiekerd(Dfo), Dc verbolingisnictzo best regeling
tussen die beide, oat wag wel es wat bi'jstaansuutkering (spor.) ['b...] - bijbi]spiekerd wooden (01-NI) 5. alsnog standsuitkering
betalen, erbij betalen (Nw) lene the nog bi'jstaanswet (spor.) ['b...] - bijstandswet
wat betae/en nioet, die moet nog wat bi'j stand z. bi]s!aand
bi]spiekeren (Nw)
bi'jstaon st. ww.; onoverg.; het bi'jstaon
bi'jspielebout (fp) ['b jspiIohoMt] - spor- ['b...] 1. helpen, ondersteunen, bijstand
kehout
geven As hi] veuretrechtmoet, za'k him
bi'jspiene (Bdie) de; -n; ...spientien we] bi]staon (Nbk), iene mit raod on daod
['bajspi:no] 1. hetz. als bijutter, z. aldaar
bi]staon (Nbk) 2. voor de geest hebben, de
bi'jspieze Ook bi'jspul (Spa) ['bjspi:za, herinnering hebben Ft staot mien moeder
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bi'jstap - bi'jvoeren
ok wel bij oat at brim/ct wodde as
geneesmiddel (Np), Dat staot me 20 nicE
moor bij (Nbk)

bi'jstap (Db, El) de ['b.] 1. stap van de
ene voet op de andere; men zet zich
daarmee af bij een sprong Ic maggen gien
an/oop yemen, et moet mit een bi]stap (El)
bi'jstaps (Np) bw. ['btjstaps, 'brj...] 1. met
een bi]stap zich afzettend en springend,
met name gezegd bij het slootjespringen
Glen anioop mar bi]staps, ía meugen glen
anloop nameD! (Np)
bi'jstellen (spor.) [b..] - bijstellen cen
begroting bi]ste//cn (spot.)

bi'jstoppen (verspr., bs: Dfo) zw. ww.;
overg.; stopte bij, het bi'jstopt ['b...] 1. bij
jets stoppen, zoals stro toevoegen aan,
inbrengen in cen handel stro waarvan men
een bijenkorf of kast opbouwt stro hi]stoppen (bs: Dfo)
bi'jstotten (spor.) ['b...] - bijstorten
bi'jsturen [b ...] - bijsturen
bi'jtanken (verspr.) ['b.., z. tank] bijtanken (lett. en fig.)
bi'jtekenen (spor.) [b..] - bijtekenen: door
te tekenen toevoegen; bijwerken van een
tekening; door ondertekening zich
vastleggen langer in dienst te blijven Hi]
hat nog veur can jaor bi]tekend (Nbk)
bi'j tied z. heEled
bi'jtieden bw. [...'tidq] 1. soms, af en toe,

1. overtollige speen van een koebeest, vaak
afgebonden Bijutters bunnen ze ok we! of

(Nbk), Dc vecarts za/ de bi]uttar as even
ofv/iemen van die koe (Obk)
bi'jv. - afkorting van bi]veurbaa/d
bi'jvak [b...] - bijvak
bi'jval (Nbk, s: Obk) ['b...] - bijval,
instemming: Die kreeg aorig bi]val (Nbk)
bi'jvalen (Nbk) ['b...] - bijvallen, z'n steun
betuigen
bi'jvarven ['b..] - bijverven Ze zn//en at
wat bi]varven, mar met a//es in ian keer,
eers wodt et te duur (Nbk)

bi'jveld (spor.) [b ...] - bijveld
bi'jverdienen [b...] - bijverdienen: als
bijverdienste verwerven HJIY hat a/tied
aor% bi]verdiand (Nbk)
bi'jverdienste ['b...] - bijverdienste Een

maugelikhied vaur bi]verdiensta was
meitieds turigre van (Ow), Vroeger was
klompemaekan een bi]verdienste (Ste)

bi'jverschiensel (spor.) [b... ] bijverschijnsel
bi'jvertrek (spor.) ['b..] - bijvertrek
bi'jverzekercn ['b..] - bijverzekeren
bi'jverzekering (I) ['b..] - bijverzekering
bi'jveurbeeld Ook beveurbield (Wofl,
bi'jveurbieid (spor.) [bij..., bcj... (z. bij),
ba'fA:arbUIt/ba'fA:arbilt] - bijvoorbeeld
bi'jveurbield z. bi]veurbee/d
bi'jvielen ['b...] - bijvijlen (lett.)
van tijd tot tijd 't Kan bijtiedan hadde bi'jvoeglik (I) [...'fuxlak] - bijvoeglijk:
wi7en (Wol), Hi7kan d'r bi]tieden vremd bi]vo ag/i/c naemwoord (1), hi] vo ag/i/c
bijkon,men (Ow), Bi]tieden dan was hi] gebruuk(t) (I)
wear vrij wat goad (Nbk)
bi'jvoer (Db) et ['b..] 1. extra voer, bijv.
bi'jtieds (verspr.) bw. [...'tits, ook 'b..] 1. in de vorm van haver voor het paard in de
op tijd Iemoe'n d'rbi]tieds wezen(Np), ía winter
n,oe'n biftieds thuuskommen (Nw)
bi'jvoeren zw. ww.; overg., onoverg.;
bi'jtimmeren (Dfo) zw. ww.; overg.; voerde bij, het bi'jvoerd ['b..] 1. extra
timmerde bij/het bi'jtimxperd ['b...] 1. door voer geven, extra voeren De koenan
te timmeren bijwerken Mit latten kuj' de wooden bi]voerd mit ha/cs a! (Np), Aj'
boal aorig bi]timmeren (Dfo)
ko en en in 't/aandhui bi]voeren, vermotten
bi'jtrekken [b ... ] - bijtrekken: van ze vaeka een he/eboe/(OI-NI), Aj'de bi]en
kleuren, kledingstoffen; van personen: wat hi jvoeren geefie ze extra voer, dan habben
de motivatie, helderheid van denken be- ze ze/s nietgenoeg U). Dat bi]voeren [van

treft: Doe we mit 'm naor de schoe/e
gingan was 't een goezerd [sufferd], mar
hi] is now aoFig bijtrokkan (Sz), ook met

betrekking tot de verbetering van het
humeur: Th7 za/ wel wear wat bi/b-ekken
(Dho), Now, hi] Is wear aonk bi]trokken
(Nbk)
bi'jutter (Nbk, Obk) de; -s; -tien ['bljAtr]

de bijen] kan neudig wezen as at in de
meitied min wear is, as d'r glen draaht is;
at bruud (uut)tre/cken is this een tekan van
aarmoede (bs), As d'r to min voer is, moat
d'r bdvoard wodden (bs: Dfo, Obk, Ow),
Dan mos d'r, doe d'r nog glen suker was,
bi]voerd wooden mit oo/de hunning, wat
ze a/tied we! in veurraod hu//en vaur
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bi'jvullen - bibbers
noodge vailen extra voer geven aan de bijen
wanneer die zelf niet genoeg voedsel
hebben ) 2. als extra voer geven Wif
voercn bakse/ bij (Dho), bieten bivoercn
(an de koenen) (Nbk)
bi'jvullen [b...] - bijvullen
bi'jwarken Ook bi'jwerken (Spa) zw. ww.;
overg.; warkte bij, her bi'jwarkt ['b..!..] 1.
bijwerken, bewerken zodat her beter wordt
Dat wodt zo schurfterij, dat moat even
bijwerkt wodden gezegd van bijv. een

geverfd deel dat aangetast, beschadigd is
(Spa), Ia meugen dat stokkien wel wat
bijwarkcn, veurdaj't opsturen d.i.: die tekst

bijwerken (Nbk) 2. zn aehterstand wegwerken de aduiinistraosie bijwarken (Ow,

Nbk)
bi'jwarking ['b...] - bijwerking: met name
van bep. medicijnen
bi'jwasken ) st. ww.; overg.; wusk bij,
het bi'jwusken ['b...] 1. door te wassen hat
vuil wegwerken, zodat de persoonlde zaak
weer schoon is Ze wusk h/ni gauw wear
bij (j)

bi'jwassien (Wol) et ['bejwasin] 1. klein
wasje (dat er even naast, bij gedaan kan

bi'jzetten zw. ww.; overg.; zette bij, het
bi'jzet ['b...] 1. plaatsen bij Ikzal even een
peer stoelen bijzetten (Nbk), Zet et
koppien nog mar even bi) dan kriej' flog
iene (Wol, Bu) 2. bij de tijd brengen van
een uurwerk de klokke bijzetten op tijd
zetten (Ma, Nbk, Np), As die klokke niet
hie/emaole op 'a tied is, gaon we him
bijzetten (Dhau, Nw) 3. aan kraeht/energie
aanwenden Ia moe'n hiel wat kracht
bijzetten om dat k/aor te kriegen (Dfo),
Hij mos al/c kracht bijzetten om at te
winnan (Obk), niks/weinil/niet vu/c [e.d.]
hebben om bij te zetten weinig aan

krachtfenergie hebben om te kunnen
benutten, geen weerstand hebben: Hij her
niet vu/a om bij te zetten is nogal
krachteloos, dun gebouwd, ziekelijk, is tot
weinig in staat, is nogal kwetsbaar (Wol),
't Is een s/oppentaoie, bij her niat vale ow
bij te zetten (Wol), Die bet mks om bij te
zetten, et is zoe'n zwakpossien (Obk), Die
man is zo ziek, hi5 bet niks meer om bij te
zetten (Dfo), Ze weren vanzcls ongerust
over depoppe, zocn klein ding hadde nog
mar zoe'n betian bij te zetten (vo)

bi'jziende (Nbk, Ste) [...'sT:nd3] - bijziende
bi'jzik z. bezik
bi'jwezen (Nbk, 5: Obk) at ['b..] 1. bijzijn, bi'jzinnig (Obk) In.; -er, -st [bi.j'stnox] 1.
bijwezen, tegenwoordigheid: in 'tbijwezen buiten zinnen
van t hie/e sekretariepersoneel (s: Obk)
bi'jzundag (verspr.) Ook bi'jdag (Op) de;
.daegen ['b..!..] 1. niet op zondag
bi'jwieden (Nbk) zw. ww.; overg.;
wiedde!wiedede bij, hetbijwieded [b...] 1. vallende kerkelijke feestdag, extra zondag',
dat wat nog niet gewied is, wieden even de zoals de maandagen van Pasen, Pinksteren
en (evt.) Ooeie Vrijdag Paosmaendag is
titan bijwieden (Nbk)
bi'jwielcn (Ow) bw. [btj'wili] 1. af en toe mar een bizundag(Op), Etkan wat/ieden
(..) a/la bulpe die bijwielen goad van [ni. als men toch aan her werk wil zijn] 't
is ccii bijzundag (Ow), Dc roomsen
passe kwam (Ow)
badden ccii pro tte bijzundaegen, zoas
bi'jwitten (spor.) [b..] - bijwitten
bi'jwonen ['b...] - bijwonen: door daarvoor Al/erheiligen en Heme/vaort, Keununginnegekozen te hebben, aanwezig zijn, erbij dag (Np), We hebben ok weer can
bijzundag vandeweka (Spa), Gocic
zijn een bijienkomst bijwonen (Nbk)
Vrijdag is ccii bizundag, Paoskemaendag
bi'jwoord [b ...] - bijwoord, adverbium
bi'jwoordelik [...'w...] - bijwoordelijk een aenlik ok can betien (Nbk)
bijwoorde/ik naemwoord (I), ccii bi'jzunne (verspr.) ['b...] - bijzon As d'r

worden) Fen ovaa/ wastobbegien bruukten
we veur bijwassies (Wol)
bi'jwerken z. bijwarken

bijwoorde/ike bepao/ing (1), bijwoorde/ik
gebruuk (1)
bi'jzaeke de; -n ['b...] 1. bijzaak, zaak die
niet belangrijk is Och, at is mar bijzaeke
(Nbk), A]' at zo bekicken is at et aandera
bijzaeka (vo)

bi'jzettaofel (Nbk, Np) [b..] - bijzettafel

ecn bijzunnc an de locht is, is dat can
taken van aander wear (Obk), nI. slechter

weer, veelal regen (Bdie, Np, Pe-Dbl),
Ziej' de bijzunne links komt d'r nat wear,
zie]' de bijzunne racbts komt d'r droog

wear (Spa)
bibbers (Spa, elders spor.) ['bth[s] -
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bibbereide - biebellezen
bibberende reaktie, bibbers (my.), in Daor
zof' de bibbers van kricgen erg van gaan
beven, huiveren (Spa)
bibbereide (Dmi) de; -n ['bthçsjdo] 1. eg
met verende tanden ertussen
bibberen ['bbp1J - bibberen, sterk beven
't Is zo koo/d, ik stao gewoon te bibberen

(Pe-Dbl, Sz, Nbk), Ft k/end is gnfkoorsig,
ze zit nog to bibberen bij de kachel (Obk),
./it op bedde to bibberen (Nbk), We
stonnen ft bibberen van de koo/de (Pe-Dbl)
bibberig ['bthrax] - bibberig
bibberkoorts (Dfo) ['btbr...] - bibberkoorts H15 bet de bibberkoorts (Dfo)
bibliobus (Nbk) ['hi...] - bibliotheekbus
bibliograaf(l) [biblijo:'gra:f, ...blijom...] bibliograaf
bibliografie (1) [ ... grafi] - bibliografie
bibliograflsch (1) [...'gra:fis] - bibliograflsch
bibliotheek z. biebe/theek
biddag (verspr.) de; ...daegen ['bidax] 1.
biddag, bededag, voornamelijk in biddag
(veer etgewas) ( verspr.), ni. op de tweede
woensdag in maart, waarnaast drie
biddaegen veer et gewas (Ste)
bidden zw./onregelm. ww.; overg., onoverg.; bidde, het bidded, ook wel beden
['bi.dn] 1. bidden (tot God) Hiy wag God
op a/en b/etc knijen bidden dat ctzogoed
veer hem ollopen is (Wol), Ze zatten te
bidden (Ma), Wif bin niet wend te bidden
(Diz), Wij bidden niet veer 't eten zijn dat
niet gewend (El), Ft Oonze Vader wodt
vaeke hadop bidded in de karke (Dfo), De
buuszegen is NJ oons nook bidded ( Ste),
An et aende bidder hij et 'Oonze Heft' (v)
2. smeken 1k magje bidden cm cons
behu/pzein te wezen (Sz), Mit bidden en
smeken her hij et veer mekere kregen

en ie bin biJ de gaeten dichte ja, ais...,
maar zo is het nietlzal het niet zijn (Ste)
biddertien (Bu) et; ...ties ['btdrtin] 1.
torenvalk
bidkussen (Nbk, Obk, Pe-Dbl) ['bttkAsu] knielkussen De kattelieken knie/en op 't
bidkussentien (Pe-Dbl)
bidprentien ['buprentin] - bidprentje
bidstond (Db) ['b...] - bidstond, ook in
bidstond veer et gewas (Db)
bie (Ma, Nbk) [bi] - bi, bijzonder 't Is niet
zo bie, beer ' t is niet zo bijzonder, boor
(Nbk), ook Ft was niet bone bie Id. (Ma,
Nbk)
bieb (spor.) ['bip] - bieb, bibliotheek
biebel (OS, verspr. WS) Ook bubel (Bdie,
Dho, Mun, Nt, Nw, Obk, Sz) ['bibJ1byb]
de; -s; -tien 1. bijbel D'r wodde eerst een
stok cut de Nebel /ezen (Db), ste/then cut
de biebel (v), Th7 kent de biebel van

veuren tot an achteren toe(Pe-Dbl), zo ook
Die her de Nebel goed in 't heufd (Sz),
(schertsend) Zie kennen de bube/ haost
be/emao/ van binnen, mar ik ken hum beter
van beten (Sz), Dat woord staot ok niet in
do biebel gezegd als reaktie op een vloek
e.d. (Ow), 't Is een bock, zo dikke as een
Nobel (Ow) 2. dik bock Zo, war veer dikke
biebel zit ie te /ezen! (Nbk)
biebelbeschouwing (Op) [b ... ] -

bijbelbeschouwing
biebelblad (spor.) ['b..] - bijbelblad
biebelboek (verspr.) ['b..] - bijbelboek, elk
der boeken van de bijbel
biebelen (Op) zw. ww.; onoverg.; biebelde,
het biebeld ['bibJi] 1. in de bijbel lezen, de
bijbel gebruiken Genifermeerden gaon
veer of nao et eten vaeke even biebe/en

(Op)
biebelgenootschop (spor.), voor -schap z.
(Nbk, Ow) 3. (onoverg.) een bep. viieg- -schop [b... ] - bijbelgenootschap
beweging maken van bijen (bs: Dfo, Op): biebelkemmissie (Op) ['b...] - bijbelAs de bijen mit de kop in dezelde richting kommissie
veuraut hangen, v/ak veurdat ze an v/iegen, biebelkennis ['b...J - bijbelkennis, d-i. ook:
rvodt dat bidden nuunid(bs: Dfo, Op), Dc het yak, de les waarin men op een school
jonge bijen die beer in et veurjaor beer kennis over de bijbel opdoet
omgeving goed inprenten wi//en, viiegen biebelklub (Op) [b ...] - bijbelkring
em dat te berieken een protte op en dae/e biebelkring Ook bubelkring (Bdie)
veer beer eiken stee; ze bin an et bidden
- bijbelkring
(bs) * Zuken ow wark en bidden God daj't biebelkundig (Ld) bn.; -er, -st
niet kriegen kunnen werk zoeken maar ['bibjkAndox] 1. bijbelvast
eigenlijk liever niets doen (Nbk), A]' biebellezen (Dfo, Obk, 01-Ni, Ook
Oonze Lie yen Beer van et kruus of bidden bubellezen (Bdie) ['b..!..] - bijbellezen
SME

biebellezing - bide
biebellezing (Op) [b...] - bijbellezing
biebels Oak bithels (Bdie) ['bibs/'bybJs] bijbels: met betrekking tat de bijbel, van,
in, nit de bijbel c/c biebe/sc nacmen
anho/en de persaansnamen blijven gebrui-

ken zaals die in de bijbel voorkamen (b);
good thuis in, levend naar de bijbel (Bdie)
Dat bin bube/se meensen bijbeise mensen
(Bdie)
biebelspreuk(e) (Op) [b ... ] - bijbelspreuk
biebeistok (bi) et; -ken; -kien ['biblstak] 1.
tekstgedeelte nit de bijbel toepassebke
biebelstokken ( bi)
biebeistudie (spar.) ['b. .1 - bijbelstudie
hieheltekst (Dho, Np, Obk, Op) ['b..j bijbeltekst
biebeitheek (spar., 1) Oak bibliotheek
(spar.) [bib'tt:k/...bib1ijaw'tt:k, ...ja:'ti.:k] bibliatheek (als instelling, gebouw);
b aekenverzamel ing
biebeltheekboek [...'t...] - bibliotheekboek
biebeltheekbus (spar., I) - bibliatheekbus
biebeltheekeentraole (spar.) [...'tuk...] bibliatheekeentrale
biebeltheekdienst (spar., 1) [...'t...] bib!iatheekdienst
biebeltheekkaorte [...'n:k...] - bibliatheekkaart
biebeltheekpassien et; .. .passies (Nbk)
[...'t...] 1. lidmaatschapspasje van een
bibliatheek
biebelthekaoris (spar., 1) [...tt:'ko:9res,
- bibliathecaris
biebeitbekeresse (spar.) [...ti:ko'r€so,
... kr... - bibliathecaresse
biebeluutgifte (1) ['b..] - bijbeluitgave
biebelvaaste Oak bubelvaaste (Bdie, Mun,
Nw, Nt, Sz), biebelvast (Spa) [aks. wisselt]
- bijbelvast
biebelvast z. biebelvaaste
biebelverhael (Nbk) Oak biebelverhaci
(Dha) ['b...] - bijbelverhaal
biebelverhaol z. biebe/verhae/
biebelvertaeler (spar.) ['b...] - bijbelvertaler
biebelvertaeling (spar.) ['b...] - bijbelvertaling
biecht de; -en [bixt] 1. biecht in r.k. zin In

c/c Roomse karke wodt c/c biecht veurlezen
(Obk), de biecht olbemen (Dfa, Bdie) 2.
nadnikkelijk andervragen iene c/c biecht
olnemen (Dfa, Bdie), iene c/c biecht
anzeggcn hem/haar flunk zeggen waar het

op staat (Db, Ma)
biechten ['bixtn] - biechten in r.k. zin;
apbiechten 1k beb inks to biechten, ik bill
me van glen kwaod bewust (Dhau), Bi]
stokken en brokken biecbttc 1k mien zunde

(..} (b)
biechtstoel ['bixtstu:i] - biechtstael c/c
biecht omnemen in de biechtstoel (Bdie)
bieden st. ww.; averg., anaverg.; het
beuden [bi:dn] 1. aanbieden 'kZol die vent
mar met nemen aYcjow was, wat het die
jow,) now to bieden! (Nbk) 2. een bad
doen Hi] bond tienduzendguldcn veur die
bos (Nbk), verder in /oven on bieden

bieder de; -s ['bi:dr] 1. bieder, iemand die
op jets biedt Dc booltbaozen van vroeger
weren op c/c ho oft verkopings vaaste bieders

(Obk), Die bieder bödt mar boge op et
oo/de huus (Dhau), Dc naoste biedcrkreeg
op c/c verkoping ge/ok degene die bet
dichtst bij de gevraagde prijs zat (Db), Hi]
was de hoogste bieder degene die bet
meeste baad (Dha), 't Is een kwaoie bieder
een kaapman die viat biedt, een goeie
kaapman (Nt, Spa, Ma), Hi] was c/c leste
bieder degene die als laatste baad (en dus
degene op wiens bad word ingegaan)
(Bdie, Np) * Een minne bieder is altiec/
beter as ccii minne betacler (Ow)

biedersgeld (n) et ['bi:dçs...] 1. hetz. als
striekgeld, z. aldaar
biefstok (spar., va) ['bifstak] - biefstuk
daegs een good stokkien bicistok (va)
biejeebaand z. biesbaand
bield z. beeld
bide de; -n; bieltien (Bdie, Dha, Diz, El,
Ld, Ma, Nbk, Np, 01-Ni, Op, Ow), -gien
(verspr.) ['bila] 1. bekend gereedschap: biji
1k houw mit

c/c grote hick c/at 't raer is!

(Ste), c/c bide d'r in zetten (Bdie, Ow), 1k
heb wel nicer mit dat bic/cgicn bakt

(verspr., Bdie), za oak Hi] het wel es
cerdermit ctzelde bieltien hakt (01-N!), Dc
bide komt d'r in het wardt met de biji
kapat geslagen, oak (fig.): het wardt kapot
gemaakt, aangepakt (Obk), oak met verk!.:
c/c bide c/r hi] dade leggen (El, Obk, Up,
OwPe-Dbl), ...c/ r bi]bennc leg- gen (Diz,
Ld), c/fr mit c/c groffe bide in hakken met
de batte bijl, niets antziend, angenuanceerd
to work gaan (El), oak mit c/c botte bide
hakken id. (Nt, Pe-Dbl), c/c bide an c/e
wottel leggen (El, Up), mit c/c bide veur 't
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bielestaele - bien
kammenet staon goed op moeten passen
dat er niet ingebroken wordt omdat men
veel geld heeft of net heeft verdiend (Dfo),
vandaar Mocj' mit de bide veur 'I kabunet
zitten! heb je zoveel geld! (Ma), (m.b.t.
een vrouw met scherpe, ruwe, harde opmerkingen:) con lick as con b/c/c (n), zo
stomp as ccii bicic(Ld, Obk) 2. in vcurdc
b/c/c gaozi
bielestaele (Np) Ook bielestele (Sz) de; -n;
...staeltien ['bila ... ] i. bijisteel
bielestele z. bielestaele
bids de; bielzen; -ien [bils] 1. bids We
badden b/c/zen om dc zaandbak home
(Nbk)
Eiemholt familienaam, in * In odder, zee
B/cmho/t, ha 'know dc kwattics mar (Nbk)
hen Ook been (WH) et; -en; -tien
{bi:n/bi:n] i. elk der beide bekende
onderste ledematen van een mens: been
Die wonde in mien bien WIl mar nict
bctcren (Wol), 1k hobbo ccii mankement an
't bien (Wol), Ecn p/actstovc is /ckkor
waarm an de b/cnen (Wol), b/ote bienen
niet met kleding bedekte
benen,
(schertsend-dreigend:) Ic moo 'n /icfwczen,
aanders gaoj' mit b/ole bienon op bedde
(Diz), Et was ccii hiel acndo lopen, zo van
Dc Kuundcr [de plaats ICuinre] naor
Berkoop, mar we haddcn starke bien on U),
ienc et gras your de bienen wegmifon
iemand het gras voor de voeten wegmaaien
(Ste), Die bet lange bienen (Nbk), Die lop
mit ccii grotc tree, hier ccii bien on daor
een b/en (Ste), con kcro/ mit ccii boo/ten
bien met een nagemaakt been van hout, ter
vervanging van het echte been (j) Do sink
is 'et dadde bien', dan kuj' boter /opcn!
(Dfo), 'Biencn-van-dc-grond' was bif
tikkcrtion; zo mocbtcn je n/ct ti/c/ten aj'
argens op stonnen; wie of was, mos be/pen
tilt/ten (Np), zo ook bicntics-van-dc-grand
(Nbk): Zuwwc blent/cs-van-dc -grond
docn? (Nbk), ccii lien broken, Breek je
bienen d'r n/ct over gezegd ter
waarschuwing als jets in de weg ligt, zo
ook Ic zo//cn Jo do bienen d'r over broken,
die rommcl (Nbk), Brook Jo bien en
vcurzicbt/g!kjjk een beetje ujt als je (daar)
loopt (Nbk), mit aarms on bionen s/aon
(Db), Dat peerd slat aong mit dc bienen
(Np), et hen in dc nckkc /cggen lett., nI.
als bewijs van lenigheid (Sz, Bdie), Zo /jgt

mit et bien in de nekkc in het kraambed
(Obk), wark dat op 'c bienen ankomt
waarbij je flunk je benen moet gebruiken,
werk dat kracht van je benen vraagt (Db),
Ic hebben nog jonge bienen je kunt nog
good lopen, je knot dat stuk best lopen
(Nbk), Zion iene bien s/eept watmaakt een
enigszins slepende beweging (door een
aandoening) (Nbk), H/f kon 't iene bien
baost niet meer veur 't aandere kr/egcn hij
kon geen stap meer verzetten (Op, Obk),
H1J kan et ionc bien n/ct your et aandcre
kr/egen hij kan amper lopen, hij is
nauwelijks tot jets in staat (Sz), 't Was
tcgcn or zero bien daarmee heb je hem
geraakt juist op een punt waarop hij extra
gevoelig is (Dho, Nbk), zo ook (met) icne
togcn ctzere b/en (an) schoppen (Dfo, Op),
H/j kan gien bien an dc grond kriegcn hij
krijgt geen enkele steun, vjndt op geen
enkele wijze gehoor (Dho, Ow), on boge
bionon boos: weggaand of naar iemand toe
(Spa, Bu), op 'c aacbterste bienen staon
enorm protesteren tegen jets, er enorm
tegen ageren (verspr.): Wat toch con
gckkop [driftkop]!, hij staot drckt op 'e
aachtorsto bienen (Nw), et aachtcrstc bien
antrokken snel gaan lopen (Ste), zo ook
Die oppcnnan lop ok niet baddc, hij mag
de benen wc/ wat antrekkcn (Sz), Dc
kraantc het bienen krcgcn is weg, is zoek
(Bu), H/f/opt on zion /acstc bienen het is
weldra afgelopen met hem (spor.), ccii b/ok
an 't bien wczcn van/veur ieno (verspr.),
We dustcn n/ct ions ommc to k/c/ten, want
b/f bar lange bienen on kon oons zo b/f dc
sehobbcnbebben(j), argensgion b/en meer
zcttcn hocven er niet meer welkom zijn
(Spa): H/f hoc/I d'r gicn bien meer op 't
b/cm to zetten (Spa), 1k zot glen bien meer
b/fbcur/nhuusik zoek die lui nooit meer
op (Obk), (gezegd van een sufferd:) Daor
komp h/f weer an, do doede/zak, h/f wet
n/ct hoe hij 't /eno b/en vcur 't aandcro
zetton za/ (Nw), dc bicnen onder dc aarms
ncmon weggaan, ervandoor gaan (Ma,
Nbk), zo ook do bienen oat/er 't gat nemen
Id. (Bu), As mien boppo do klabats not de
lac krceg, wo/ i/c we1 bienen macken
maken dat ik ervandoor ging (Nbk), in do
b/on on wczen overeind gekomen zijn,
staand bezig zijn (spot.), in do b/enon
kommenovereind komen, gaan staan (Nbk,
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bien - bien

ho: Nw, v), ook: er weer bovenop komen:
Hijkomp weer in de bienen het gaat weer
flunk beter met hem (Ste), 114 in de bienen
Jim! ga staan, kom overeind, jullie! (ba),
Ze perberen een koribalk/ub in de bienen
to kriegen op to richten (s), Et /iekt a'k
glen gevaul meer In de bienen bebbe alsof

mijn benen gevoelloos zijn geworden (v),
(tegen een kind dat groeit:) le hebben de
wasdom in de bienen, daenk'(Bu), (gezegd
wanneer men weinig fat heeft:) 1k loop op
ccii aanderz/cn bienen ( Dfo), 'kKon op 'e
bienen Ja niet meer staon ik kon me
eigeniijk niet meer staande houden (door
vermoeidheid, ziekte, drankgebruik) (s),

1k moot even de bienen strekken wil even
een eindje lopen (Nbk), zo ook Wegaon de
bienen strekken (Op), de bienen onder 't
1/el hebben weer beter zijn na ziekte (Ld,
Np, Op, b, b: In), ...weer onder 't gat
hebben id. (Nbk), H/i her de bienen onder
'tl/efkregen is er weer bovenop, na ziekte

geen enkel geed argument hebben om zich

(b), ook: is erop vooruitgegaan in financieel opzicht a' b), de bienen onder 't gat
hebben er in zakelijk opzicht goed
voorstaan (be: Ow), de bienen (aorig)
onder 't got kr/egen er financieel een stuk
beter voor komen to staan (Dfo, Ld), H/i
krigt de bienen weer onder et gat wordt
weer beter (Np), H/i/s nog op 'e bienen op
de been, vooral gezegd als men enigszins
ziekelijk is, maar nog niet her bed hoeft to
houden (Obk, Ste), Amerike ha/p mit
Europa weer op 'e bienen to kriegen overeind to helpen (vo), Asje zoks overkomt,

op to beroepen, mit be/dc bienen op 'a
grand staon nuchter zijn, zich niet over-

dan hoeR d'rJe zokke t/eden n/ct yea/c
dwas year de bienen to kommen om ailes

geven aan fantasieen, onrealistische

of iedereen die je enigszins hjkt to
hinderen, word je dan nI. boos (b), Mit de

Hi7 was zo lazerus as een ken on, lilj kon
n/ct meer op 'e bienen staon (Pe-Dbl), 1k
heb gien bienen meer om op te staon id.
(spot.), glen b/en hebben om op to staon

verwachtingen, mit do bienen op 'egrond
staon blieven nuchter bhjven, zich niet van
de wijs laten brengen (Op), mit be/dc
bienen- id. (Ow), D'r was hie] wat yolk op
'e bien er waren veel mensen (ter plekke
aanwezig), mit ion bien in et graf staon

met één voet in het graf staan (Spa, El),
iene or bien dwas zetten hem hinderen,
dwars zitten m.b.t. jets (Nbk), Hiy wol d'r
nog glen bien year dwas zetten hij wilde er
heiemaal niets voor doen (Obk), Op ion
bien kuj'nietgaon men kan niet ophouden
met éón barrel, een glas frisdrank, een kop
koffie enz. (Nbk, Obk), zo ook Op /en bien
kuJ' n/ct lopen (Nw, Op, vo), de bienen
nemen ervandoor gaan, vertrekken: 1k
neem de bienen on gao naorH 1k stap op,
vertrek, om ( ... ) (v), 1k zal weer es thuus
kieken, 1k neem de bienen (01-Ni), Dc
zoemer nemt de bienen gaat weg (Obk, j),
(dreigend) Pas mar op, 1k gal Je be/de
bienen broken! (Nbk), H/j sleug z/en
bienen over de raand van et ledekaant d.i.
deed ze met een slaande beweging over
(ha), Trek et bien mares wat an loop maar
eens wat harder, schiet maar eens wat op
(Dho), or b/en strak ho/en niet toegeven
(Dho, Obk), st/el ho/en id. (Db, Dfo), de
bienen (even) strekken lett., on ook: even
een eindje gaan lopen (Bu, Ma, Nbk, Op):

scM/k In de bienen gong hij as een p/elke
nut de boge op buus an flunk geschrokken
)' Hij ston to fri/len op 'e bienen zo
angstig, geschrokken was hij (b), zo
scbr/kken, dat je de bienen onder '1 gat
fr//len (b), van de bienen raeken omver
vallen (bo: Nw), onder de bienen kommen
id. (vo), zo ook Dc slaachter mos de koe
onder de bienen trekken om him de ba/s
cat to snieden omver (Obk), onder de
bienen raeken bedlegerig worden (b), H/i
hal 't in de bienen hij stond onvast, maar
wist to voorkomen dat hij viel (b), 1k
kwam to stroffelen, ik hal 't nog net in de
benen ( Sz), Et is h/er zo glad, ie kun et
met meerin de bienen ho/enje kuntjezeif
niet meer staande houden (Nw), le kun
glen bien maeken je kunt niet vast, stevig

staan, bijv. op een gladde weg (Np), ook:
je kunt zo niks beginnen (Np), Hi7hoo/tet
in de bienen, mar b/i her d'r k/a uwen an

hij houdt het vol, maar heeft er grate
moeite mee (gezegd bijv. van iemand die
heel hard moet werken, die her net weet te
redden bij een sportwedstrijd) (Ste), Hif is
weer In de bienen is weer aan het work
(Nbk, Ste), ook: is niet langer ziek (Ste),
(na ziekte:) 1k kon haost n/ct weer in de
bienen kommen herstelien, er weer
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bienbeseharmer - biendjak
bovenop komen (Ste), Nao die zwaoro
bujfe is ot zaod aorig in do bionon b/oven

is het koren nog flunk recht blijven staan
(Dfo, Ste), Ft zit 'in in do bienon gezegd
als men niet goed kan lopen (Ste), zo ook:
Do bionon wi//on ci niot nicer doon (Ste),
'k Ho!, or in do bionon 'k heb last van mn
benen (Nbk), Ft scheut 'in in do bionon hij
kreeg een scheut pijn in zn benen (Ld), Do
schnk s/oug him in do bionon hij schrok
behoorlijk (Nbk), lone onder do bionon
'open hem omver lopen (Np), onder do
bionen kommon zo ziek worden dat je naar
bed moet (ho: Np, Op), op oigon bionon
staon zelfstandig zijn (b), (vooral tegen een
kind dat thuis eon grote mond heeft, overal
kommentaar op heeft:) Jo moo'n do bienon
mar es bij eon aandor onder do tao Tel
stikkon je moet maar eens ervaren hoe her

bij een ander is, dan kom Jo er wel achter
dat je het thuis niet zo slecht hebt (Ma,
Bu), mit do stat tusson do bien on

afdruipend, ook: schoorvoetend naderend,
nederig naderend (b), Mij donkt, ot besto
biontion moot now mar weer your we
moeten maar weer goed ons best doen, ons
flunk inspannen (p), zo ook at bosto
biontion vourzotton (Diz, El, Nbk), vloggo
tar bion wozon, mit ci vorkoordo bion
van/uut boddo stappen z. onder boddo,
(verb.) Mien wiof is niot to biono mijn

vrouw is slecht ter been, kreupelt (Dfo),
kroom op 'e bionon staon (Nbk, Dhau),
brick op 'o bienon staon slecht, scheef op
zn benen staan (Dhau, Ma; Nbk, Obk, Op,
Ow), haoks op 'o bienen staon schuin,
o-bienig, bijv. bij Engelse ziekte (Op),
waartegenover Zie staot good op 'e bionon
heeft eon fraaie hooding (Sz), Do
buurvrouw hot zukko dikke benen, do
kouson hangon d'r an ni/on ommo (Sz) 2.

poor van een paard (Pe-Dbl, Wol) of koe
(vo) Do smid bc/capt ot poord do bionon
(Wol), Moekzat onder in do votlokkon van
do bionon van dopoordon (Pe-Dbl) 3. been
van een passer, schaar e.d., zo ook: elk der
benen van een driehoek (spor.) do bionon
van eon tango (Ow) 4. (g. my.) been als
onderdeel van een geraamte van mens of
dier, in verb.: d'rgionbioninzion: Hizag
d'r gion bien in om iono dood to maokon

(Op), d'rgion bion moor in zion (Ma) 5. (g.
my.; verz.) gebeente ot op ot bion

vorkloumdo moons/co
Ft gaot je dour
marg on bion, zo haddo spoult do moziok
(Obk, Spa, Nw) 6. (g. my.; stofn.), in stion
on bion k/a ogon geweldig klagen (Nbk, ba)
* Twio bonnon voch ton om con bion, on do
daddo gaot d'r mit honno (Diz), 't Bin
star/co bionon die do woo/do vordrogon
kunnon men moet eon sterk karakter

hebben om op een behoor!ijke manier om
to gaan met de verworven rijkdom, alle
mogelijkheden of verantwoordelijkheden
die men heeft gekregen (Dhau, Np)
bienbescharmer (verspr.) ['b..] - beenbeschermer
bienbeseharming (spor.) ['bi:mb...] beenbescherming
bienbreuk z. bicnbrouko
bienbreuke (Obk) Ook bicubreuk (Nbk)
['hi:mbrA:k/...] - beenbreuk
biender Ook biener (Dfo, Dhau) do; -s
['bindr/'binç] 1. bookbinder 2. de man of
jongen die de door de wo//orsamengepakte
bundels graan tot garven bindt Do biondor
hint zo; dan ligon do bosson los on dan
kommon d'r twio banon ommo (Obk, Ste)
3. halster (verspr.) We konnon 'in do
biondor nict ommokriogon (Dho), We
bobbon ci poord con nio biondor andaon
(Diz), 't Poord hot con biondor an (Ow), ot
poord an do biondor naor 't laand brongon

(Nt)
bienderd (Dfo, Obk) de ['bi:ndçt] 1.
iemand met lange benen (die bijgovolg met
grote stappen loopt) K. is ok eon biondord
mit zion grote stappen (Obk)
bienderen (Db, Dhau, Nw, Ow, b: Im)
['bi:ndp] - beenderen, met grote stappen
hard lopen Daor biondort hi7 weer honne

(Ow)
bienderi'je [bindçttja, ...sja, z. -i'je] hinderij
biendgaoren (Ste) Ook biengaoren (Nbk)
['bintx ...Phlox...] - bindgaren eon
k/owontion biondgaoren ( Ste)
biendhaoke (Dfo, Ma, Ow) do; -n;
..haokien ['hint...] 1. haak aan de wagen,
gobruikt bij de bevestiging van de
weesboom op de roggelading
biending z. bioning
biendjak (Dfo) et; -ken; -kien ['bintjak] 1.
oude bloes of jak van een vrouw, met
lange mouwen, gedragen als werkkleding
bij her oogsten van graan, in t bijzonder
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biendlaoge - bienpiepe
het binden van garven
biendlaoge (Ld) de; -II; ...laogien ['bint...]
1. tussenlaag op wagen met koren (om de
vracht te binden)
biendmateriaol (spor.) [b..] bindmateriaai
biendmiddel et [b...] 1. bindmiddel (lett.),
stof die bindt
biendster z. bienstor
bienebrekershuj (lx In) et ['bi:no...] 1.
hooi van, met veel buundcrgrôs, scherp en
siecht gras
bienen I (Dhau, Np) bit; attr. ['bi:i:] 1.
van been, benen eon bienen moonsstok

(Np), bienen segarepiepios (Dhau)
bienen II st ww.; overg.; het bunnen
[bin:] 1. vastbinden (met één of meer
knopen) or good an do waslionde bienen

(Diz) 2. samenbinden, tot één geheel
binden en zo doen ontstaan: takkobosson
bienen (Nbk), A wwc do gaarvon bunion
hadden on do zunno was haost onder (..)
(Nw), Jo moo'n eon appat soort kneupe
leggen in do baand van aaron, waor aj' do
has mit bij mekeer bionen moeten (v) 3.
wat vastgebonden is iosmaken 1k zal et
pakkien van do ficts bienen (Diz) 4. in zn

vrijheid beperken, eon band aangaan die tot
verplichtingen noopt 1k wit d'r wel bi
mar ik!aot me d'r met an bionon (Wol), Jo
moc'njo n/ct to gauw bienen bind je niet to

snel (buy, door een reiatie of een
werkverband) (Np), We weron slim bwinen
(Nw) 5. emotionele binding met iets of
iemand aangaan eon persoon anje bienen:
vorplichtings scheppen (Ow) 6. dik maken
(van vloeistof): et poronat bienen mit wat
saga (Spa) 7. een boek binden bocken
bienen * Et wisse your 't onwisso, zoo do
boor, on bij bun do dooie bond do bek
dIchto ( Db)

bienen III Ook benen (Spa) zw. ww.;
onoverg.; biende, is/bet biend ['bi:ii:/'b.....
1. funk, viot, gezwind lopen Begin ía mar
aachtor me an to bienen (v), Wat komt die
d'r hadde an bionen (Diz), Wat kon die
oolde A. bienen (01-NI), Wat bient die
man d'rhennc (Bdie), Die bient do weg ok
aorzk wit (Np), Hij bient d'r aorig over
(Spa, Db), Daor bient hij bonne (Wol),
Moo/rn es Zion Motion (Wol), Hi] beont
mit grote stappon dour et land (Spa)
bienen-van-de-grond z. onder bien, bet. 1

bienend ['biç:t] - bindend eon bienond
advios (1)

biener z. biender
bienewaegen (Nbk, Wol) ['bi:no...], in mit
do bienewaogen lopend, to voet, hetz. als
mit do bitlewaogon

biengaoren z. biendgaoron
biengebrek (Op) et; -ken; -kien
['bi:xobrEk] 1. gebrek, mankement aan een
been 1k hobbo con biengobrok jOp)

biengewricht (spor.) ['bi:go...] beengewricht
bienholte ['bi:nholta] - beenholte
biening (verspr.) Ook Mending (verspr.)
de; -s, -en ['binu)/'bindu)] 1. binding,
band tussen mensen, gevoel van verbonden
zijn met iets Een trouwringis eon symbool
van biening tusson twie moensken (Obk),
do bioning mit Jo oolden (Nbk), 1k vital
alt/ed wel biening mit do Noardelike
Hogoschoele (Nbk)

bienkappe do; -n; ...kappien ['bi:ijkapa] 1,
beenkap Bienkappon haJ' vaoko an hi] 7
ploegon; ok bakkors on venters haddon zo
an (Ow), In militairo dienst droug or
poordo va/k bienkappon (Diz), Do s/aachter
had bienkappan ommo your 7 smerik
woddon (Ma, Np, Ld)

bienlengte (Nbk) Ook beenlengte (Spa)
- beenlengte
bienmarg z. bienmurg
bienmurg (I) Ook bienmarg (spor.)
- beenmerg
bienontsteking (spor.) ['b...] beenontsteking
bienpiene (Bdie) de ['bi:mpina] 1. pijn in
zn been
bienpiepe (verspr.) Ook bienpupe (Bdie,
Nt), beenpupe (Spa) do; -n; . ..piepien
['bi:mp... / ... ] 1. bep. Iosse regenpijp, ook
tegen de kou gedragen, van de lies tot over
de schoenen of kiompen gaand on over de
broekspijp gedragen (van linnen (Diz), van
waterdichte stof met rubber aan do
binnenkant (El), van zeildoek met een kiep
over de schoen (01-Ni), bienpiopon, leron
omhulsels onder do knijon am drougo to
bliovon (Np), Bionpiepon haj'vourderogen
an, van de schoonon tot do lies (Ow),
Bionpiopon woddon ok drougon hi] et
staten opmaokon, dan blo von ze dreuge
(Dfo), Eon boonpupo zat mit eon leortion
an do galgeknope (Spa)
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bienpupe - bienwark
bienpupe z. bienpiepe
bienruumte (spor.) ['b ....] : beenruimte
bienschacht (Np) de; -en ['bi:skaxt] 1. elk
der leren omhulsels onder de knieën
gedragen om droog te blijven
bienslag ['bi:slax] -beenslag
bienspalk (Obk) ['bi:spal(ø)kJ - beenspalk
bienster (verspr.) Ook biendster (Db, El,
Ma, 01-NI, Op, Ow, Spa, Sz, Wol) de; -s;
-tien ['bistp"bint ... J 1. vrouw die koren,
met name rogge, tot garven bindt
blent z. gebient
biente (bs: Dfo) et; -n ['binth] 1. deel van
twee stijlen tegenover elkaar met hat
bijbehorende balkwerk van een klokkestoel
Een klokkestoe/ mit lane klokke bet twie
van zokke b/en ten neadig, lena mit twie
klokken drieje (b s: Dfo)

bienterichten (J) onbep. w. en het
bientericht ['binta ...] 1. opzetten en
afstellen van (de delen van) het bientwark.
Dat biente,ricbten, zo wodde dat naunid,
was ok war appat: de klijopen waor de
zwaore bientstielen on kwammen te staon
weren at klaor, on de ieken k/i),botties
hadden wi5 d'r at op /cgd. Mit een bok en
een zwa ore taekel wodde et bientwark
ophesen. Eerst wodde mit lange scbro ten
de boel stat en dan kwammen de
drachtplaeten d'r op en de lange iezeren
boo/ten kwammen d'r deurhenne, mit
krammen vaastesleuten an de stiejen. Dan
kwammen de schoren d'r in; een sekuur
wark, at duurde wel can wake duurde
veurdat et hide gahiel klaor was U)
bientestiele a. bientstlele
bienthoofd (Spa) de; -en b ... J 1. aware

balk over en ter verbinding van twee
bintstijlen
bientien Ook beentien (Spa) ['bi:n
tin/'bi:ntin] - beentje: kleine been, z. ook
onder b/en, bet. 1: lane (een) bientien

Ow, Spa, Sz) Ook gebientledder (Ma) de;
-s ['binticdç/ga'bint...] 1. lange ladder die
men vooral gebruikt in een hoge schuur,
om op het hooivak te komen Mit de
bientledder koj' bij at blent kommen (El)
bientouw et ['bin...] 1. bindtouw, touw om
mee te binden, in veel toepassingen, ook:
om mee af te binden, om to kastreren dun
bientouw(Np), can bossien bientouw(Np),
Dat bjentouw wodde bruukt year zakkestoppen (Dfo), Bi'/ at metse/en wodde d'r
dun touw, bientouw bruukt (Obk), Dat
dunne bientouw bruuktcn we om pakkles
dichte te blenen (Sz), ccxi aende biendtouw
mit een aolbaoke d'r an, hij ston mit een
gaffelin de grond (Np), Doe we vroegeran
at toppen weren, hadden we dun bientouw
an de stok (Ld), bientouw year at ofbien en
van overtollige utters (Dhau), ... en van
breuken van biggen (Dhau), olbienen mit
een bientouw d.i. om te kastreren (Dfo)
bientransplantaosie (spor.) [b...] - been-

transpiantatie
bientstiele (Obk, 01-NI) Ook bientestiele
(Nw) - bintstijl, met name in een boerderij
bientwaark z. bientwark
bientwark (verspr., bI) Ook bientwaark
(Obk), bientwerk (WH) et ['bint ...1..] 1. hat
geheel ann gebinten, de gebinten (kombinaties van twee stijlen en dwarsbalken) met
elkaar Die oolde schure zat nog can geef
bientwark in (01-NI, Dfo), Et bientwark in
de schure zat an mekeer vaaste mit hoolten
penmen (Ma) 2. de kombinatie van twee

bintstijlen en de aware dwarsbalk die tar
verbinding daar bovenop Iigt (Obk) Et
bientwark bestaot nut een heufdbalke en
twin stielen en twie korbeels (Obk)
bicntwerk a. bientwark

bienvreet(Obk) de ['bi:frt:t] 1. botkanker
bienwaark a. bienwark
bienwark (OS, WS: Dho en noord. van
lichten: Da's niet mooj aj' lena can Lende) Ook bienwaark (Pe-Dbl), bienwerk
blentien liebten (Pe-Dbl), Hij perbeerde (WEE), beenwerk (WH) et ['bi:w... / ... ] 1.
me bientien te lichtcn, mar dat vu! him n/ct beenwerk (van vee) Et peerd bet gee!
glad (Up), at baste blentien veurzetten a. bienwark (Ld), 'n peerdmit best bienwark
onder bien, bet. 1 (01-NI)
(Diz), Et bienwark moet goed wezen (El),
bienties-van-de-grond a. onder b/en, bet. Dat peerd bet gien druag bienwark heeft
vocht in het spronggewricht (El) 2. fraaie
bientkop (El) de; -pen; -pien ['bintkop] 1. of goede benen van een mans (Bdie, Obk,
zware balk die op twee bintstijlen ligt en 01-NI) Die he!'een goad bien waark(Bdie),
deze aldus verenigt tot een gebint
Wat zit d'r onder die jonge meld mool
bientledder (Dhau, El, Nt, Obk, 01-NI, bienwark (01-NI), een dikke vrouw mit
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bienwerk - biester
zwaor bienwark (Dfo)
bierpolle (fp) de; -n; -gien ['bi:orpolo] 1.
bienwerk z. bienwark
hop
bienwiensel (Bdie) et ['bi:wi:sl] 1. windsel bierpompe (Spa) ['b..] - bierpomp
om het been
bierpulle (Bdie, Dfo, El, Ma Nbk, Op. Ste)
bienwilg (h) de; -en; -ien ['biw ... ] 1. ['b ... ] - bierpul
bindwilg
biersehoem (spor.) rb..] - bierschuim
bier et, de [bi:ar] 1. (stofn.) bier J. lust biersmaek ['b...] - biersmaak
gracg ccii pottien bier as et warm weer is biersoort (spor.) ['b..] - biersoort
(01-NI), Dan wollen zien klaanten een biertaofel (Op) de; -s [b ... ] 1. tafel waarop
pottien bier en een borrel drinken (ba), (als bier wordt geschonken, waaraan men bier
bestelling:) Dric bier! drie glazen bier, zo zit te drinken
ook Len bier graeg! een glas bier biertappen zw. ww.; onoverg.; tapte bier,
alstublieft, Die man het ccii dikke beerli
bet biertapt ['b..] 1. tappen van bier HI]
van de bier (El), Hi] is boven zien bier is het vacke staon ft biertappen (Nbk), ...de
dronken (Db, Np), Et bier is weer best hick aovend biertapt (Nbk)
(verspr., Dfo)
biertapper [b ... ] - biertapper
bierblik (Nbk, Ow) et; -ken; -kien biertente (El) ['b...] - biertent
['bi:or ... ] 1. (vaak verki.) bierblik
biertien ['bi:artin] - biertje, glaasje bier
bierboek Ook bierbuuk ( Spa) de; -ken; Woj'nog een biertien? (Nbk), Hi7hadde et
-ien ['bi:orbuk/ ... byk] 1. dikke buik als leste biertien niet hebben moeten hij heeft
gevoig van het drinken van bier Die vent kennelijk to veel gedronken (Sz)
her een beste bierboek (Db)
biertonne ['b...] - bierton
bierbossel (Db, Diz, Nbk, Pe-Dbl) Ook biervat ['b..] - biervat
bierbossen (Diz) ['bi:r ... / ... bos1] - hostel, bierviltien et; ...vilties ['bi:orfiltin] 1.
nI. gebruikt als veevoer
bierviltje
bierbossen z. bierbossel
bierwacht (Dho, Op) ['b..] - bierwacht
bierbrouwen ['b..] - bierbrouwen
bierwaegen (Diz, Np) [b ... ] - bierwagen
bierbrouwer [b..] - bierbrouwer
bierwossien ['b...] - bierworstje
bierbrouweri'je de; -n; ...ri'jgien biesbaand (Nbk, Nw, Sz) Ook biejeebaand
[ ... broM'tja, ...eja, z.-i'je] 1. bierbrouwerij (spor.) et ['bizb ... /bi'ji: ... ] 1. (verz.) biais,
bierbunk z. bierboek
biaislint Biesbaand bruukte ie on, de
bierdrinker ['b. ..] - bierdrinker
naoden of te warken ( Sz)
bierfeest (spor.) [b ... ] - bierfeest
biesien (Nbk, Np, Ste) et; biesies ['bisin]
bierfiesse [b ... ] - bieriles
1. biesje, smal boordsel ter versiering: Ben
biergist (Pe-Dbl) - biergist
biesien is smaller as een strokien (Ste), 1k
biergias ['b...] - bierglas
bebbe een biesien om de mouwen (Np)
bierhal (1) [b..] - bierhal
blest z. bees4 buust
bierkaai (Nbk, Op), ['b..], in vechten biestbri'j z. buustbri]
tegen de bierkaai
biester I (Bdie, Dfo, Diz, Ma, Np, Nw,
bierkanne (I) ['b..] - bierkan
01-NI, Op, Ow, Pe-DbI, Ste, b: Im, in) de
bierkarre (Obk, Spa) ['b..] - bier- ['bistç] 1. in gien biester geen zier (01-NI,
brouwerskar
Op): It Helpt gien biester aj't 'iii verbieden,
bierkelder ['b.. •1 - bierkelder
bif doet et toch weer (01-NI) 2. het ernaast
bierkissien (Db, Wol) et; ...kissies ['b..] 1. zitten, verwarring waarin men verkeert
bierkrat
(Bdie, Ma, Nw, Ow, Pe-DbI, b: Im, In), in
bierkraene Ook bier/crane (Spa) ['b..] - verb.: Hi] was in de biester in de war, zat
bierkraan
ernaast (Bdie, Ma, Ow, Pe-DbI), op 'ii
biester wezen de Mots kwijt zijn, verward
bierkrane z. bierkraene
bierkrat - bierkrat
zijn (Dfo, Diz, Np, Nw, Ste, b: Im, In): Aj'
de kelder ingaon, mar ie zollen kofuie
bierlocht ['b..] - bierlucht
bierpeinze (spor.) ['b..] - bierpens, hetz. zetten, dan bi]' aorlg op 'ii biester (Ste),
als bierboek
HI] is (helemaole) op i biester in de war
bierperduktie (I) ['b..] - bierproduktie
(Diz, Np), Ze was hielemaolop een biester
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biester - biet
mit at verstaand (Dfo), Hi] was at pad
bieleinaole on n blaster was de weg

helemaal kwijtgeraakt (Dfo)
biester II bn.; pred. ['bistç] I. buster,
kwijt, in at pad blaster raeken de weg, het
spoor, de richting enz. kwijtraken: Et is zo
donker, jim lain 't pad wel biester rae/can

koold van de meitied (verspr., Db), Et is
met biester donker (Spa), een blesteraorig
jonk (Obk), een biestergroot verstaand(b),
een blaster (klein) betien ( verspr.): As 't
weer met mooler wodt, be'k een biester
betian zin an ? schoonmaaken (Dhau, Db),
D'rzattan mar een, blaster betien aerpals an
van 't jaor (Ld), Dc kollektes veur de
winterbulp in de lesta were/do orlog
brocbten soms mar can blaster betlen op
(Op), Etston him met biesteran het beviel

de weg kwijtraken, verdwalen (Ld, Obk),
oak et pad blaster wezen de weg
kwijtgeraakt zijn (Nbk, Np, Spa, Sz, Wol),
oak fig.: de kiuts kwijt zijn (Db, Ow, Sz),
de wag blaster wezan de weg kwijtgeraakt hem niet zo, trier bepaald (Ma)
zijn (Bdie, Dhau, El, Ld, Obk, Pe-Dbl), at biesterbaorlik (Dfo, Dhau, Nbk, Np, Nt,
spoor blaster wezen lett. en oak fig. (aig.): Ow, Ste, Sz, b, v, b: Im) In., bw.; -er, -st
Hi] ly at spoor aorig biester de kiuts kwijt {bistj'bo:achk] I. enorme verbazing, be(Spa), H is tegenwoordig at spoor wat wondering of verbijstering teweegbiester (Ow), Deur de mist kuj' de wag wel brengend Da & ja blesterbaorhk! Meraoblaster wooden (Dfo), 1k bin mien schere kels! (Np)) 't Is biesterbao4r/ik, zo ie
blaster mijn schaar is zoek (Bu, Diz, spec/en kunnen (Nbk), blesterba or/I/c mooi
01-NI, Ow, Sz), Ze raekte depraot biester weer (Ste), ...slecht weer (Ste), Et was van
raakte de draad van haar verhaal kwijt (s: oat biesterbaor/ike wear erg slecht, met
oost.) 2. buitengewoon slecht, beroerd, in regen en wind (Np, Ste), 't Is
hoge mate lastig Et was blaster, hi]maekte biesterba or/lice koold (Dhau), ... blaster't nog arger as 't was (Dfo), Et was biester baor/ik koold (Dfo)
weer (erg) slecht weer; vooral: met regen biesterig (Nbk) bn.; -er, -st ['bistçax] 1.
en wind (Db, Dhau, Diz, El, Np, 0p, zoals blest, buust Dc bri] Is gearscheuten,
Pe-Dbl, Spa, Ste, Wol), 't Is biester zok want ze is te biesterig (Nbk)
min wear we teganwoordig hebben (Ow), biestewaegen (v, s) de ['bi:sta ...] I. hetz.
Verrakte waarm, met! [met ais antwoord:J als veewaegen, z. aldaar
hester! (d) 3. in hoge mate goed, mooi biestpannekoeke z. buustpannekoeke
(verspr.) 't Is biester wear heel mooi weer biet Oak beet (bet. 1: verspr.; bet. 2: Dho,
(Dhau), Wat habben ze m daor blaster te Np, Nw, Ste) de; -en; -ien [bit/but] I.
pa/c/can had hi] Is al/as kwiet (Nw), Op die daad van het bijten, beet Vroegar wodde
man bin 1k niat blaster gesteld (Op), Dat
stok [ni. toneeistuk] was met zo biester
(Dhau), Et verstaandis nietzo biestermeer
(Wol), een blaster jonk een mooie meid

(Man, Sz) 4. (van het weer, de lucht)
slecht (Mun, Nt, Ste) De locht Is blaster

ziet er slecht nit, het wordt slecht weer
(Nt), blaster wear (Ste), Blaster, Nester,
wat aen wear (Mun)

biester HI bw. ['bistç] 1. in hoge mate
Mien earpels staon blaster best (Obk), Hi]
was d'r Nester mit on 't schik (Op), Mien
maot en I/c maakten d'r dan ok niat biester
vu/a van (b), Mien kunda van do sport is
met biastergroot (b), Hi] is met zo blaster
te sprekan hij is enigszins kwaad (Nbk),
Veur dat soon van vrouwludan kan I/c met
blaster vaule rasp ekt vaur hebben ( b),
Daordeur hebben WI] at vaeka met blaster
on de means/can staon (b), Wat Is at biester

d'r wel zagd oat de kiendar deur de
ooiavaar brocbt wooden, de mem lag in
badde, omdat ze ean beet van de ooIavaar
had hadde (Bu), 1k beb een biet van de
bond had (Nbk), can biet In een appal doen
(Nbk), blat/beet hebben vis aan de haak
hebben (oak aaneen geschreven): 1k hab,
lad 1k, al biet! (b), biet kriegen id. (b), bij
vergelijking: HI] wrong him (..) dour 't
regenbakgat an perbaerde zo wat te
pakkan. Enjahaur, bI]kreegblathij kreeg
iets te pakken (b) 2. indruksel van een blat
in bet. I D'r zit nog ean biet in die appal,
win hat d'r an zeta,,! (Nbk) 3. af te bijten

of afgebeten stuk, stukje am te eten, iets
hartigs/lekkers am te eten can biat not de
appel(Ld), eon biet broodnaman een deel,
een hap (Bdie), 1k heb hongar an can biet
bolle trek in een hap brood (01-Ni), Ccci
me nog een biet koaka (Np), We kriegan

biete - bietekop
hier h/f de thee a/tied ccii bid (El),
Allicnig zandagsmorgens kwam d'r ccii
lekkere biet op 'e taofe/ mit ccii k/on tie,, hi
de koffic (Ow), Wi] nemen gauw even ccii
biet en ccii s/ok, want Wi] moe'n vat een
hap en een slok (Obk), We hadden vroeger
ccii arbeider die stak de maczen die hi]
onder de roggebaarg van in de base en
ao vens kwammcn de ka ttcn him a] tegen
year hear /ckkcrc bict (Dfo), Vcurdat hi]
henne te me/ken gaot, moet bi'/ cerst ccii
biet hebben jets te eten (Obk), D'r zit we]
bict an die appe/ het is een flinke grote
appel (Nbk), ccii flauwe h/ct een beetje
eten dat hot flauwe gevoel of hot gevoel
van niet verzadigd zijn kan wegnemen
(verspr.): 1k wo/nog we/ even een flauwe
biet hebben (Nbk), zo ook ccii battc/ikc
biet nemen (Spa), Ic moc'n mar een
hatte/ike biet hebben, want in zitten zo te
gaepcn (Db, Np, Nw, Obk), 1k hob zin an
ccii hattelike beet (Np) en Macf' ok nag
een hatte/ike beet? (Ste), Daor hej' beet an
dat is een flinke kluif, een groat karwei
(Ow), zo oak Daor hef' we/ biet an (Ma),
d'r gien biet van snappen er niets van
snappen, d'r gien biet an hebben or niets
aan hebben 4. in te zoep on te bict staon
net onder water staan van drassig land (Np,
Nt, Obk): tcrrcin dat te zoep on te biet
staot (Obk) 5. z. bit * Kno/len die dc bock
/anges ro//en/Bif icdcre beet ccn schect
(Dho)
biete do; -n; bietien ['bito, ook bi:to (Bdie,
Bu, Nw)] 1. voederbiet, suikerbiet (de
wortel, de plant of beide) de bieten
schoffe/en, Dc bieten kommen op di. de
plantjes komen nit de grond (Obk), in de
bieten hakken de nj jonge planten (bieten)
schoffelend en uittrekkend uitdunnen, al.
zó dat er steeds één blijft staan, ion 25 tot
30 cm van de volgende (Ma), in de bieten
zitten ann het work zijn met de bieten op
hot land (schoffelen, rooien) (Nbk) 2. rode
bieten, bietekroot (als wortel, oak: de
plant, of beide): vooral in rooic bieten:
Hac/ even bieten out de teen rooie bieten
(Nw), sap ofnat van de bieten rooie bieten
(Bu), Hi7 was zo rood as ccii biete wooden
kleurde rood (van schaamte, verlegenheid)
(v), zo oak Hi] kreeg con kop as ccii biete
id. (flu, be: Np, Op), ...as ccii rooie biete
A (Dfo) 3. in gien biete niks (Bdie), in

verb. als 1k snappe d'r glen biete van
(Bdie), z. oak onder bie4 bet. 3
bieteakker de; -s; -tien ['bitakr] 1. akker
waarop men bieten verbouwt In 't vcurjaor
zatie Haden on 'c bieteakker: wieden on op
ienc zcttcn (be: Bu, Nw)
bieteblad et; ... blaeden (bet. 2) ['bitablat]
1. (verz.) loaf van bieten Op sommike
p/akken wodt 't bietcblad vcrhakseld over
't ]aand, omdat 't gicn wccrdc mccr het
(Dfo) 2. blaadje van de biet als plant
bietebouw (Nbk, Op, Sz) de [bitabow] 1.
akker(s) waarop men bieten verbouwt
bietebult z. bietebulte
bietebulte (verspr. WS, El, Ld, Nbk) Ook
bietebult (verspr. Os, Np, Nw, 01-NI) de;
-n; ...bultien ['bitabAlta! ... ] 1. hoop
(voeder)bieten (oak ingekuild) We badden
van 't jaor een /ange bietebulte (Ld), de
bietebulte bcdckkcn (El)
bietegat (Db, Nbk) et; -ten; -tien ['bitagat]
1. kuil waarin voederbieten warden
bewaard (bedekt met stro en aarde) Dc
ccrpc/- en bietegatten wodden vroegcr
bestopt mit zaand, stro en roegte (Db)
bietehak z. bictehakke
bietehakke (Db, Dfo, Diz, El, Np, 01-NI,
Ow, Pe-Dbl) Ook bietehak (Dho),
bietehakker (Op, Ste) de; -n; ...hakkien
['bitohaka/ ... / ... hakç] 1. (vaak verkl.) klein
soort hak (zie ook onder bakkc) met korte
steel am onkruid mec weg to ncmen dat
tussen de bicten staat of am de jongc bieten 'alt to dunnen': ccii bictchakke, am
bieten op iene te zetten (El) 2. hetz. als
bietesniedcr(Obk), oak: am de koppen van
bieten mee af to hakken, bietenkopper
bietehakker z. bietehakke
bietehope (Obk) de; .hopen; ...hopien
['bitaho:pa] 1. hetz. als bietebulte, z. aldaar
bietekelder (Ld, Ow) de; -s; -tien ['bita...]
1. kelder waarin men bieten bewaart
bieteklauwer (Ld) de; -s; -tien ['bita ... ] 1.
hetz. als bietehakke, z. aldaar
bietekoele (Nbk) de; -n; -gien ['bitakula]
1. kuil waarin voederbieten warden
bewaard (bedekt met stro en aarde)
bietekop (Db, Ma, Wol, v) de; -pen; -pien
['bitakop] 1. kop, bovenste deel van een
biet evt. met het loaf Bictckui] is kuil van
bietekoppen (Ma), Ze krceg Jckker htz/ van
him; en hasems kno//en on bietckoppcn (v),
et laof en de bietekop (Wol)
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bietekoppen - bieten
bietekoppen (Db, Dhau, Np, Obk, 01-Ni,
Op. Ow) onbep. w. en bet bietekopt
bite ... J 1. de kop, het bovenste deel van
een biet hakken, slaan Wi] bin an 't bietekoppen, mit cen snumes of aander ark
(Obk)
bietekopper (verspr.) de; -s ['bite...] 1.
bietenkopper
bietekrabber (Dfo, El, Ma) de; -s; -tien
['bitakrabr] 1. hetz. als bakkien, bet. 2, z.
aldaar
bietekuil (verspr.) de ['bite...] 1. ingekuild
loof van bieten (vaak met het bovenste
deel, de kop), evt. met gras bietekui!
in/cu/len (01-Ni) 2. natte pulp van bieten (j)
bietelaand (El, Ld, 01-NI, Ow, Sz) et
['bite..] 1. land waarop men bieten
verbouwt
bietelof (verspr.) Ook bieteloof (Sz) et
['bitelof!...lo:f] 1. blad, loof van bieten
bietelofrieden (Ste) onbep. w. en het
bietelofreden ['bite...] 1. loof van bieten
oogsten en het vervoeren per wagen Ze
gaon straks weer bietelofrieden ( Ste)
bieteloof z. bietelof
bietemes (Np, Obk, Pe-Dbl, Sz) ['b..] bietenkopper
bietemesiene (OS, verspr. WS) de; -n;
-glen ['bite...] 1. machine om bieten mee te
snijden
bietemeule (verspr. WS, Dfo, Ma, Ow) de;
-n; ...meultien ['bite...] 1. bep. molen met
behuip waarvan voederbieten in plakken
worden gesneden, hetz. als bietesnieder
bieten st. ww.; overg., onoverg.; het beten
['bitvi 1. (onoverg.) bijtende beweging in
of naar jets of iemand maken in een
/ekkere app el bieten, Wat een mooie meid,
hi zollen d'r in bieten (Nbk), Die bond bit
niet gauw (Ma), Pas mar op, die bond bit
gauw(Nbk), ... wit we] bieten! (Nbk), .dat
de hond Jim niet bit! (Nbk, Np), Hij beet
binizeis in de iiope (Nbk), je op/in de
tonge bieten (Nbk), Hi] bet him d'r
bieiemaoi in vaaste beten is er op een
buitengewone vasthoudende manier mee
bezig (Nbk), deur de zoete app ci bieten en
var.: z. onder appe!, je op 'e Jiopen bieten
zich op zn lippen bijten (lett.) (Nbk, Ste),
ook fig.: zich met moeite inhouden (Ste),
Hi] was zo leik, hi5 beet op 'e tanen (Np),
Blot mares even op 'e tanen zet maar eens
even flunk door (Ma), Doe beet hi] op 'e

tanen zette zich schrap, wist zich te
verniannen (i) op 'e naegeis (zitten te)
bieten, Die bieten oons niet zij zuilen ons
niks doen, niet lastig voor ons zijn (Obk),
Gao d'r mar gerust henne, hi] hit je niet
(Nbk), De vis wil wel aofig bieten vandaege aanbijten, ...niet.., zo ook ABe vis
vret him te baasten an zien eerpeis! En
bieten, how mar! Id. (b) 2. (onoverg.) op
een aanbod ingaan, toehappen (fig.), op
jets reageren, in verb. als Ikmaekte mien
veurstel zo aniokkelik mogelik, mar hi]
wol niet bieten (Op), Thy het wel belang
lii] oat besien, mar hi] zal wel tot et Jeste
van do mark waachten mit bieten (Obk),
HI] wil d'r nog niet erg op bieten (Spa), Ze
vreugen 'in wat, mar hi] wol d'r niet op
bieten(Wol), Ikzat him wat tebunco, mar
hi] wol nicE bieten reageerde niet, trapte er
niet in (Nbk) 3. (overg.) door bijten in een
bep. toestand brengen Etpeerdbitetbekke
kepot (Np), een stok van do wottel of
bieten (Ow), Om do angels die in et
roggestro zitten vot te kriegen, kuJ' de kôrf
van binnen uutbranen; eers moe 'n de bi]en
alies d'r out bieten, mar oat kost een protte
energie en dan beJ' minder gewin (bs:
Obk), Ic zollen je de tanen kepot bieten
mit zoe'n appel (Nbk), 1k za! 't punt d'r
mar of bieten er een begin mee maken (Ld,
Diz), We zullen de spits d'r mar of bieten
(01-NI) 4. (overg.) door te bijten kapot
maken KuJ' die hadde sukeiao nog we!
bieten? (Nbk), Die neuten kan Bc niet
bieten (Nbk), Zolange wij botter bieten
kunnen, ken wi] nog doen gaat het
allemaal nog wet (Bdie) 5. erg kortaf
zeggen Jeuzel daor now mar niet meer
over, beet Heit wat venieni(b), Hi]zegt
niet vale, mar as hi] al wat zegt bit hi] 't
is hij erg kortaf(Ld), Watkan datmeenske
toch bieten, bah! (Nbk) 6. bijten, steken
van bep. insekten D'r bet me een ne/len
beten (Nbk), De ne/Yes die bieten, 't is
bruuierig weer(Nbk), Soms kan een !astie
vilege je zo bieten (Nbk) 7. (onoverg.)
onderling vechten van bijenvolken (bs:
Obk) 8. (onoverg.) scherp reageren As ze
je to nao kommen, mocJ' wel es van Jo of
bieten (Obk), Th3ikan raar van 'm of bieten
(Spa), Ic moe'n no 'e tied een keer van je
of bieten je moet niet met je laten sollen
(Nbk) 9. (onoverg.) een bijtend, stekend

IM

bietenat - biethebben
gevoel teweegbrengen Die smat/appe bit
slim (Bdie), Die draank is scharp, ci bitje
on 'a tonge (Dhau) * Blaffende bonnen
bieten met (verspr.), 't Is mij 't ze/de, aj'
now van de bond of van de katie beten
woddcn (Np)
bietenat (Nw, Wol) et ['bitanat (Nw), ook
'bi:ta... (Wol)] 1. nat, sap van bieten, met
name van rooie bieten: 1k doe wel as wat
bietenat over de eerpels (Wol)
bieteplaante (verspr.) Ook bietephinte
(Wil) de; -n; ...plaantien ['bito.../...] 1. biet
in zn geheel (loof en wortel)
bieteplante z. bictcp/aantc
bieter Ook bieterd (bet. 2: verspr., bet. 3:
Bdie, bet. 4: Dho, Sz) de; -bieterds;
bietertien ['bitç/'bit1t] 1. iemand die bijt 2.
paard dat snel bijt Dat peerd is ccii bictcrd,
dat bit gauw, daor moef' mit uutkickcn!
(Ste) 3. bond die snel bijt 4. kind dat op de
nagels bijt Watbi'j'tocb cen bictcrd!(Dho)
5. mondstuk van een tabakspijp (Ow, b:
im) 6. iemand die snel, vaak seherp,
stekelig reageert Et her a/tied al ccii bicter
west, die oo/de man (Nbk)
bieterd z. bicter
bieteri'je de; -n [bitç'ijo, ...sjo, z. -i'je] 1.
het bicten bijten, in diverse bet., z. bicten:
Aj' bieten7e hebben, dan bin d'r rovers
veurde bi]estalz. bieten, bet. 7 (bs: Obk)
bieterieden (Obk, Op) onbep. w. ['bitoridifl
1. vervoeren van bieten per wagen, veelal:
van het land naar de boerderij As de
ho area an 't bieterieden binnen, bin de
wegen vaeke k/eicrig (Op), As de bocren
an 't bieterieden bunnen, is 't al/ama o/ slick
op 'e dick (Obk)
bieterig bn.; -er, -st ['bitpx] 1. geneigd tot
bijten (met de mond, bek) Eon Hein kiend
dat tanen krigt is tegen die tied ok bieterig
(Dfo), Dat kiend is noga/ bictcrig (Ma,
Wol), Dat peerd... (Np), Die hand... (Sz),
Vandaege is de vis bicter% (Bdie) 2. (van
stoffen) met een bijtend, stekend effekt
Jodium is bieterig goed (Bdie), Dat goed is
vcrrckte bietcr% (Spa) 3. geneigd scherp,
geprikkeld, snauwerig te reageren Ecu
mcenskc dat bictcrig is, is vackc nict zo
gezelfig in dc praot (Obk), Hi] is bietcri
en bits In de praot (Obk) 4. vasthoudend
(Nbk, Wol)
bietering z. bietrung
bieterooien zw. ww.; bieterooide, het

bieterooid [bito ... ] 1. rooien van bieten
i/aural bij bictcrooicn krccj'pccsscbedcontsteking; de boel verdri]de dan wat(Bu)
bietesap (Diz, Obk) et ['bitosap] 1. nat, sap
van met name tonic bieten
bieteschoffel (Bu, Ma, Obk, Ow) de; -5;
-tien ['bita ... ] 1. gewone sehoffel die men
bij bet schoffelen van de bieten gebruikte
bieteschoffelen (verspr.) onbep. w. en het
bieteschoffeld ['bito ... ] 1. schoffelen van de
bieten Wi] gaon lie/cop mit bieteschoffcicn
(Dhau)
bieteschuit (Sz) de; -en; -tien [bitaskjt]
1. flinke schuit waarin men bieten
vervoerde WI] vaardcn vrocgcr a/tied mit
can bictesehuit van c/c klci (Sz)
bieteschure (Wol) de; -n ['bita ... ] 1. schuur
waarin men bieten opsiaat
bietesnieder (Dhau, Ma, 01-Ni, Ow)
['bita ... ] - bietensnijder: hetz. als
bietemeule, z. aldaar, ook wel: soort
langwerpig hakmes met behulp waarvan
men de kop van bieten sloeg en/of deze in
plakken hakte (Obk)
bietetied (verspr.) de ['bib...] 1. tijd
waarin men de bieten oogst Dc schijppcn
hebben at drok in dc bictcticd (Sz)
bieteveld (ba) et ['bib...] 1. veld, terrein,
akker waarop men bieten verbouwt
bietevörke (OS, Bu) Ook bietevorke (WS)
de; -n; ...vorkien ['bita ... / ... ] 1. bietenvork
bietewacgen (Wol) de; -s ['bib...] 1.
wagen waarmee men bieten vervoert
bietewieden onbep. w. en het bietewieded
['bitowi:dn] 1. onkruid tussen de bieten
wieden Dan ging d'r lane van dc manludcn
de bouw op te bietewieden (be: Nw)
bietezaod (Bdie, Db, Obk, Op) et
['bitasa:at] 1. zaad van bieten
bietezaodzi'jen z. bietezijen
bietezi'jen (Nbk, Obk) Ook bietezaodzi Yen
(Bu, Db) zw. ww.; onoverg.; bietezi'jde,
het bietezi'jd ['b..] 1. zaaien van het zaad
van bieten Veurdat zc bictezijen slepen ze
de bouw (Obk), (zelfst.) Veur at bietczaodzi]cn wodde dc bouw vlaks/eept(Db)
biethebben Ook beethebben (Dho, Nbk,
Np, Nw, Ste) onregeim. ww.; overg.; had
biet, het biethad ['bit. ../...] 1. beethebben,
vis aan de haak hebben 'k Heb, /cuf 1k, al
biet! (b) 2. een positieve reaktie krijgen 1k
had biet, geleuf i/c (Nbk), ook gezegd
wanneer iemand op iets plagerigs reageert
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bietien - bigge
bietien z. bet/en
bietring (OS, Bdie, Dho, Diz, Np, Nt, Nw,
Op, Wol) Ook bietering ( Nw, Pe-Dbl, Spa,
Sz) ['bit .....bita... - bijtring
bietstok (El) et; -ken; -kien ['bitstok] 1.
beneri of hoornen mondstuk van een pup
biez. - afkorting van biezunder
bieze z. buze
biezejaeger (Obk, Sz, b: In) ['bi(:)zo ... J 1.
jachtopziener (b: In), veldwachter, on
alleen nog in een toponiem: de
Biezeja egers brink (Obk)
biezematte z. buzernatte
biezen I my. ['bi(:)zi] 1. in Jo biezen
pakken ervandoor gaan, do biezen nemen
er stilletjes vandoor gaan (Dfo) 2. z. buzen
biezen II zw. ww.; onoverg.; biesde, het/is
biesd ['bi:zn] 1. hard of druk en intensief
lopen van mensen Bies mar niet 20 hadde
loop mar niet zo hard (El), Hi] blest de
weg /anges (Np), Dejongen biezen c/c the/C
uut(Nbk, Np, Diz), Hi] biestd'raong over
(Diz), Doe hi] nog ni/Cs zag, begon hif van
ongeda/d deur c/c kaemer te biozen (Op),
Do boerzat mit dehielehausholingaachter
do pinken to biezen (Ow), Die vent die
blest d'r over, jong (Dho), Die boor was zo
bin-e, dat hi] d'r an kwam biezen of ston
do bool in de braand(Op) 2. stoeiend been

en weer rennen of anderszins hard lopen:
van koeien, o.m. gezegd indien ze OP de
vlucht zijn voor horzels De koenen biezen
dear 't la and, de brimzen wi//en hear
sti/Cken (Bu, Dhau), Dc koenen biezen et
Iaand op-en-dae/e (Diz, 01-NI), Do koenen
die biezen zo, we kriegen aander weer al.

veelal onweer, regen of harde wind (Nbk)
3. hetz. als ofzeumon, bet. 1 (Obk) Veur et
ofzeumen of biezen bruukte ie naod/int

(Obk)
biezenniatte z. buzematte
biezerig (El) bn.; -er, -st ['bi:zpx] 1. (van
het weer) met veel wind, winderig Ft is
biezerig weer, d'ris aander weer op til(E1)
biezonder z. biezunder l, II
biezonderhied z. biezunderhied
biezunder I Ook bezunder (verspr.),
biezonder (Bu, Db, Dfo, Ma, Nbk, Ld,
Spa) bn.; -der; -st [bi'sAndç/bo's&ndr/
bi'sondç] 1. ongewoon, buitengewoon,
opmerkelijk qua impact, uitstraling, kwaliteit Ft rappot was niet botte biezunder

bevatte over bet algemeen maar matige

cijfers (Obk), Ft zol biezundor wezen as
hi] now es eon keer op e tied kwam
(Nbk), eon biezundere dag (Nbk), (verb.)
D gebourt bier nooit es wat biezundors
jets dat interessant is, de moeite waard is
(Nbk), (verb.) Knap is ze niet, mar tochher
hear gezichte war biezundors (v), (verb.)
niet vu/c bezunders t is weinig

opmerkelijk, het stelt niet zo veel voor
(Ste, Sz,Nbk), 't Is ni/Cs glen biozunders
(Nbk), ni/Cs biezunders niets dat naam mag
hebben, niets van betekenis: 't Was ni/Cs
bozundors het stelde weinig voor (Nbk,
Ste, Bdie), Watisd'j-an de haand? [met als
mogelijk, ontwijkend antwoord:J Och, ni/Cs
biezundors (Nbk) 2. speeiaal, in in 't
biezunder in het bijzonder: A/Ic jaorgotieden bin mooi mar et vourjaor in 't
biezunder(Op) 3. niet van de overheid, in
verb, a! s et biezunder onderwies, con
biezundere schoele
biezunder II Ook bezunder (verspr.),
biezonder (Bu, Db, Dfo, Ma, Nbk, Ld,

Spa) bw. [bi'sAndf/ba'sAndçlbi'sondf] 1.
uitzonderlijk, in hoge mate mooi, goed,
verkeerd enz. 't Was can bezunder mooi
feost (Dho)
biezunderhied Ook bezunderhied (Dhau,
Dho, Di; El, Nbk, Np, Nt, Op. Ow),
bezonderheid (Bdie), biezonderhied (Dfo,

Ma, 01-NI, Spa, Wol), voor -heid z. -hied
de; ...heden; ...hietien [bi'sAndf ... bo's...
ba'son .../bi'son ...] I. detail I/C bob a//c
biezunderh eden d'r van niet onthu//on

(Nbk) 2. bijzondere omstandigheid, iets
opmerkelijks, iets dat het vermelden waard
is D'r is ni/Cs gion biezonderhied bi] dat is
heel gewoon (Wol), 't Was wel eon
biezunderhied dat et daor krek gobeuren
mos (Nbk), 't Is een hio/e biezunderhied
dawwe nog n zangverieninge hobbon

(Nbk)
bigge de; -n; biggien ['bigaj I. big Ft
var/Con snauwt, et b/aft zo roor; veura/ mit
biggeri]e, dan bin zo kwaod op 'o biggon
on op 'o moons/Con; dan bin ze koorsig,
bieton de b%gon soms dood of vreton ze op
(Dhau), Qonzo biggomotto was ]elk op hour
ocrsto worp bigios (Db), eon votto bigge
(b), Jo kun om niij can biggien schioton de
krats krijgen (Sz), mit de schoffe/ de
biggen oproddon di. afval van bonkaarde
opruimen (Np), zo vet as con bigge (Ow) *
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biggebak - bikhaemer
(schertsend) F/cop zoo do boor on d'r was
weer eon b/ggo (Pe-Dbl), Poop fantion, al
weer eon bigien, dit is do achtsto al
gezegd bij het biggen, jongen van varkens
(Sz), ook gezegd als reaktie op jets dat
heel vlot plaatsvindt (Sz); voor verwante
verbindingen z. onder Hoop II
biggebak de; -ken ['bigabak] 1. bak waarin
men biggen vervoert Bigobakken stonnon
op 'o mark hior, daormosson woonsdagsdo
jonge b'gon in (Obk, 01-Ni) 2. bep. trog
waaruit biggen hun voer krijgen (Op)
biggehokke et; -n; ...hokkien [btga ...] 1.
varkenshok voor biggen 2. hok waarin de
zeug biggen krijgt (Bu)
biggejaegen (Np) onbep. w. en bet
biggejaegd [bigo...] 1. opruimen van
afgegraven bonkaarde, vgl. As d'r op die
monioro con lange trek a/hon/ct ofofgro von
was, mos Jo bjggojaegon; dat bate/condo,
dat do restoronde krumme!s grond mit eon
sob oufol et potgat of do s/oct in warkt
wodden (Np)

biggekool (Bu, Op. Ste) ['bgo...] zeugkooi
biggekoopman (Nbk, Np) de; -nen,
...koopluden; ...mannegien [b...] 1.
koopman die biggen op- en verkoopt
biggekorf (OS) Ook biggelcorf (verspr.
WS, El) de; ...körven ['bign ...] 1. korf,
mand van plm. 1 .25 m doorsnee waarin
men drie tot vier biggen vervoerde (vooral:
van of naar de markt (Ow))
biggekramme (Op) de; -n; -glen ['btga...J
1. kram, ring of stuk ijzer- of koperdraad
dat een big door de neus wordt gestoken
om wroeten tegen te gaan
biggelen ['bigjii] - biggelen Do traonon
bijgoldon hour over do wangon (b, vo)
biggemaark z. bjggomark I
biggemaat z. b%gemark I
biggemark I Ook biggemaat (Dfo),
biggemaark (Edie, Dho) de; -en ['b..!..] 1.
markt waarop biggen worden verhandeld
biggemaric II (Bu) et ['b..] 1. biggemerk
B%gen krogen in do Duutso tied eon lot]en
in 't ocr; biggomarkon zodon zo daor togon
(Obk)
biggemotte (Edie, Nt, Open oust.) de; -n;
...mottien ['bigomota, ...mota (Bu, Nw)] 1.
zeug die voor de eerste keer bigt (verspr.):
Eon jonge motto hut io your bigomotto
(Ld), Nao ion uro wodde ik vorlost bij at

waoken bi7 do b;ggemotte (Ld), Oonzo
biggomotte was Jo/k op hour oorsto worp

bi"gies(Db) 2. draehtige zeug (Bu) 3. zeug
met jonge biggen (Bu, Ld, Ow) 4. zeug die
al wat ouder is en al regelmatig heeft
gebigd (Np)
biggen zw. ww.; onoverg.; bigde, het bigd,
ook bigged (Ow) ['bigxj] 1. biggen, jongen
door een varken Dat varken wit haost
biggen, of begint at to nussolon (Ld), Et
varken mos gau w biggen, do to lion stonnen
stiof ant (Pe-Dbl), Do motto bet bigd

(Nbk), (met bijzondere 3e persoon:) Hij
biggot gauw ni. de zeug (Ow, 1Db), Do
motto moot biggen (Do), eon mootbaand
biJ var/cons as zo biggen mosson (Ste), Eon
kraomkooi is eon kooi daor biggen do
varkens in (Bu) 2. overgeven, braken (Np)
Die korot is an 't biggen (Np)
biggereuster (Spa) de; -5; -tien [b ...] 1.
rooster op een mestgoot of -put in een stal
voor biggen
biggeri'je (I) de [...'r..., z. -i'je] 1. het
geboren worden van biggen D'r was
bjggon)e (I)
biggesnieden st. ww.; onoverg;
biggesnee(d), bet biggesneden ['bigasnidJ
1. kastreren van jonge varkens D'r kwam
iono to bjggesniodon (Nbk), B/ggosniodon
dodon zo mit eon schoormos, as do biggen
zoo'n 20$ woken oold waoron (Op),
B;gosniodon was do ba/Ion d'r nut haolon
(Ow)
biggesnieder de; -s; -tien ['bigasnidç] I.
degene die biggen kastreert, biggensnijder
Do biggosniodor moot kommon (Nw)
biggestal (Spa) de; -len; -legien ['b... J I.
stal voor biggen
bijna Ook bi'jnao (Bdie, Bu, Nw, Op)
[tbejna/Iblin3: 'bEj... aks. oak wel op de
laatste lettergreep] I. bijna, schier Hikon
at bijria niot bouren (Nbk), Dan hour io do
' bijnao niot (Nw), 817' k/aor? [met als
mogelijk antwoord:] Bijna!(met aksent oak
wel op na) (Nbk)
bijstand z. bijstaand
bik [bik] - bik, eten, in an do bffc Jongo,
jonge wat ho'k eon hongor, tAr zal gains'
zion da 'Ic an do bik koinmo (Op), Jonges,
we gaon an do bik, do macge moot weer
vol (Dhau), Hi7 komt zo, hi7 is an do bik
(Dho, El), an do bik gaon (Obk, Spa, Wol)
bikbaemer ['bikh ...] - bikhamer oon
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bikkel - billejaegen
bikhaemer, een haemer om de meulestien
uut to bikken (Np)

bikkel de; -s; -tien ['btkl] 1. botje nit de
voorpoot van een varken of sprongbeen uit
een schapepoot, met name bekend vanwege
het gebruik in het bikkelspel (Bdie, Bu,
Np, Nt, Obk, 01-NI, Op, Ow), ook uit de
poot van een geit of ree (n: NI): een
bikkeltien veur 't bikkelen (Bdie), zo had
as een bikkelerg hard, gezegd bijvoorbeeld
van een deel van een gier (verspr.), ook
van personen: keihard optredend, geen
rekening houdend met gevoelens van
anderen (verspr.) 2. bep. hoed, bikkel
(Mun)
bikkelen (verspr.) zw. ww.; bikkelde, het
bikkeld ['btk[r}] 1. het bikkelspel spelen
Zullen we es een pottien bikke/en? (Sz)

bikkelhad [btklhat; aks. wisselt] bikkelhard 'tHetgoed vreuren, degrondis
bikke/had (El, Obk), dat bikkelhadde
rotting (v), De korrel van iekenhoolt is
vaeke bikke/had (Op)

bikkelkaante (n: Nl) de; -n ['b...] 1. elk
der vlakken van een bikkel nit her
bikkelspel
bikkelspul (1) ['b...] - bikkelspel
bikkement (Sz) et [btka'mant] 1.
(schertsend) eten We gaon eerst mar es
henne om bikkement (Sz)

bikken ['btkp] - bikken: met name van
stenen: Dan mos de stien bikt wodden,
schonemaekt wodden (Ow), We gongen
stienen bikken om ze weer te bruken (Op.
Pe-Dbl), bikken mit een bilhaemer (Nw);
eten Kuj' even weer kommen, we zitten
krek te bikken (Wol), We moen eerst mar
henne te bikken (Sz), Vaalt d'r nog wat te
bikken, mem? (Db), Is d'r nog wat te
bikken? (Dfo, Diz), Ze bin an 't bikken
vooral: aan her eten (Ow), Now is t an 't
bikken toe het is tijd om te eten (Np), k
Moetnogeerappelshaelen, aandershebben
we vanmiddag niks to bikken (Nt, Db),
Zien dawwe wat kriegen te bikken, jong

verz. of stof. [btks] 1. veevoerbrokjes
Vroeger kregen de koenen mae/, mar
tegenwoordig al/emao/e biks (Pe-Dbl), De
biks is op (Spa)

bikstien de; -en, -der (Dho, Op) ['btksti:n]
1. steen waarop men bikt, veelal keisteen
(Bdie, Nt, Obk) 2. oude steen die wordt
gebikt (Sz, Wol)
bil z. bille
bilhaemer (Bu, El, Nw, Obk, Ste) Ook
bilhamer ( Sz) ['b.../'b...] - bilhamer
bilhamer z. bilhaemer
biljat [btl'jat, bol'jat, bj'jat] - biljart
biljatballe [...'jadbala] - biljartbal
biljatten [bil'jatn, bal'j..., bl'j...] - biljarten
biljet [btl'jet, bel'jst, b]'jetJ - biljet: gedrukt
biljet met mededelingen, informatie anderszins, vragen enz., zoals aanslagbiljet,
stembiljet, aanplakbiljet enz.; bankbiljet
bille Ook bil (in bep. verb., z. hierna) de;
-n; -gien ['btlo/btl] 1. dijbeen k Heb de
hi//c breuken (Obk), Wat het die vrouw
dikke billen (bo: Nw), Die jonge het billen
as een jonge meid (Sz) 2. bil (van het
achterwerk; ook van dieren) Laeter
maekten ze d'r zoo/ters of baconvarkens
van, van 80 tot 100 kg,- dit mossen mooie
/ange v/eisvarkens wezen mit lichte
schoo/ders en dikke bil/en (Ow), Hij bef
haost gien billen in de broek hij is erg
mager (Bdie), veur de hi//en kriegen slaag
krijgen (voor z'n billen) (Bdie), Now moe n
de billen bloot no moet hij voor de

waarheid uitkomen, no moet hij zeggen wat
er is, hoe het zit (Ow), zo ook Hij zal de
hi//en eerst wel es bloot hebben moeten

(Ld), Ik wil we] es zien wie de blankste
billen hetwie gelijk heeft (Sz), Hij het de
billen verbraand is slecht te pas gekomen
(Obk), van bil gaon de liefde bedrijven
(Wol), (van iemand met een te wijde
broek) een broek vo/ billen en gien gat (s:
Op), Wat is dat een dikke beer, hij bet
aarms as bil/en (Diz) * Wie niet wi/ krigt
veur de bill (Dho, Op, Diz, Pe-Dbl),

(Nbk)
bikker de; -s; -tien ['btkr] 1. iemand die
bikt, afbikt (raadsel:) Ben koppien as een

(El), Die wi/len... (Spa), Die niet.. (Sz),

oplossing: een tang waarmee men een
kooltje vuur uit de kachel haalde (Wol)
biks (Ma, Nbk, Np, Pe-Dbl, Spa) mv., ook:

billejaegen (Nbk) onbep. w. ['bi.la...] 1.
zwaar lichamelijk werk doen (en in hoog
tempo) Aj' bi//ejaegen mossen, dan kwam

Kiender die wil/en kriegen veur de bil/en

Wie de blankste bil/en bet, kan 't hoogste
knikkertien/Een boekien as een bikkertien/ bieden (Op), Maegies/jongen die willen,
En poten as een ooievaar/Ra, ra wat is dat? kriegen veur de billen (Dhau)
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billen - bingelen
't op baud en bienen an (Nbk), AJ' diepspitten mossen in hadde grond, dan mos to
billejaegen (Nbk)
billen (Bu, Obk, Ste) zw. ww; overg.;

binderdeure (Nbk, Np, Obk) Ook
binnendeure, binnerdeure (Dhau), binnedeure (Db, Dfo) ['bind1 ... .biv: ... .binç../

- binnendeur
binderkaante (Bu, Dfo, Nbk, Np),
binnen/caant(e) (verspr.), binnelcaante
meuiestien moot bud wooden (Bu)
(Nbk) ['bind1 ... ! ... ..bina ... ] - binnenkant
billetikker ( verspr., b) [btlottkçj - slipjas, bindermure (Nbk) Ook binnenmure,
pandjesjas eon bii!etikker, zoe'n ding mit binnemure (Db, Dfo, Dhau, Nbk, Obk,
eon zwe!verstat (Np), Do snieder maekt Ow) ['bindr ... /'b ... ..bino ... ] - binnenmuur
ineersta! maotkkren [kleren op maat] en binderspiegel (I) Ook binnenspiegel
broeken, ok soms bi!ietikkers (Dfo)
(spot.) [b ... ] - binnenspiegel
billewaegen Ook billewagen (WH) binderst (01-NI) Ook binneust (b)
.], in mit do biiewaegeu ...gaon, ['bindcst/'bin:st] 1. binnenst, het meest
wezen, . . .kommen, moeten te voet, binnen de binderste Iaoge (01-NI)
lopend (hetz. als mit de bii!ewaegen) Now binderstad (I) ['I,...] - binnenstad
bin 't allemao/ auto en uietsen, mar nog binderteugel (vo) de; -s ['btndç ... ] 1.
gien bonderdjaor loden mossen do meorste teugel aan de binnenzijde, verg.: (...) do
bilde, het bud [bihJ 1. kerven maken in
een molensteen m.b.t. de bilhamer Dc

meensken dies mit do bi!lowaegen doen

binderteugo/s kruuthngs en die mit do

(Op), HiJ mos mit do biliewaegen, want buterteugeis dour do iezeren ringen op 'e
con flets bezat hij niet (b)
zr//c on daor otloide an vaastegaaspen (vo)
billewagen z. bi!iewaogen
binderweg (Dho, Nbk, Np) Ook binnenblillic [bdek] - billijk: rechtvaardig, weg, binneweg (bet. I: Db) de; -en; -gien
redelijk cen bi!Jikpriesien (Nw, Ow, Spa), ['bindrwaxfbrn:wsx/'bino ... ] 1. bekend, oud
wegtype, weg min of meet in het midden
k Van oat bij nogal billik was (Np)
billiken [bUokj]j - billijken: Now, dit kan van de hoge zandruggen gelegen die in de
'k we! bi!]iken (Ma, Nw, Ow)
lengterichting van Stdllingwanlopen, vanbillikhied rb ... ] - billijkheid, redeiijkheid ouds soms niet meet dan een voetpad, vaak
bllstok (Dfo, Ld) et; -ken; -kien ['btlstok] in tegenstelling met de bovorweg of
1. bilstuk gerookt bi/stok van eon koe buterwog 2. binnenweg 3. kortste weg
(Dfo)
(Ow)
bimbamslag (Db) de; .. .slaegen bingel (OS, Np, 01-NI, Op, v, vo, ix lm)
['btmbamslax] 1. mooie slag van een kiok Ook bengel (ZW, WH, Bu, El, Nt, Nw) de;
(Db)
-s; -tien ['buj(g)]Ibsij ... ] I. kwajongen,
binder- Ook binnen- ['blndc ... 'btl?:] - deugniet, rakker Die jonge is eon rote
binnen-, eerste lid in zn. van bet type binge! (Np), War is dat eon (allemachtije)
binderbaene, binderleer, binderbuse; niet binge! (Np), As d'r war te redden is', dan is
alie woorden van dit type zijn in dit die bingel d'ra!tied bij(Obk), A'kd'rbij
woordenboek opgesomd
west was (...), hadde die binge] eon ulinke
binderbaand (Nbk, Np, Op) Ook dri3/ om do own kregen ( vo), Die jonge
binnenbaand, binnebaand (Bu, Db, Nbk, wodt al eon grote binge! (Obk), een bingel
Ow), binnenband (WH) [bind1 ... .biv:. ../ van een vent (Op) 2. klepel van een klok
- binnenband
(Db, El) 3. hetz. als scbaopebinge!(Dhau)
binderbaene (Nbk) Ook binnenbaene 4. bel in een draaimolen (Sz)
(verspr.), binnebacne (Nbk) rb..!..] - bingelen (OS, Bu, Np, 01-NI) Ook
binnenbaan
bengeten (WS) zw. ww.; onoverg.; bingelbinderbocht (Nbk, Obk) Ook de, het bingeld ['birj(g)J'bei] ... ] i. been en
binnenbocht, binncbocht (Nbk) [b..!..] - weer slingerend hangen (z. ook bonge!en)
Do snottebellen bingelen oat ma ogion
binnenbocht
binderbuse (Ma, Nbk, Np, b, b: im) Ook onder de nduze (Dfo), De snijk/okkies
binnenb use (WS, verspr. OS), binnebuse bingelen a] weer in de bloke (01-NI), De
(Bu, Db, Dhau, Nbk, Ow) ['b..i..i knopen van do jasse moe'n vaastenijd
woddon, die bingelen d'r mar wat bij (Db,
bine/] - binnenzak
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bingeijauren - binnenbrengen
Dfo, Man, Obk), De soepebussieshongen
an de me/kwaegen to benge/en (Ste), Hij
zat op et stap mit de bienen in et waeter to
benge/en ( Spa), d'r mar wat bij binge/en
losjes hangen en slingeren: Dc deuren on
geuten om et oo/de huus binge/en d'r mar
wat bij (Db), oak: ongekoordineerd
meegaan in een bep. beweging: Hij komt
d'r aacbteran binge/en d.L komt er oak nag

aan, min of meer Los van de groep; fig.:
niet voor vol meetellen, niet serieus
meegerekend warden: De kiender van die
man az/en eerste vrouw binge/en d'r mar
wat bij (Obk) 2. gaan, geluid warden van
een Luidklok Dc k/okken in de k/ok/cestoei
binge/en in de oo/de-jawsnaaeht iederkeer
mar weer, oat is kwaojongeswark (Dfo)

bingeljaoren (Db, Np) ['b...] - vlegeljaren
Ze zitten nag in de bingeijacren (Np), Hij
is over zien bingeljaoren henne (Db)
bingo J et ['bujgo. ....goM] 1. bingospel,
kienspel
bingo II tw. 1. uitroep als men een prijs
binnenhaalt bij het bingospel 2. uitroep
wanneer jets juist gezegd wordt, wanneer
men plotsklaps zn sukses konstateert
bingo-aovend [b ... ] - bingoavond
bingohal ['b..] - bingohal
binkeltien (Bdie, Ste) et; .. ties ['bt1kltin]
1. bovenste stukje van de varkenspoot Dc

dit slechte weer (Nbk, Pe-Dbl), Ic moe'n
vandaege mar binnen b/ieven mit oat
iwo/dc weer (Bu), We hebben et hui
binnen (01-NI, Ow, Diz), Hij her de aep
binnen heeft flunk financieel voordeel

gehaald, heeft genoeg geld verdiend, heeft
zn sehaapjes op het droge (Dfo, Man,
Nbk, Np, Ow) 2. blijvend zodanig in een
financiele positie dat men zich nooit meer
zorgen hoeft te maken Hij is binnen heeft
genoeg geld verdiend, heeft zn schaapjes
op bet droge (W0I), lene die genoeg
verdiend bet, die is binnen (Bu) * Die
binnen binnen bin dc besten (Op), zo oak
Binnen bin de besten (Pe-Dbl), Binnen
B/okzie/, daorkomtDe Kuunder an gezegd
wanneer men jets net op tijd binnenhaalt,
her net op tijd klaar heeft, bijv. als men
hooi binnenhaalt viak voor een bui (Np)
binnen II vz. ['bu?:] 1. in een ruimte, niet
buiten Et is nog krek binnen de greenzen
van Fries/aand oat ze wonen (Nbk) 2.
minder dan een bep. tijdsbestek Mit oat
rontien /open over Jardinge moet ik binnen
et ure zien to biieven (Nbk), We nioe'n
binnen drie daegen betae/en (Nbk)

binnen- ['bin:] - binnen: eerste lid in
samengestelde overg. ww.: binnenbrengen,
binnenbae/en (niet alle ww. van dit type
zijn in dit woordenboek opgesomd); eerste
bin/ce/ties bin de dikke aenden van de pote lid in samengestelde onoverg. ww.:
van etvarken, tegen et gat an (Ste), Van de binnenkommen, binnenfloepen (niet alle
schinke wodde a/tied een stok of s/eugen, ww. van dit type zijn in dit woordenboek
de t;opies, en die wooden de bin/ce/ties opgesomd); z. bindernuumd ( Ste)
binnenbaand z. binderbaand
binnebaand z. binderbaand
binnenbad (I) [b ...] - binnenbad
binnebaene z. binderbaene
binnenbaene z. binderbaene
binnebeer z. binnenbeer
binnenballe (Dfo) de; -n; -gien ['b..] 1.
binnebocht z. binderbocht
niet ingedaaLde teelbal Dat biggien hadde
binnebuse z. binderbuse
een binnenba//e (Dfo)
binnedeure z. binnendeure
binnenband z. binderbaand
binnediek z. binnendiek
binnenbeer Oak binnebeer (Nbk, Obk),
binnekaante z. binderkaante
glaezewasser (El, Ma) ['biq:b.....bino...
binnemure z. bindermure
/'gle:zawasr] - binnenbeer Ben binnenbeer
binnen I bw. ['bw:] 1. binnen, in een bet de ba//en binnen zitten (Np), Ben beer
ruimte Waor gaon we zitten, binnen of
buten? (Nbk), Ic moe'n de auto nog even
binnen zetten (Ma), We zu/Jen de
tuunstoeien binnen zetten (01-NI), Gauw,
aJ/emao/e naor binnen, et gaot onweren
(Nbk), (..) stomme/de A. de karke binnen
(b), dedeure, die naor binnen drijde (b), Ic
kun beter binnen wezen as bitten ni. met

die omhoogpiest is een binnenbeer (Sz),
een binnenbeer of Jaezewasser' (Ma, El)

binncnblad (1) ['b..] - binnenbiad (van een
krant ed.)
binnenbocht z. binderbocht
binnenbraand (span) ['b..] - binnenbrand
(lett.)
binnenbrengen ['b..] - binnenbrengen 't
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binnenbuse - binnenrot
huj binnenbrengen (Sz)
binnenbuse z. binderbuse

water door de keel (door omstandigheden)

binnendeur [...'d...] - binnendoor
binnendeure z. b/nc/crc/cure
binnendiek (1) Ook binnediek (Nbk) de; en; -len rbw:dik/'brnadik]J 1. binnendijk 2.
binnenweg
binnendieks (spot.) ['b...J - binnenclijks
binnendienst (spot.) [b ...] - binnendienst
binnenfloepen zw. ww.; onoverg.; floepte
binnen, is binnenfloept [b ...] 1. naar
binnen schieten, floepen, glippen Dc bond
floepte stiekeni binnen (El)
binnenhaelen zw. ww.; overg; haelde
binnen, het binnenhaeld ['b...] 1. naar
binnen brengen, met name van de oogst
(verspr.) Wekonnen 'tbujnog net veurde
regen binnenbaelen(Sz) 2. (bij vissen) naar
zich toe trekken, binnen zijn bereik
brengen 1k had een thkke paling an de
hake, en doe nios 1k zicn oni 'in binnen to
ha/en (Sz), 1k zag dan hoe hij c/c foeken
Iichtte en Bc keek me c/c ogen nut war hij
an vis on aol binnenhac/de (j) 3. verwer yen, tot de zijne/hare maken ecn bouwopdracht binncnhaclen (Ow)
binucuhaven (I) ['b...] - binnenhaven
binnenhoeke (Dho, Pe-Dbl) de; -n;
...hoekien [b...] 1. (vaak verkl.) plekje bij
het huis in de luwte, bijv. in een
inspringende hoek
binnenliolen [b ...] - binnenhouden, niet
naar buiten laten gaan Ze is krek nicE a/ te
good west, we kun hour mar beter binnenho/en (Nbk)
binnenhuusarchitekt (I) [b ...] - binnenhuisarchitect
binnenin [bui'in] - binnenin
binnenkaant(e) z. binderkaante
binnenkommen ['b..] - binnenkomen: in
een ruimte (vaak is d'r in kommen gewoner) ATom mar binnen (Nbk), 't Zaod is
mooi binnenkominen (El)
binnenkoorsen (Bdie, Obk) my. ['b...] 1.
aanduiding voor sluipende, inwendige,
wellicht onopgemerkte koorts Hij bef
binnenkoorsen (Bdie), As con k/end
stoepen krceg, dan had et binnenkoorsen

(Obk)
binnenkot (verspr.) bw. [bu2:'kot] 1.
binnenkort, eerlang 2. onlangs (Np)
Binnenkot was bier ccii 0mm eloper (Np)
binnenkriegen ['b..] - binnenkrijgen: van

H/'jdeuk veur et eerst in zien /even en bij
hadde een protte waeter binnenkregen
(Nbk); ontvangen, bezorgd krijgen Dc
boekhaandel her weer niie boeken
binnenkregen (Ow)

binnenlaand ['b..] - binnenland (iii.
tegenover buitenland)
binnenlaans bn. ['bui:la:s] 1. binnenlands,
binnen het eigen land, her eigen land
betreffende 2. van hoog gelegen graslanden
(Diz, Np): Binnenlaans huj kwam van c/c
hoge kaanipen (Np)
binnenlaoten (El, Wol) ['b. .] - binnenlaten
(gewoner is vaak: d'r in Jaoten) Je moon
glen vremden binnen/aoten (Wol)
binnenlatte (j) ['b ...J - lat aan de binnenkant getimnierd: As c/c spanten d'r dan op
kwammen, spiekerden we c/c binnenlatEen

d'r tegen U)
binnenleiding ['b..] - binnenleiding: van
een leidingstelsel
binnenlopen (Diz, Nbk) ['b..] - binnenlopen: binnen komen lopen (gewoner is:
d' in ]open) Ze kwam even binnen/open
(Diz)
binnenmennen (Ld) zw. ww.; overg.;
mende binnen, het binneninend ['b..] 1.
met paard en wagen binnenbrengen Zommers moj' et zaod, rogge, haever en zo
binnenmennen (Ld)
binneurnonds z. binnenmoons
binnenmoons (Bdie, Nbk, Np, Nt, Ow,
Pe-Dbl) Ook binnensmoons (Nbk, Obk,
Spa), binncnsmonds (verspr.), binnenmont/s (Diz, Pe-Dbl) [...'mO:5s1...sm... /
...smonts/ ...] - binnensmonds HJJ zat wat
binnenmoons to praoten (Nbk)
binnenmure z. bindermure
binnenopnaeme (I) ['b..] - binnenopname
binnenpad (Dfo, Sz) [b...] - binnenpad AJ'
c/at binnenpattien Janges gaon, dan kuj'je
reize c/aor aofig verkotten (Sz)
binnenplaets (01-NI) de; -en; -len ['b..] 1.
binnenplaats
binnenplak (I) [b..] - binnenplaats
binnenpot z. binnepot
binnenprettien (Bu) [b ...] - binnenpretje
HiJ had ccii binnenprettien (Bu)
binnenrieden (spot.) ['b..] - binnenrijden
(gewoner is c/'r in nec/en)
binnenrot (n) or ['bn:rot] 1. hetz. als For
in een appel
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binnenscliip - bioskoophezuker
binnensehip (spor.) ['b...] - binnenschip
binnensehipper [b ...] - binnenschipper
binnenshuus [bi:s'hys] - binnenshuis
(lett.) Et is vandacgc honneweer, glen
meenskewcer, we bile yen lie ver binnenshaus (Bdie, Pe-Dbl)
binnensmonds z. binnenmoons
binnensmoons z. binnenmoons
binnenspiegel z. binderspiegel

binnensport (spor.) ['b...] - binnensport
binnenst z. bundcrst
binnenste (Nbk, b) et ['b..] 1. iemands
innerlijk Doe wodde et weer roem in zien
binnenste (b)

binnenstebuten (Bu, Nbk) [bu:sto'byti] binnenstebuiten Jkkerc dat ding binnenstebaten ( Bu)
binnenstro (verspr.) Ook binnestro (Dfo)
at ['bii7:stro/'bnastro:] 1. stro dat opgeborgen is geweest, i.t.t. tot direkt van hat
land gehaald
binnenveringmetras (Ow) at; -sen ['b..]
1. matras met binnenvering
binnenvet (verspr.) Ook binnevet (Db) et
['bin:fst/bnafet] 1. binnenvet
binnenvetter Ook binnevetter (Db)
['b.../...] 1. binnenvetter (fig.), sterk in
zichzelf gekeerde persoon, introvert iemand
War ccii binnenvetter is die man (Spa)
binnenvisker (Nt) ['b...] - binnenvisser Dc
bunnenviskers moe'n de netten boeten (Nt)
binnenwaark z. binnenwark
binnenwaarks z. binnenwarks
binnenwark (verspr.) Ook binnewark (Db,
Nbk), binnenwaark (Bdie), binnenwerk
- binnenwerk: werk
(WH) ['b. .1...]
binnenshuis; delen van een machine,
werktuig aan de binnenkant: 't binnenwark

binnepot (Bu, Db, Dfo, Dhau, Nbk, Ow)
Ook binnenpot ( verspr. WS, El, Dfo, Obk,
Ow) de; -ten ['btnopot/'bv:pot] 1.
binnenste pot, in geval van bep. kachels Dc
hekkieskacbei was bie/endal van gictiezer,
et buterste was glad, de vuarpot koj' daor
zo untha c/en, de binnepot wodde mit
potloodpoetst (Bu), cen ho/lc butenomtrek
mit con binnenpottien veuret vuur(Dfo) 2.

id. in geval van een stookpot: binnenste
van twee grote ijzeren potten waarin
wasgoed ward gedaan of waarin aardappels
warden gekookt voor varkens (meestal door
twee man gedragen; er werd gestookt met
takkenbossen) (Bu, Ma, Nbk, Ow) Ben
stookpot van geuten iezer, soms mit
binnenpot die g/azuurd was; die wodde
bra ukt veur et wasgoed in te koken of
ecrappels veur dc varkens in te koken
(Obk), We hadden ccii stookpot mit ccii
geönnailleerde binnenpot, waor de schinke
in kookt wodde en dan /ckker geer opeten
wodde bij de eeipels on op brood as ze
koold was (Obk)
binnerdeure z. binnendeure
binnestro a. binncnstro
binnevet a. bunnen vet
binnevetter z. binnenvetter
binnewark a. binnenwark
binneweg a. bunderweg
bintezode z. bentezode
bintien (Spa, elders spor.) Ook bintje

(verspr.) et; bienties ['btntin/'bintjo] 1.
(meestal my.) bekende aardappel:
aardappel van het soort bintje 2. (g. my.)
de aardappelsoort bintje
bintje a. bintien
bio-industrie ['bijoM, 'bijo:...] bio-industrie
van eon klokke
binnenwarks Ook binnenwaarks (El) In., biograaf (1) [bijo:'gra:f, ...joM ... ] bw. ['bu7:war()ks/ ...] 1. binnenwerks, biograaf
binnenwerks gemeten de bunnenwaarkse biografie de; -nen; -gien [bijo:gra'fi,
...joM ...] 1. biografie
maote (El)
binnenweg (Nbk) bw. ['bwwcx] 1. binnen biografisch (1) [...'gra:...] - biografisch
door de boerderij gaand Aj' binnenweg biologic [bijo:lo'gi, ...jom ...] - biologie:
gaon dan koj' out 't veurhuus wag de staf bekende wetenschap; bekend schoolvak
op, en butenwegkoj' van buten of(Nbk) 2. biologisch (1, spor.) bn. [.1...] 1.
biologisch biologisch onderzuuk (1)
z. binderweg
bioloog (spor.) [...lo:x] - bioloog
binnenwerk z. binnenwark
binnenzole (Obk) de; -n ['bu?:so:ala] 1. biopsie de; -nan [bijop'si] 1. biopsie
binnenzool We hadden et a] aong in de bioskoop [bijo'sko:p] - bioscoop
binnenzo/c raakten er al flunk bedreven in, bioskoopbezuker (I) [...'sk...] bioscoopbezoeker
konden het al goad aan (Obk)
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bioskoopbezuuk - bisschop
bioskoopbezuuk (1) [...'sk ...] bioseoopbezoek
bioskoopbon (spor.) [...sk...] bioscoopbon
bioskoopjonrnaal (I) [...'sk ...] - bioscoopjournaal
bioskoopzael (1) [...'sk...] - bioscoopzaal
bir z. birre
birk (verspr.) Ook birke (fp), berk
(verspr., vooral west.), bark (verspr. Os),
bark (Wol), börk (spor. OS), burken (fp:
Ma) de; -en; ien ['bir(a)kI...ko/'ber(a)kI
'bAr(a)kI'bar()ktbr(o)kfbArkj]] 1. berk

birkenhoolten (Nbk) Ook berkehoolten
(Nbk), berkenhoolten (Nbk) [b... ] berkehouten
birkenpolle (fp, vo) Ook birkepolle (Ma),
berkepolle (Nbk) de; -n; -gien ['b.../...] 1.
(niet zo grote) berkeboom D'r snuuide wel
es ccv koc an ccv birkcnpo//egicn, mar dan
was H. d'rgauw biJ om hear weer naor et
/aandin te drieven (vo)
birkenries (Diz, Np) Ook burkenries (Dfo)

de, et ['bir(a)kjjrisj 1. rijshout van berken
Hen birkenries biJ de aten (Np), ccv
bcsscni van burkenries (Dfo)
Mit ccv meiregen kan de birk zo roeken as birkenriesbessem (Nbk, 1) ['b...] Ook
de boel in 't b/ad komt (Obk), Dennen burkenriesbessem (Dfo) de; -5; -pien, -tien
wooden ok scheld en birken ok, cej-s (Dfo) ['b..!..] 1. bezem van birkcnries
vethrujt ct hoolt zo (Nw), Dc bit/c wedt a! birkepolle z. birkcnpo/Ie
wccrgruun (Op), (als verz.) Die bos ston birkewien (Np) de ['br(a)kawin] 1.
ccv hoop bit/c hi (Np)
berkewijn Vroeger deden we flessen in de
birke z. bit/c
birkebomcn, dan krccj' d'r sap in; as dc
birkeboom z. birkenboom
flessc vol was mos bij in de grond
birkehoolt z. birkcnhoo/t
begreven wooden en dan kreej' bit/ce wien
birken (verspr.) Ook berken (verspr., (Np)
vooral west.), harken (verspr. OS), harken birre (Dho, Nbk, Np, Nt, Op, Pe-Dbl, Spa,
(WoI), börken (spor. OS) ['bir(a)kzj/ ... ] bn. Sz) Ook bir (Spa) bn.; -der, -st ['btro/bu]
1. berken, van berkehout
1. druk en driftig, bits, kortaf In dc
birkenbaste (spor. oost.) ['bi.r(o)kbataJ - hujjinge bin de meerstc boercn birre, vdural
berkebast
as et mooi warm weer is (Op), 't Is ccv bit
birkenbiad (Obk) Ook burkenbiad (b), kere/tien (Nt), Die niie buurvrouw kwam
berke(n)blad (Nbk) ['bli(a)kjjblat/bAr.. .1 mc ni/cs niet aorig an, ze was net zo birre
'ber ...] - berkeblad
(Sz), Die is wc/ zo drok en bit (Spa)
birkenboom (Nbk, Obk, Nw, fp) Ook birrig (Nbk, Np, Pe-Dbl) bn., bw.; -er, -st
birkeboom (Nbk, Np, fp), berke(n)boom ['bixox] 1. kortaf, bits ccv birrimanncgien
(Nbk), berkeboem (Nbk), burkenboom (El, (Nbk), Th31 was watbhrigan/egd(Pe-Dbl),
Ld, bs: Dfo) de; . . .bomen; -pien Hij kan zo birnj wczcn (Nbk)
['bn(a)kjj .....birko .....ber...L../'bA.r(o)lq] ...J 1. birzig (Sz) bn.; -er, -st ['brzax] 1. druk en
berkeboom Vroegcrdcden we/lessen in de driftig van karakter
birkebomen, dan kreej' d'r sap in; as de bis I de; -sen [bis] 1. bekende muzieknoot:
flesse vo/ was mos hij in de grond bis
begreven wooden en dan kreej' bit/cc wien! bis II tw. [bis] 1. geroepen orn een toegift
(Np)
bisamrotte (01-Ni, elders spor.) ['bisam...]
birkenbos (Obk) Ook burkenbos (bs: Dfo), - bisamrat
berke(n)bos (Nbk) de; -sen; -sien bisdom ['btzdom] - bisdom: gebied van het
['bir(a)kbosI ... J I. bos voornamelijk be- bisdom, bestuur van bet bisdom
staande nit berken
biseksueel I de; ...seksuelen; ...tien
birkenhoolt (Nbk, Np) Ook birkeltoolt [...'w:l, 'mci] I. biseksuele persoon
(Nbk, Np), berkehoolt (Nbk), berken/joolt biseksueel II bn. fbi ... ; aksent wisselt] 1.
(Op), burkenhoolt (bs: Dfo) biseksueel
- berkehout As de biskwie (spor.) de; -5; -gien
twiede wee ok oni de bessem aft, kan de [bi'skwi/be'skwi] I. bekend koekje:
stok d'rjn; nicersta! is dat ccv stok van ccv biskwie, biscuit
burk, omdat burkenhoolt a/tied waanv bisschop de; -pen; -pien ['btskop] 1.
anvuu!t(bs: Dfo)
bisschop Et poppien, dat Jacter bisschop
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bissehoppelik - bitterhoolt
wodda, wodde uutraupen tot bascharmhai/igc van de biJen, de hcilige Ambrosius

(i)
bissehoppelik (spot., 1, hI) [bts'kopJak] bisschoppelijk at bisschoppclikkcstaal(bI)
bissehopskorf(bs: Obk) de; ...korven; -ien
['btskopsk ...] 1. ronde en grotendeels recht
opgaande bijenkorf, boven in een punt
uitlopend
bisschopsstaf (1) ['b...] - bisschopsstaf
bissekissen (Bu) zw. ww.; onoverg.;
bissekiste, het bissekist ['bisQlusv] 1.
harrewarren,hetz. als kissebissen: Ze bin an
et bissekissen ( Hu)
bistro (spot.) ['bistro.....stroM] - bistro
bit lOok bin (bet. 1: Bdie, Dhau, El), but
(bet. 2: Nbk) et; -ten; -tien [bit/bit/bAt] 1.
bijt in het ijs We moe'n vanmorgan nog
even can bit hakken veurde entan (01-NI),
can bit kappan (Ow), 11,7 past d'r met bi
at is can vremde ente in 't bit een vreemde

eend in de bijt (fig.) (App, Obk) 2. bit:
ijzeren mondstuk van een paard of ander
last- of trekdier Ft bit in dat oolda
haufdstal zit wat Los, dat moat even maekt
woddan (Op), can licht bittian (01-Nl, Sz),
Ft bit van een riapaard is ean licht bit mit
eon ring an waarskaanten (Dfo), (1..) en
doe atheufdstalmit et bit tap/ak (...) (vo),
Ft lena peerd moat can zwaor bit habban
on at andara kan mit can licht bit toe (Obk,
Spa), Om can trekpeerd wat in bedwang ta
ho/en, dadan za 't vaake can zwaor bit in
de bak (Dfo, Diz, Np, Pe-Dbl), zo ook Dat
peard moet can zwaor bit an hebban ( El,
Ld), ...in de bekhebban (Np), 'tianepeerd
moat zwaordar bit in c/c bak hebban as
aandare (01-NI), en Dc brunc van heit
moat een goad bit in de mond habban,
aanders gaot hij op 'a Loop (Db), Awwa
mit de grote votgongen was aen gcwoon bit
niat vertrouwd; die kreeg at gebraukan bit'
an, dat bin twia stokken mit een schalle d'r
tuskan, dan haj' vuJe mear to zeggen (Nw),
HiJ /opt op at bit het paard heeft het bit

zodanig vastgeklemd in zn mond dat je
hem goed kunt leiden bij het lopen (Dho),
Et paard dat nam at bit an, dan dracft hij
hatstikke goad aksepteerde het bit op de

juiste manier (Wol) 3. mondstuk van een
pup (Nw) at bit van dc pupa (Nw)
bit II de; -ten, -s [bit] 1. bit, bekende
eenheid van digitale informatie

bits [bits] - bits Aj'heur wat vraogen, giat
at hear altiad hake kot en bits of (Dfo),
aen bits antwoord (Ow), Wat bi7 kot an
bits! (p)

bitsig (Dfo, Nbk) ['bitsax] - bitsig
bitter I et [bar] 1. bitter: bekend extrakt
of(veelal verki.) glas jenever gemengd met
dat extrakt Mien buurman doe a/tied een
paar druppc/s bitter daur de borral (Diz),
Uut et bittaruiessian kwammcn can paar
druppcn bitter in de draank; et was year de
smack (Ste), Ze daden vroager bitter in de
brandewien ( Spa), Doe mij mar ean bitter
(Ma), Vaur 't eten wodde d'r nog we] as
ecn bittertian schonkcn (Obk), can
bittertian haalen (s: oost.)

bitter II bn.; -der, -st ['bttr] 1. bitter van
smaak Da thee smaakt bitter (El), zo bitter
as ga//a 2. scherp, bijtend 't Is can bittara
koo/de (Nbk) 3. zwaar, pijnlijk voor het
gemoed aan bittara taleursta/Jing, can
bittare ervaring (spor.) 4. ellendig, in een
moeilijke omstandigheid tot et bittare
aenda5. spijtig, smartelijk Rick zichtatd'r
niat wit, ben, zee za bitter (vo), bittere
traonen (I) * Bitter in de mond/Maekt at
hatta gezond (Ow)
bitter In bw. [bar] 1. in hoge mate, streng
't Was bitter koold (Nbk), D'r zit nog mar
een bitter klein betien in de flessa (Nbk),
Ft kan mij bitter weinig sche/en (Nbk), Ft
scbee/t miJ een bitter batien wia d'r in de
plaesa van N komt (s: Nw: 1880), Ze her
d'r aen bitter batien noaht an (Nbk)
bitterballe ['b..] - bitterbal We hussan weL
aen bitterba/he (Bu), Bitterba/lan kun slim
hictc wezcn (Ld)

bitteren (Ma, Np, Wol, Spa, Sz) ['bitp7] bitteren, bittertjes drinken
bitterflessien (Ste) et; ...flessies ['b..] 1.
flesje (soort kleine karaf) met bitter
(extrakt) Uut at bittarfiassien kwammen
aan paer druppan bitter in de draank; at
was year de smack (Ste)

bitterhied Voor -heid z. -hied ['bitrhit] 1.
her bitter zijn 2. pijnlijkgevoel, gevoel van
gegriefd zijn mit bittcrhiad in dc stammc

(Nbk), Ze zat vol bittcrhiad (Nbk)
bitterhoolt (Dfo, Dho, Np, Obk, Op, Ow,
Spa, Sz) Ook bitterhout (Spa) et ['b..!..]
1. kalmoeswortel (Dho, Obk, Spa, Sz)
Bitterhooht wodde wal op kauwd (Obk) 2.
bitterzoet (Dfo, Dho, Np, Op, Ow) 3.
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bitterhout - Wad
zoethout (Spa)
bitterhout z. bittorboolt
bitterkoekien (Nbk) ['bitçkukin] bitterkoekje
bitterkoekiespudding (Sz, Np) ['b..] bitterkoekjespudding
bftterplaante (Dho) de; -n; .. .plaantien
['b..] 1. bjtterzoet 2. kalmoeswortel
bittertaofel (Np) ['bit1...] - bittertafel
bittertien z. onder bitter, bet. I
bitteruurtien (Db, Ow, 01-NI) et; ...uurties
rb] 1. bitteruur We njoe½ ok Cs COfi
bitteraurtien hebben (Db)
bitterzute [aks. wisselt] - bitterzoet:
tegelijk bitter en zoet
bitterzuten (Dfo) my. ['b --- J 1. benaming
voor bep. kleine zoete appel
bivakkeren [bifa'ki:arnj - bivakkeren
bivakmusse de; -n ['bifakmAsa] 1.
bivakmuts
bizae - afkorting van Binnenlaansc Zacken
bj. - afkorting van bouwjaor
bkh. - afkorting van boekbaandc/
blaam z. b/acm
blaank Oak blank (WH, elders spor.) bn.;
-er, -st [blà:?)k!blalJk] 1. spiegelend,
blinkend Da's zok mooi b/aank waetcr in
die plasse (Bu) 2. met water bedekt, met
water aan de oppervlakte Et Jaand ston
blaank (App, Dfo), Dc keuken... (Ma) 3.

wit, niet gekleurd, licht gekleurd
Waarmtepockelties kriej' van/ce aj' to gauw
in do Tel/c zunne zitten en aj' wat to blaank
binnen (Nbk), eon mooi blaank vo//egien
(Pe-Dbl), Wat hat dat kiend mooi blaank
vc/(Obk), Watis die blaankin 't ve/(Spa),
lena die eon loch tAg vol hat, hot ocn
blaanke baud ( Wol), can b/aankc man
(Bu), Do b/oute van 't beast moat b/aank
wezen, dan is bif booldbor en dan is bi
can boal geld wcord (Obk), Et hoolt is
blank (Ste, Diz), Togenwoordjg wo'n do
wanen mit blaank hoo/t betimmerd (Dfo),
b/aanke /ak (Nw, 01-NI), blank wark

gezegd van nieuwe raten in een bijenkast
of -korf (bs: Dfo), b/anke raoton id., oak:
zonder kunstraat (bs: Obk), b/anko banning
honing nit raten waarin geen broedsel heeft
gezeten (bs: Op), mit do blanke sabel z.

aks. wisselt] I. van eikenhout dat licht van
kleur is can blaankioken baankste/ (Nbk),
(zelfst.) van b/aankieken van eikenhout dat
licht van kleur is (Nbk)
blaasbalg z. b/aosba/ge
blaauw z. b/auw I, II
blaauwgien z. b/auwgien
blaauwschimmelpeerd z. blauwscbimmel
blabberachtig (Dfo) bn.; -er, -st
['blab1axtax] 1. modderig 2. bladderend
(Dfo) 3. verwelkt en slap Die b/came kon
wel doodgaon, die kikt d'r zo b/abbcracbti
nut (Dfo)

blabla (spar.) [bta'bla] - blabla, gezwam,
geklets eon protte blabla, mit die laden in
depoletick (Nbk)

blad et; blaeden, oak blaeren (Dfo, Ld,
Op); blattien, blaetien (Wol, ko) ['blat] 1.
(g. my., g. verkl.; verz.) gebladerte b/ad
van een plaunto (Np), at blad van do
bomen, D'r komt a/ blad an dc bomen

(Nbk), Mit eon moiregen kan do birk zo
roekon as do boo! th 't blad komt (Obk),
Ok wooden do v/iegcn mit can toeko mit
Rink blad d'r an we! uut hays jacht, mar
veural ok nut varkcnboJcken mit do deurcn
wied los, mar ze b/even wel not de hock
van do douro zitten om d'r weer in to
kommon (Ow), Do bomen langs do
gracbton hobbon a/Ic blad a! va/en /aoton
(v), Etb/adgaot van de bos het blad begint

te vallen (Ste), oak gezegd van iemand die
vreemd doet, meestal met de bijgedachte
dat het wel snel weer voorbij zal zijn (Ste),
't Komt on gaot mit at blad an do boom

gezegd als iemand een tijdje vreemd doet,
(enigszins) overspannen is, waarbij men
een relatie legt met het komen van het
voorjaar en van de herfst (z. oak onder bet.
2) (Nbk, Ma), zo oak 'tB/ad vaalt van do
boom, 't Joopt hem dour (Wol) 2. exemplaar van een blad van een boom, plant As
do b/aaron an on van do bomen va/en is 't
altied con minno tied your moonskon dio
wat zwakbeufdig binnon z. oak onder bet.
2 (Obk, Dfo), zo oak Mit 't gaon on
kommon van do blaodon bin pattie
moonskon niot to gonicten (Nbk), Hij lust
nog wel can gruan blattion heeft bep. nag

onder saobel, Et huj is zo blaank as molk

wet belangsteling voor een jonge vrouw

(Np), Et is zo blaank as soepe (Np), zo
blank as een mceuw (Sz)
btaankieken (Bu, Nbk) bn. [b1ã:ijki:k;

(El), bij iono in eon good b/attien porboren
to kommon (bi), Go) gion blad your de
mondnomon (verspr., Op): Die nomt (him)
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bladbegonia - bladriet
ok glen blad vdur dc mond (Bu), ... bek b/aoren op. dan /at ze /os! (Bu, Sz), Dc
(Bu), waartegenover ccii blad year dc verve b/addert d'r hc/cmao/c of (Ma, Spa),
mond nemen zich inhouden, niet voluit Dissc varve is niet best west, want nao con
zeggen wat men vindt, zich voorzichtig pacr maondcn beg/nt zc a/ to b/addcren
uitdrukken (Obk, Sz), in con good b/atticn (Op), Mmmc varvc gaot gauw b/addcrcn
staon, zo ook Die staot bij him in ccii wit (Obk), ...b/addcrt van do dcurc (El, Wol),
b/a then (Nw), veraandcrcn as ccv blad an
van de kczicncn (Spa), Die zouder beg/nt
dc boom bep. niet standvastig zijn in z'n to b/addcrcn (Sz), Oons boos bcgunt weer
opvatting, snel van mening veranderen rear tc b/acdcrcn, H moct ncudig de boe/
(Op), zo ook Thy dnjt ommc as ccii blad weer even bij/icipcn (Db)
an de boom (Bdie, Wol) en Die slat omme bladderig (Bdie, Nbk, Np, 01-NI, Ste,
as ccii blad an ccii boom (Nw), HIJ tn/dc Wol) ['bladpx] - bladderig: gezegd van
as ccii blad (Op), ...as ccii blad an ccii een geverfd opperviak, verf die bladdert:
boom (Bdie) 3. tafelblad (ook als b1addcnc varvc (Ste)
aanzetstuk) Et blad moct even out de bladgoold (Db, Nbk, Ste, Sz) et ['bI...] 1.
taofc/, want we kncgcn den (Ste) 4. plat bladgoud Vrocgcr krccj' con pecrd van
deel van een voorwerp, gereedschap ed. Sunderk/aos oat mit b/adgoo/d op/cgd was
(waarmee men graaft, snijdt e.d.) et blad (Sz)
van de schoppc, .. van de zcndc, ... van ccii bladharke (Db, Diz, Ld, Ma, Nbk, Np,
zacge (Nbk) 5. elk van de wielachtige Ow, Ste) Ook blaereharkc (Op) ['blat...!
elementen met tanden in de vorm van 'bIe:era ...] - bladhark
ijzeren pennen van een hooimachine Dc bladharken (Nbk, Np, Pe-DbI) onbep. w.
hujmcsicnc bet b/acdcn (Ste), or rak, dc ['blat...] 1. blad op gazon, in een Win
vier b/acdcn van ccii bujmcsicnc (Ow) 6. bijeenharken, veelal met een bladhark Dat
dienblad, theeblad ed. 7. blad papier, stuk b/adharkcn is haost glen bcgunnen an
papier e.d. Op 'c aacbtcrkaantc van et blad (Pe-Dbl), Die bet icnc an t b/adbarkcn hij
pcpicr schricf i/c nog ccii stokkicn is een beetje getikt, is van Lotje getikt
(Pe-Dbl), van (et) blad zungcn/spcu/cn (Np) * B/adbarkcn is makkc/ikcr as
(spot.) 8. blad van een boek, krant e.d. eon dicpspittcn oppervlakkig werken is het
blad van ccii kraantc (Dfo), ccii blad out gemakkelijkst (Np)
ccii bock (Dfo, Dhau, Op), Hocvu/c bladhouwe (Diz, 01-NI, Sz) Ook
b/acden hot oat bock? bladzijden (Ste) 9. bladhouwer (Nt, Spa) de; -n ['blathomo/
tijdschrift, periodiek, krant Dc Ovcnd' was ...Mf] 1. enigszins op een zeis gelijkende
a/tied ccii aonk b/attien (Nbk) * D - is glen haak om modder en plantenresten nit een
blad gc/ick niets is precies gelijk aan iets sloot te trekken Dat cnticn s/oot wi/ nict
anders (Np), Ecn oo/dc bok Just nog we] es best mit do b/adhouwc (Sz), dc b/adccii groan b/atticn een oudere man houdt bouwcr, ccii soort omgcbcugcn sehoppe
wel z'n belangstelling voor jonge vrouwen (Nt)
(b, Nbk), (uitdr.:) 1k yam ccii blad on ik bladhouwer z. b/adbouwc
vccgdc et gat gezegd wanneer men op het bladhunnig (bs: Dfo) ['blathAnax] land werkte en even z'n gevoeg moest doen bladhoning
(Nw, Obk), As 't blad an on van dc bomcn bLadkool (Ma) de [blatko:aI] 1. witte kool
gaol bin dc gckkcn op zion gckst (El)
bladluus ['blatlys] - bladluus
bladbegonia (Nbk, fp) ['bladb...] - blad- bladmeziek (spot.) ['bi...] - bladmuziek
begonia
bladnaarye z. b/adnarve
bladder (Dhau, Nbk) ['bladç] - bladder bladnarf z. b/adnarvc
Veurdat d'r weer varfd wodt, moc'n dc bladnarve (Nbk) Ook bladnaarve (Ste),
bladders d'r cerst of schrapt wooden bladnarf ['bl... / ... ] - bladnerf
(Dhau)
bladofval (verspr.) [b...] - bladafval
bladderen Ook blaederen (Db, I), blaeren bladriet ['blat ...] - bladriet B/adrict doen
(b: im) zw. ww.; bladderde, her bladderd zc over de b/ocmbo//en on zo (Np), Dc
bladrn/'b1c:dnibIc:arn] 1. bladderen Dc docfte was ccii rondo bolt, op 'c
varve begin I to b/addcrcn, dan kommcn d'r bovcrkaantc kwam watt b/adnet on dat
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bladrol(le) - blaerderd
woddo vaastebunnen, io moe'n et gruun
snioden (Ste), Bosson bfadriotzetten we in
steepen (Spa), Urn oon miote of to dekkon
woddo d'r vaak bladriet op fogd, mit do
stengo/s ornhoog en ot b/ad naor benedon,
dan Joup et regon water d'r of on b/eel et
hoof droog; dan haj' eon mietodak (Spa),
Urn et bladriet op zion p/ok to houwon,
legdon zo d'r gaas overhonne, zodat or
bladriet niot opwi]en kon (Spa), (bedoeld
ala taalgrapje:) Zog mar es ticn koer
aacbter mekoor: b/a dried en lidruskon!
(Dho)
bladrol(le) z. bladro/lcr
bladroller (verspr.) Ook bladrotle (Obk,
Pe-Dbl), bladrol (Dfo, Dhau, Nbk)
['blatrolç/ ... J - bladrolziekte, met name van
aardappelen Bladrol was vroogor ion van
do slimsto oorpolziokton (Dhau)
bladstille [blatsti.lo; aks. wisselt] - bladstil
bladvere (El) ['blatf...] - bladveer
bladwiezer (Nbk, Sz) ['bI...] - bladwijzer:
bijlegger, leeswijzer
bladziede de; -n; -glen ['blatsida] 1.
bladzijde can zwatto b/adziode in et lovend
(Ste)
blaederboek (I) ['bi ... ] - bladerboek
biaederen z. b/addoren
blaedergoold (Ow) et ['blc:dçgo:lt] 1. dun
bladgoud
blaedermaege (Dfo, Ld) ['ble:d3-me:ga] bladmaag
biaederpracht (ko) ['ble:dçpraxt] bladerpracht Waorde takken schuulgaon in
do blaodorpracbt van do zoemor (ko)
blaeken ['ble:k] - blaken: helder of
gloeiend stralen: blacken van gezondh led
(Nbk), 't Stict d'r b/aekend veurde lucht is
strakblauw (Ow), Moodor en kiond
verkoron in b/aokende wolstaand (01-Ni);
blaten (vooral van geiten, schapen) (Nbk):
Eon goit blaekt (Nbk), Hoof op to blacken!
schreeuwen, j ammerend tekeergaan (Nbk)
blaeker I Ook blaker (WH) de; -s; -tien
['bls:kr/'bla:kr] 1. spiegelend deel van een
(petroleum)Iampje Acbter eon pietoreu/ielampo zat oen blacker (Spa), Do blacker
van et naacht/aarnpion spiego/de at /ocbt
moor vouruut (Dfo), Et naachtlaarnpien
bestiot nut do pore mit piotoroulio, do
braandorrnit do kouso otg/as on do blacker
zit d'r aacbter on ornk/ornt do pore (Dfo),
Et laarnpion bangt mit do blacker an do

waand (El), We dreugen et ou/io/aarnpien
an do blacker (01-NI) 2. walmvanger
(verspr. WS, El), platter dan bet
schol/egion (Ste) Do blacker bangt an do
Jaampo (01-NI), Et hide b/a okortion is
zwat (Ste) 3. opgehangen of in de hand te
houden petroleumlampje met spiegelend
deel, z. onder bet. 1 (Bu, Db, Spa, Ste) 4.
doopvont (van koper) (Diz, Op) hf or
vorlaoton van 't karkh of wodt d'r vaoke can
gaovo in do blaokergooid(Op)
blaeker II (Np) et; -s ['bls:kj-] 1. dienblad
In een kafé Ze lout at blacker mit do
g/aozon va/on (Np)
blaeker(d) (Nbk) de; -a; blaekertien
[blc:lcrt] 1. schreeuwer
biaekeren Ook blakeren (WH) zw. ww.;
overg. (bet. 3), onoverg.; blaekerde, het/is
(bet. 3) blaekerd ['bls:krv/'bla: ... ] 1. van de
zon: blakerend stralen Do hole dag hot do
zunne an do locht staon to b/aekeron (Op),
Do zunno b/aokort op 't waoter nI. met
trillend effekt (Dhau, Nbk), ...op 't Jaand
(Bdie), op et dak (01-NI), Do zunno
blackort over ? waetor; et schient zo, dan
kuj' a/los zien bowegen (Nbk), Et keuper
van do zunnowiezor b/aekort in do zunnostrao/on (v) 2. de straling van de sterke zon
ondergaan in do zunno zitton to b/aokeron
(Db), .../iggon to... (Dhau, Diz, Op, Ow,
Spa), Do katto van do buron lijtmooi in do
zunno to b/aokoren (Diz), Ethujkan soms
wool op ? laand ligon to b/a okoron (Dfo),
... in do zunno ligon to b/a okoron (Ma,
Pe-Dbl) 3. door de felle zon of andere
hittebron (bijv. vuur) aangetast taken Do
varvo blaokort d'r aorj of (Diz), Dour
bitto kan et b/a okoren; dour b/aokeron trekt
varvo in b/aoron (Bu), Do mare is b/a okord
dour 't vuur(Bdie), Dour do braand waeron
do ba/kon zwat b/aekord (Wol), Daonk d'r
omme oat do /aampcglaozcn wet zwat
blaekoron (Nt) 4. gezondheid uitstralen
(Dfo), in zinnen ala H/f blaokordo van
gezondhiod (Dfo),
blaekerlaampe (Ste) et; . ..Iaampies ['b!..]
1. (vaak verkl.) bep. lamp: blaker
blaerbek (verspr.) de; . . .bekken; . . .bekkien
['bIe:arb6k] 1. schreeuwer, vooral van een
kind gezegd
blaerder z. blacrderd
biaerderd (Ste) Ook blaerder (Op, Ow,
Sz), blaerkerd (Sz) de; -s; blaerdertien
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blaercharke - blaom
['blE:rdf/.....blc:rkçt] 1. blérende persoon of
dier
blaereharke z. bladharke
blaeren {'bis:ori} - Wren: van mensen,
vooral van kinderen, ook van dieren:
schapen (voorval van Iammetjes), geiten,

(Nbk), Hif bar et in de gaten en b/a/Ic
cons toe (.)(b) * B/affendej'jonnen bieten
met (El, Ld, Cl-NI, Ow, Spa), zo ook

(Nbk), Honnen die an 't ketten zitten,
blaffen moor as loslopende honnen (Obk),
De varkens blaffen dear 't bokke (El), Et
varken snauwt, et b/aft zo reer; yew-al mit
biggeri'je, dan bin ze kwaod op 'e biggen
en op 'e meensken; dan bin ze koorsij,
bieten de b;ggen soms dood of vreten ze op
(Dhau), Geef die varkens drekt es war
voer, zie blaffen van c/c honger (Sz), Hi7
b/aft mit de bonnen in de bos praat

van de waegen even in de blakvernis zetten
lezeren paolen wodt vaeke
blakvernis op daon, dan bin ze zo glad as
een ekkel (Sz), !'Jao or schoonmaeken
bruukten de boeren vaeke blakvernis om de
mare in de schure van onderen mooi to
kriegen (Ow, Pe-Dbl), Blakvernis wodde
brim/ct op muren on op een vochtie
nmmte (Dfo)
blank z. blaank

iedereen achterna (Bdie) 2. knallen van

blanko ['blako.....kom] - blanco (lett.):

geweren e.d. En as 't met hoger of leger
wol, dan mos de oolde pook mares blaffen
(b), et blaffende ge/mid van c/c mesiene-

blanko stembi/jetten, blanko stemmen, een
blanko stok pepier niet beschreven, ook:

Honnen die blaffen bieten meerstal nie

(Op)
blaffer (spor.) de; -5; -tien ['blafr] 1.
kalveren e.d. Hew- die k/c/ne jonge toch as revolver, pistool 2. z. blafferd
blaeren ( Spa); z. b/adderen; z. ook onder blafferd (verspr.) Ook blaffer (bet. 2: Ld,
b/ad
Nbk, Ow) de; -5; blaffertien ['blafçt/...çt] 1.
blaerkerd z. b/aerderd
iemand die voortdurend row on onbeschoft
blaerkont z. blaerkonte
spreekt, hard roept, schreeuwlelijk (Diz, El,
blaerkonte (Ld, Spa) Ook blaerkont (Db) Np, Obk, Ste) 2. zwetser, opschepper
de; -n; ...kontien {'bls:rkontW...] 1. (verspr.)
blêrende persoon
blafhoest (01-NI, Op) [blafluist] blaeten (Bdie, Bu, Dfo, Obk) Ook blac.ten blathoest: op geblaf lijkende boost
(Nw) ['ble:tn/'blo:otn] - blaten (van bep. biak (Np) bn. [blak] 1. geheel windstil
dieren) Scha open doen soms ni/cs as blakber z. blekber
b/aeten, as ze je zien (Dfo), Hour dat blaker z. blacker
schaop as b/aeten ( Bu), Ft weer/ammegien blakeren z. blaekeren
mae/ct in zien ba/s v/ocbt een ge/uz.id as een blaksem (verspr.) tw. [blaksrn, ...sêm] 1.
b/a etend lammegien (Obk)
krachtterm: bliksems, deksels (z. ook
blaffen zw. ww.; onoverg.; blafte, het biaft blikseni) B/aksem! Hoe zol oat kommen!
['blafrn] 1. blaffen, keffen van honden, bij (Nbk), B/aksem nog toe! (App), ook in de
vergelijking ook van andere dieren gezegd, blaksem (Bdie, Ma), to blaksem (App)
met name van vossen (Bu, Obk), van biakstille (Np, WH) [aksent wisselt] wolven (Db, Ld), van varkens: vooral van bladstil, blakstil
zeugen tijdens de periode van bet zogen blakvernis (Db, Dfo, Diz, Ow, Pe-Dbl, Sz)
(Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Diz, El, Ma, Spa, de, et ['blakf...] 1. black varnish, teerSz) Heur de hond es blaffen d.i. onze bond achtige substantie: We moe'n et iezerwark

geweren (v) 3. aanhoudend hard hoesten
Die jonge her de he/c nacht liggen to
blaffen (Wol), H/f mos nogal wat blaffen

(Nbk) 4. luidkeels opscheppen, zwetsen
(Nbk, Ow, hi) Toe nowje, ie moe'n nietzo
blaffen! (Nbk), hf b/aft zo, oat et wiftje
om de bienen (Ow) 5. bars spreken,
afblaffen, toebijten Zehoeven nietzo tegen
me to blaffen, ik zol or wet doen wi//en
mar now doe 'k et hie/emao/c met nicer!

(Diz),

zonder lijnen om op to schrijven; fig.:
zonder mening of oordeel 1k bin nog
bie/emao/e blanko (spor.)
blaom (Bdie, Db, Dfo, Dhau, Dho, Np, Nt,
Obk, Op, Ow, Pe-Dbl) Ook blaam (WI-I,
Diz, El) de [blb:m/blâ:mJ 1. smet op
iemands naam Dat zien zeune geld aacbteroverdrokt bet, moot N. wel as een grote
blaom veur him vu/en (Op), Dat was een
(bie/e) b/aam veur him (Obk, Ow, El), Die
het ok een rare b/aam kregen (Spa), Daor
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blaore - blaoten
kreeg hi5 ok ten aor%e b/a am mit op 'e
kop (Bdie, Np), Die man treft glen b/aom
(Dho, Pe-DbI), HI5 is van blaom zuverd
(Dhau) Hij sleug me daor ten b/aom (Dfo)
blaore Ook blare (Sz: bet. 1, 5) de; -n;

blaoi-tjen [blo:aro/bla:araj 1. blaar in de
huid 1k heb ten blaore op do hakke van It
lopen (Dhau), 'k Heb b/aoren in do hanen
(Ld), 1k heb me de blaoren an de bienen
lopen (Diz), Ze hebben zels nag nooit
b/a oren in de ban en had funk hard gewerkt

(ni. zodanig dat ze blaren in hun handen
kregen) (b), (bij mond- en klauwzeer) De
blaren bin nog wit, 't duurt nog wel even

(Sz) 2. bladder in verflaag (verspr.) In de
here zunne varvon is nict good, dan
kommen d'ral/emao/ b/aoren op (Op), D'r
ire/ct een b/aore op do deure (Dhau), Doe
i/c me braand haddc, kreeg 1k eon grote
blaore op 'e haand(Db) 3. bep. ziekte van
de huid bij vee: blaar (Bdie, Obk) Lochtik
token ende koenen hebben nogal es 'de
blaore' (of 'de bloode), dan gaot ci haor
d'r cut, en ze bin dan ok aorij ziek (Obk),
Die koe hot do blaore (Bdie) 4. bep.

ziekelijke opzwelling van het uitwendige
geslaehtsdeei bij een koe of varken (Nbk,
Nw) Blaore haf bij koonen of varkens an
? zedel, dan wo//cn de wionen niet vot; die
waskten ze of mit soepe, dan bckwam ci
weer (Nbk), Die koe is an do blaore: 't is 't
oplopen van 't zoge/, mar ci kan ok wezen
oat 't vol van do koe kepot gaot (Nw), As
ze an de blaore binjicn dan hebben ze et
zede/ zo dikke, iene kaante zctte op, ci
wodde mit soepe waskt; et was bij ko on en
en varkens: vaeke nao et biggen (Nbk) 5.
hetz. als b/aorkop, z aldaar (App, Bdie,
Bu, Np, Pe-Dbl, Sz, p, b: Im), vandaar ook

gezegd van iemand met zeer wit haar (Np)
* Wie 't gat verbraant, moot op 'o b/aoren
zitten (Dfo, Db)
blaorebieter z. wrattebicter
blaorekoe (Sz) [bi ...] - blaarkoe We
hadden vroeger a/tied eon paar b/a orekoenen (Sz)

blaorkop de; -pen; -pien ['bl...J 1.
blaarkoe, koe met een blaarkop (zeer grote
bles), ook gezegd van een koe met een
geheel witte kop en het overige liehaam
geheel zwart (01-Ni), Ben koe die wit om
do ogon hot, wodt eon b/aorkop nuumd

(Bu), Grunninger b/a orkop koe met geheel

wife kop, veeial met een zwarte rand rond
de ogen (Bdie, Db, Ld, Dfo), do runic
b/aorkop roodbonte koe met blaar (Diz,
Obk)
blaorkopt (Ste) bn. ['blo:orkopt] 1. met een
blaarkop Vroeger haj' b/aorkoptc koenen
(Ste)
blaosbalg z. b/aosba/ge
blaosbalge (verspr.) Ook blaosbalg
(verspr. OS, Diz, Nw, 01-NI, Up, Wol,
WH), blaosbalke (Bu, Np, Nw, Ste, bs:
Dfo), blaasbalg (Spa) de; -n; .. .balgien
{'blo:nzbaiga/ .../...bal(o)kol'bia:zbal(o)x} I.
blaasbalg (ni. voor her samenpersen en
uitblazen van lueht; toepassingen o.m. in
de smidse en bij het beroken van bijen
door een iemker) Mit do blaosbalg
wakkeren we et vaur an (Woi), ii] ci
hoerdvuur bruken ze tegen woordig con
klein b/a osba/gien om ? hoo/t an te
wakkeren (Dfo) 2. opschepper (Nbk, Ste),

vooral tegen kind gezegd (Nw)
blaosbalke z. blaosbalg
blaosien (Sbo) et; blaosies ['blo:osin] I. bel
op her water
blaosinsterment {'b...] - blaasinstrument
blaosmeziek ['bi...] - blaasmuziek
blaosontsteking ['b...] - blaasontsteking
blaospiepe (Ld, Np) ['blo:os ...] - blaaspijp
Do man die kwam om do kacbe/ schone to
macken, bruukte eon b/aospiope (Np)

blaospoep (verspr.) de; -en; -ien
['blo:spu:p] 1. (meestal my.) Duitse hoornblazer die in groepsverband door de dorpen
en steden trok om met muziek iets te
verdienen (na het oprichten van fanfarekorpsen zouden ze zich weinig meer
hebben vertoond (k: Ste)) 2. hoornblazer
(die al. Iichte muziek speelt) (Sz) 3.
iemand die over zichzelf opschept (Db)
blaosproef (spor.) ['blo:nspruf] - biaasproef
blaostest ['bI ... ] - blaastest
blaostrappen (Nbk) onbep. w. ['blo:as ... ]
1. spelletje spelen waarbij men in een kring
achter eikaar aan liep met een opgeblazen
varkensbiaas aan een been; men probeerde
de blaas van een ander kapot te trappen;
wie zn varkensblaas als Iaatste heel bleef,
had gewonnen
blaosvoetbal ['bi...] - blaasvoetbal
blaosvoetbalspul (I) ['bi...] - blaasvoetbalspel
blaoten z. b/aeten
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blaoze - blaozetrappen
blaoze de; -n; blaosien ['blo:azoj 1.
urineblaas Nao 't vai-kenslaachten woddede
blaoze wel opblaosd, die was hid] stark;
bly wodde ok wel over een foddelpot spand
(Dfo), 'k Meet de blaoze even legen ik
moet urineren (Np), 1k hoeve c naachs
nooit or bedde uu4 1k hebbe zeker een
grote blaoze (01-NI), een k/eine blaoze
hebben gezegd wanneer men vaak moot
urineren (Ste), ook de blaoze to Hein
hebben id. (Ste), at an de blaoze hebben
ten ongemak aan zn blaas hebben ( El, Ma,
Np, Spa): Jkbeb et an de blaoze, et sal wel
koolde wezen (El), koolde op 'e blaoze
hebben (Bu, Diz, Nt, Obk): AJ' koolde op
'e b/acre hebben moef' vackepissen (Obk),
? Komt op 'e kroppe van de blaoze an het
vraagt nogal wat lichamelijke inspanning
(b, Nbk)
blaozen zw./st. ww.; overg., onoverg.;
blaosde, het blaosd/blaozen ['bIo:azi] 1.
(onoverg.) blazend uitademen Hijmos van
depelislein 'tpiepien blaozen nI. in geval
van een blaastest (Wol), We sit//en even
war in die hiete brij blaozen ni. om het to
doen aficoelen (Bdie), zo ook Ic moe'n mar
goad blaozen, want de soep is aonj hiete
(Obk), out ccii greet gat blaozen
opscheppen (Ow), zo ook H1J blaost nog
out een groot gat, mar et gaot 'm d'r met
naor hij pocht nog enorm (Obk), As die
opschepper vanao vend komt, dan sal hij
eons wel weer hiel wat in de oren blaozen
zal hij wel weer flunk zitten op to scheppen
(Dfo), H1J blaost nogal wat hijgt in sterke
mate (Ma), zo ook Hij blaost as een
kwaoie kaeter (Bu) 2. (onoverg.) blazon
door katten of door andere dieren (op
vergelijkbare wijze) Dc katte begon to
blaozen, dan moej' uutkieken (Nbk) 3.
(onoverg.) krachtig waaien As ikde wiend
cm ? huus heure blaozen, s/a op 1k vaeke
lekker (Op) 4. (onoverg.) opscheppen War
kan die kerel blaozen (Bu, Bdie), Luuster
mar niet na or hem, MY doetniks aanders as
b/a ozen (Wol), Thy blaosde nogal wat
(Nw), Toe, bfaos toch met so schep toch
niet zo op (Nbk), Hij bet wel, daor met
van, mar hij blaost d'r we/ wat riekelik
over (Nw), Hi b/aost a/tied (Nbk), zo ook
Hi zit ok weer een stok op to blaozen
(Nbk), pochen on blaozen opscheppen en
nog eens opscheppen (Nbk, Nt, Obk, Spa):

En mar pochen on blaozen [doen ze], ...en
grootspreken id. (Nw), Die kere/moefniet
ge/eu yen, want hij kan 20 pochen en
blaozen (Obk), ni/cs aanders doen as
pochen en blaozen (Nt), zo ook Die kere/
sat daor mar to snoeven en to blaozen
(Obk) 5. (onoverg.) op een blaasinstrument
doen horen Meester blaost op een Iluitien
(v), Hij blaost op t hoorn bespeelt (Nbk),
WJj moe'n vanaovend weer vot to blaozen
di. naar het fanfarekorps, met het fanfarekorps ergens naar toe om te spelen (Ma),
Ze sullen een peer nommers b/aozen
(Nbk), van toeten noch blaozen weten,
helemaal van niets weten, zo ook van glen
toeten of blaozen weten (Dho, Mon, Nbk,
Pe-Dbl, Ste), hoge van de toren b/aozen
snoeven, eon groot woord voeren (verspr.)
6. (overg.) verplaatsen of verwijderen door
blazen lene rook in tgezicht blaozen, sbf
van de kaaste blaozen 7. (overg.) door
blazen bep. figuren doen ontstaan, vol doen
zijn, vervaardigen e.d.: D'm bin wel die kun
moole krullegies blaozen van de rook(Sz),
As de blo em en op 'a raemen zatten,
blaosden wif as kiender gatties in de
b/oemen(Db), een be/on vol lochtblaozen
(Nbk), be/len blaozen, Ilessen blaozen
(spor.) * Pochen en blaozen en in de break
schieten is glen keunst veur degene die et
kent gezegd naar aanleiding van
opschepperij (Ste)
blaozer a. blaozerd
blaozerd Ook blaozer (Dfo, Dho, Nbk,
Of-Ni) de; -s; blaozertien ['blo:azrt/blo:ozr]
1. blazer 2. opschepper 't Is een grote
blaozerd! (Diz), War is oat een dikke
blaozerd (Dho)
blaozeri'je (verspr.) de [blo:ozr'i.je, ook
z. -?jej 1. gesnoef, biufferij War eon
b/aozerl]e! Glen geld in de base mar wc/
opscheppen! (Dhau), le moo 'n m mar met
ge/oven, 'tis a/lemao/ b/aozerije (Diz), Die
blaozerie van hem daor doen we ni/cs
moor op not (Wol) 2. het blaozen
anderszins, z. blaozen
blaozerig (Bdie, Nbk, Ste, Wol) bn.; -er,
-st ['blo:azçax] 1. last hebbend van
darmgassen (Bdie, Ste, Wol) k Bin wat
blaozen (Ste), k Hebbe een blaozerj
gevuul in de book (Wol) 2. opschepperig
(Bdie, Nbk)
blaozetrappen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;

-424-

blaozig - blauwbont
het blaozetrapt ['blo:oza...] 1. bep. [bbM/bla:M] j. blauwe kleur et blauw in
spelletje: proberen de opgeblazen jow ogen (Nbk) 2. blauwe verkleuring van
varkensblaas van een ander, die ni. bij een aardappel, het deel van de aardappel
elke deelnemer met een touwtje aan het dat daardoor blauw is (Nbk) et blauw an
been is gebonden, kapot te trappen
die eerpe/ (Nbk), ...in die eeipe/ (Nbk)
blaozig z. blosteri
blauw II Ook blaauw (Nw, Ste, v) ba.;
blare z. blaore
-er, -st [blom/bla:M] 1. van/met de kleur
blast z. blost
blauw een blauw jurkien, een blauwe
blaster (Bu, Dhau, Dho, El, Man, Np, Op, overal, een blauwe spiekerbroek, een
Wol) de; -s; -tien ['blast1] 1. sneeuw die mooie blauwe /ocht, Hoge in tie blauwe
onder iemands kiompen blljft hangen /ocht zweeft ccii witte storm voegel (v), cen
(Dhau) 'k He!, a/Iemaol blaster onder de beldere loch!, in plantennamen ais blauwe
kiompen (Dhau) 2. schilfer (Bu, Dho, El, knopies, Hij is van aode/, bij bet een
Np, Op) Van die kaaste is een blaster of blauwe raand om de kont (Wol) 2. aan
(Wol)
blauw (bet. 1) doen denkende donkere of
blasterderi'je (Nw) de [blastçdr'tjo, z. ook grijsachtige kleur Ft was d'r blauw van de
-i5e] 1. het voortdurend blasteren, z. aldaar rook, een blauw oge, iene bont en blauw
Ze wol/en de baanzerdeuren vaarven en 't
hoolt was nogal waann en doe kwam de
zunne d'r bi) en doe wodde et ien
blasterderije (Nw)

blasteren (Bu, Db, Dfo, Dho, Diz, Ld,
Np, Nt, Op, Pe -Dbl) zw. ww.; onoverg.;
blasterde, bet blasterd ['blastp1] 1.
bladderen, schilferen De kalk blastert van
de ke/dermuren ( Db), ... van tie deure (Ld),
Dekezienen blasteren hie/emao/e (Np), Die

s/aon, Hiheta/lemaol b/auweplakken op
'e bienen, van ci seboppen mit voetbal/en
(Nbk), zo ook Th7 badde nog lange under
tie blauwe bu/ten zeten blauwe builen op
zn lichaam (j), blauwe wailen/kringen
onder de ogen hebben (Nbk), N. keek
blauw toe van de koo/de (Nbk), een blauwe

schimmel een blauw gevlekt schimmelpaard (Op), blauwe hu/dersen bep. soofl
aardappelen (Ld), blauwe bliksem maaltijd
boom die blastert aor%, de schel/e giet d'r van aardappelen met peren, ook als
aori' of (M), de muren blasteren (Dho)
stamppot (Op) (z. ook biete b/iksem),
blasterig (App, Bu, Db, Dhau, Dho, DIa, blauwe k/uten turven van de beste kwaliteit
El, Np, Obk, Op, Ow, Wol, p, b: lm) bn.; baggelaar (b), een blauwe v/iege z. onder
-er, -st ['blastçox] 1. schilferig, bladderig v/iege, 1k heb gien cent, 'k betael mij
zijn van een verflaag c.d. (Bu, Db, Dho, blauw an huur! 1k moet enorm veel aan
El, Np, Op, Ow) Die mure is zo blasterij huur betalen (bI)
(Dho), Dc geuten bin zo b/asteri (Np), blauwachtig ['b..] - blauwachtig
Dat paantien is wat blastcrij (Bu) 2. met blauwaekertien (j) et; ...ties ['bl...] 1.
een ziekelijke gelaatskleur Hij is vast met blauw aekertien (met dekseltje)
good, hif kiekt zo blaster% toe (Op) 3. blauwbekken onbep. w. ['b!..] 1.
enigszins opgezet in bet gezicht (Bu, Db, blauwbekken Wat duurde oat lange eerdat
Wol, p, b: ira) Deur et zoele weer is hijzo
blasterjom 'theufd(Db), Ft kiend is wat
koorts%en blasteri(Bu) 4. hoesterig (Bu)
Hif is wat b/asteri (Bu) 5. z. blosterj
blastig z. blosteng
blattien z. onder b/ad

blattiesgoed (Ow, Spa) et ['blatisxut] 1.
(verz.) planten met brede bladen in sloten,
tussen het gras in weiland, in het gazon
(zoals weegbree, distelsoorten, herderstasj e) even op/oden, daor veur die duker,
zo tussendeur as d'r wat to veule b/a ttiesgoed in de s/oot staot (Spa)
blauw I Ook blaauw (Nw, Ste, v) et

P. klaor was, en wij stonnen mar buten in
de koo/de te blauwbekken (Dhau)
blauwblauw [...'blom] - blauwblauw et
b/auwb/auw /aoten

blauwbloemd (Dfo, Nbk) bn. [bloMblumt;
aks. wisselt] 1. met een motief van blauwe
bloemen (zetfst.) Keulse potten weren in
bruun en b/auwb/oen,d (Dfo)
blauwblokt z. blauwgeb/okt

blauwbluuier (Nbk) de; -s; -tien
['bloMbly:jf] 1. bloem die met een blauwe
kleur blijkt te bloelen
blauwbont I (Ma, Obk, Op) et ['bloMbont]
1. witte kledingstof of ander materiaal met

-425-

blauwbont - blauwkeper
blauwe motieven, ook: kiedingstofe.d. met
blauwe ondergrond en witte motieven
Blauwbont is stof daor vroeger boerenonderbroeken uutmaekt wodden (Op)

blauwbont IT (verspr.) bn. [aksent wisseit]
1. (van stof voor kieding, beddegoed,
servies ed.) wit met blauw gekleurde
motieven, ook wel blauw met witte
motieven b/auwbonte s/open (Dfo),
blauwbont tbeegoed(E1), Blauwbont is mit
flene, blauwe ruties (Wol) 2. boat en blauw
(Ow) Aj' can opdonder had bebben, wor ij
b/auwbont(Ow), voorts in iene blauwbont
s/aon hem bont en blauw siaan 3.
grijsbiauw, grijsachtig (WI-I, Nt), in een
blauwbonte koe variant van bet

Fries-Holiandse veeras (thans nag maar
weinig bekend on in Nederland zo goed als
uitgestorven, ook als Belgischekocbekend
(NO)
blauwbroek (Ste) de; -en; -len ['bI...] 1.
(seheldnaam) veidwachter
blauwdrok (spor.) ['bI ...] - biauwdruk
blauwen I (Bdie, Bu, Db) zw. ww.; overg.,
onoverg., ook onpers.; blauwde, het biauwd
['bbMql, 'bJsmg] I. blauw (doen) warden,
oak: blauw doen warden door te raken
(onpers.) 'tBlauwt n ow de kop (Bdie), de
witte was blauwen (Db), Ze zitten daor
wear best to b/auwcn to raken (Bu)

blauwen TJ (Nbk, 01-Ni) de [bi...] 1.
blauwe kieur, in verb. als De was schient
he/emao/ wit een blauwen, 1k hebbe zeker
to vu/a blauwsel bruukt (01-Ni)
blauwgeblokt (verspr.) Oak blauwblokt

(Db, Dfo, Np, Ow) [bIoMxo...; aks. wisseit]
1. met blokmotief in blauw uitgevoerd
blauwgeruut (Bdie, Bu, Diz, Obk, OaI-Ni,
Op, Pe-Dbi, Wol) Oak blauwruut (Ma,
Ow), blauwruties (Ma, Nbk) [blomxarytl
b!omryt/bioMlytis; aks. wisseit] - blauwgeruit blauwruties goad blauwgeruite stof
(voor kieding, lakens, siopen ed.) (Ma,
Nbk)
blauwgestreept z. b/auwstreept
blauwgien Oak blaauwgien (Ma)
['blomxin/'bia: Mxin] - blauwtje: klein
blauw exemplaar: Dr stonnen mooie
b/oempies, mooie Heine biauwgies (Nbk),
Dc ontvanger bet oons al weer ccii
b/auwgien stuurd belastingaanslag (Dfo);

afwijzing bij een aanzaek tot verkering,
eenhuwelijk: eenb/auwgien (op)Iopen (bij

can macglen) door een meisje afgewezen
warden: I leup can b/auwgien op mit die
vn7en7e (Dfo), 1k heb tn een b/auwgien
Jopen /aoten (Nw), zo oak can b/aauwgien
kriegen (Ma), can jonge een b/auwgien
geven (Dhau)

blauwgries (Dfo) [aks. wisselt] biauwgrijs Hijis b/au wgries van de koolde
(Dfo)
blauwgrös (OS, Bu, Op, Ste, I, fp) Ook
blauwgrus (Obk, Pe-DbI, Spa, Wol) et
['bIoM ... / ... ] 1. biauwgras Nao etniien on
hujjen van 't gewone laand kwam at
b/auwgrds an de beurt (0p), Blauwgrôs
moj'mornens in dauw mijen, aandcrs was
at to had (Ma), Dreug b/auwgros was zo
gias as snotte (Ow) 2. zegge (fp)

blauwgröshuj (Db, Nbk, Obk, Wol) Oak
blauwgrushuj (Diz, Np), blauwgrushui
(Diz, 01-NI, Wol), blauwgrushooi (Spa) et
['bl ... ... ... J 1. haoi van anbemest land of

van gras dat in hoofdzaak niet als
kultuurgewas is gezaaid
blauwgröslaand (Dfo) fbi...] - blauwgrasland
blauwgrösstiekel (Sz) de; -s, -tien fbi...]
1. bep. distei
blauwgrus z. blauwgros
blauwgrushooi z. blauwgrushuj
blauwgrushui z. b/auwgrosbuj
blauwgrushuj z. b/auwgrdshuj
blauwgrusien (Np) et; ...grusies ['bi...] 1.
blauw kapspijkertje
blauwgrusmi'jen (Np) onbep. w. ['hi...] 1.
maaien van blauwgras
blauwgruun (Nbk) [aks. wisseit] biauwgroen
blauwhuldersen (Ow) my. [biQM'hAidrs]
I. bep. aardappeisoort (vraeg en dik) El
ooldst bekende eerappe/ras dat 1k ken
wadden de b/au whuldersen, at weren
blauwe eerappe/s; haost iederienc boo wde
vroeger een Hein hoekien b/a uwbu/dersen
ow as nije eerappe/s In et /aest van juli
eerst to elan; ]actor heb 1k nog es wat
poters op 'a kop tikt, mar at vu/ oons n/ct
mit, d'r wadden doe al baler rassen (Ow)
blauwig ['bioMx] - biauwig Hij kik
blauwig toe (Ste), 't Is wat b/auw% (Spa)
11/5' we/ good? Ic bin zo b/au wjr in et
gezichte (Nt)

blauwkeper (Dhau, Nbk, 01-Ni, Spa, Ste,
Sz) et [bIauw'keper, oak 'hi...] 1. blauwe
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blauwkeperen - blauwvarver
keperstof con brook van b/auwkoper(Ste),

blauwsel ['bloMs] - blauwsel: bep. blauwe

eon lappien b/auwkeper(Nbk), B/au wkeper
bruukten ze veur ic/c/en on brookon (Sz)

waspoeder Do was schient hc/emao/ uut
eon b/au won, ik hobbe zeker to vu/c
blauwsel bruukt (01-NI); blauwe kleurstof
et witte b/auwse/gefingeerd materiaal voor

blauwkeperen (Nbk) bn.; attr.
['bloMkupççl] 1. van blauwkepor, z. aldaar
blauwkop (z. ook onder b/auwkoppien) de;
-pen; -pien ['bloMkop] 1. bep. soort
aardappelen, ondersoort van de
eigenheimer (Np)
blauwkopknolle (Db) de; -n; -gien ['bI... J
1. bep. stoppelknoi, gebruikt als veevoer:
blauwkop (ni. wit van onderen en met eon
blauwe 'kop')
blauwicoppien (verspr.) Ook blauwkopspieker (Ow) do; ..koppies [b...] 1. blauw
stalen kopspijkertje, hetz. als kiompegruus,
scheppegruus: Do schiider bruukte b/au wkoppies your et iinnen to spickeren (Db),
Ft Jeer van do Jeerk/ompon wodde vrooger
vaastezet mit b/auwkoppies, man an man

(Spa)
blauwkopspieker z. biauwkoppion
blauwmelle z. b/auwme/te
blauwmelte (El, Ow) Ook blauwmelle (El)
['bI (Ow), ...'m... (El)] do 1. (verz.) hetz.
als blauwe me/to, z. onder melte Do bouw
zit vol blauwmeite ( El)
blauwpeertien (01-Ni, Spa) et; .. ties
['bloMp...] 1. blauwe libel Mit wool weer
bin d'r eon boei b/a uwpeerties (Spa)
blauwplakkerig (Ld, Ma, Nbk, Np, Obk,
Pe -Dbl) Ook blauwplakt (Mun) bn.; -or,
-st ['bloMplakr9x/'bloMplakt] 1. (van
aardappelen) met blauwe plekken 't Is arg
on veurdeii aj' van die b/au wplakte
oorappe/s hebbon (Mun)
blauwplakt z. b/auwpiakkerig

blauwruten (Db, Ld, Mun, Np, Obk, Spa)
bn. [bioMryt; aks. wisselt] 1. blauwgeruit
eon b/auwruten doek(Spa)
blauwrutics z. b/auwgeruut
blauwruut z. b/auwgeruut

blauwschieter (Nbk) de; -s ['b..] 1.
blauwe vleesvlieg
blauwschimmel (verspr.) Ook blaauwschimmel (Np) ['bl... / ... ] - blauwschimmel
Hij bet eon roodscbimmei in 't /sand, oat
is veura/ onder do be/gon; d'r is ok eon
blauwschimmel (Ste), Eon blauwschimmel
is b/au wgrios, die wodt wit (Dhau)

biauwschimmelpeerd (Dhau, Ld) ['bI...] blauwschimmel We hadden vroeger een
b/auwschimme/pcerd! (Dhau, Ld)

het verkrijgen waarvan men kinderen of
andere argeloze figuren voor de grap op
pad stuurt, met name bij het sehoonmaken
van de stal (Nw)
blauwstreept 1(01-NI) et ['blomstn:pt] 1.
dikke wollen stof, waar de vrouwen
onderrokken van maakten, ni. halve
rokken, vanaf de middel
blauwstreept II (verspr.) Ook blauwgestreept (verspr.) bn. [bloM...1...; aks.
wisselt] 1. blauwgestreept Bockweitenmae/ zat in b/auwstreepte pepieren
zakken (Ste), Vader hadde ok we/ eon

b/auwstreopt fronthalfhemd (nI. borststuk)
(Ste), Do gewone man hadde your daegs
eon b/auwgestroept boezeroen an (Op)

blauwstrepien (Db) et; .. .strepies ['blaM
strt:pin] 1. overhemd met motiefbestaande
nit blauwe strepen
blauwstrepies (Db, Mun) bn. [aks. wisselt]
1. met blauw streepjesmotief eon b/auwstrepies boezeroen (Db)
blauwvaarven z. b/auwvarven
blauwvaarver z. b/auwvarver
blauwvarven (verspr.) Ook blauwvaarven
(Nw, Bdie), blauwverven (WH) zw. ww.;
overg.; blauwvarfde, het blauwvarfd
['bl... / ... ] 1. blauwverven, het handwerk
uitvoeren waarbij het eigengesponnen
garen on do door de wever geweven stoffen
blauw of zwart werden geverfd; wei zelf
thuis gedaan maar vaak ook door de
blauwvarver, een speciale handwerksman:
B/auwvarven woddc bij oons niot daon,
oat dedon we zo/s (Sz), Ft spunnen good
mos henno to b/auwvarven (Np),
B/au wvarven gebeurde in do tied dat d'r
eon starfgeva/ in do fcmi/ie west was, dan
wooden dek/orcn blauw varfd(Sz), fkkan
niet hekscn on b/auwvarvon to ego/i eke

twee dingen tegelijk doen kan ik niet, 1k
kan niet alles in één ogenblik uitvoeren
(verspr., Ma) * As do zunne schient on ?
regent dan bin do hcksen an
biauwvarven (Ow)
blauwvarver (verspr.) Ook blauwvaarver

(Nw, bo: Bu) de; -s; -tien ['bl... / ... ] 1.
handwerksman die het eigengesponnen
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blauwvarveri'je - blelcberzuken
garen en de door do dorpswever geweven ulauwe blei aanstellerige, vleierige vrouw
stoffen blauw of zwart verfde We hadden (Nbk, Np) of man (Np), een /aomerse blei
vrocger in Noordwoo/de wel een Id.: hetz. als tutteb/ei (Obk), 1k vien 't mar
b/au wvaarvcr, en die vaarfde mitien zwat con s/ic!; dat jonk! War eon b/eL' (Np)
(Nw), Et spunnen good gong naor do bleiber z. b/ekber
b/au wvarver (Np)
bleiberpolle z. b/ekberpo//e
blauwvarveri'je (Nbk) de [...tja, z. ook - bleier (Wol) do; -s; -tien ['b]Ejf] 1. tong
ijeJ 1. bet b/auwvarvcn 2. inrichting voor Hae/ de b/eior mar deer et bod ga maar
b/auwvarven, z. aldaar Do b/auwvarven3ie met de tong door het bord, Ilk het bord
heurde bij de weveno (Nbk)
maar nit (Wol)
blauwveen (verspr.) ['bi ... ] - blauwveen, bleigiesgoed (Sz) et ['blsjxisxut] 1. hot
blauw gekleurde, onderste laag van hot geheel van eon aantal vissen van do soort
hoogveen, van zeer goede kwaliteit (maar blei 1k heb /iever een paar schieren in de
eenmaal tot turf geworden vaak brokkolig foeke as a/dat b/eigiesgoed(Sz)
(Np)); ook nit hot laagveengobied bekend bleiig (Nbk, Np) bn; -or, -st [bIjax] 1.
B/auwveen was besto vene, ze niaekten d'r (van vrouwen) truttig, flauw, eniszins
vierkaante turf van (bagge/er) (Nt)
aanstellerig
blauwverven z. b/auwvarven
bleikber z. b/okber
blauwwollen Im.; attr. [aks. wisselt] 1. van blein(e) z. be/em
dikke, blauwe wol een blauwwo//en sehô/k blekber (Bu, Db, Dfo, Dho, Diz, Nbk, Np,
halve schort van blauwe wol, veelal door Nw, Obk, 01-NI, Op, Wol, ZW, p) Ook
vrouwen gedragen als men dacht snel blekbes (Ld, Ma, Nbk, Ow), blakber (Ma),
smorig to kunnon worden: Mien moeder blekbese (h, b: Im), blekberd (Dhau),
had vroeger in ? work een b/auwwo//en bleiber (Dfo, Nw), hleikber (Edie), blebber
schu/k your; dat was mit eon baand om do (Ste, fp), blekberbeie (fp), bosbeie (spot.,
rn/c/den en ha/fweg 't gat flog weer een fp), bosbesse (spor.) de; -s, -sen; -tien
gebreiden baantien mit eon haak en eon ['blsgb/'bIEgbos/'blagbf/'bIcgbosa/'bIegbft/
ogo (Sz), Eon b/au wwo//en schd/k haj' 'bIejbf/'blejgbfPblEbç/'blsgb1bsjo/'bozbeja/
morgens eerst in 't wark veur, 't was a/tied ...] 1. blauwbes, bosbes (meestal wordt de
een niidde/schd/k (Nbk), (zelfst.) eon blauwe bedoeld, in een enkele geval
b/auwwo//en Id. (spot.)
speciaal de rode (Udie)) 2. heester waaraan
btauwzute (Nbk) Ook blauwzuuite (Nbk) de bosbes groeit In de Vikkeri'/e in Hoo/tde; -n; ...zutien [aks. wisselt] 1. bep. soort pae zitten heel wat b/ekbers (Op)
droge appel, hetz. als waeterzute
blekberbeic z. b/okber
blauwzuuite z. b/auwzute
blekberd z. b/ekber
blauwzwat [aks. wisselt] - blauwzwart Dc blekberdspolle z. b/ekberpo//o
/ocht is b/au wzwat van Hear (v)
blekberpolle (Db, Dho, Di; Nbk, Np,
blebber z. b/ekber
Obk, Op, Ow, Wol, ZW) Ook blekberdsblebberig (Dfo) Im.; -or, -st ['blsbçox] 1. polle (Dhau), bleiberpoile (Nw), blekbeseziekelijk qua gelaatskleur Hikan d'rsoins polle (Dfo, Ow), blekbespolle (Ow),
zo blebberig uutzien (Dfo)
blekbessen (h, b: Im) de; -n; -gien
bleekz. b/iekll, b/ieke
['blsgbrpola/çtspolo/'blsjbr ... ..blsgbasa...I
bleekscheet (Sz) de; ...scheton; .. .schetien
blsgb;si3] 1. heester waaraan de bosbes
['bh:kski;t] 1. iemand met eon bloke, groeit
ongezonde gelaatskleur (Sz)
blekbersjem (ZW, 01-NI en verspr. oost.)
bleekselderie (Bu, Nw) ['bluk ... ] - Ook bosbessesfeni (verspr.) ['blsgbçsjcm/
bleekselderie Se/derie is een soepgruunte; 'bozbesasjem] - bosbessenjam
d'ris ok b/eokse/derie on kno/se/derie (Bu) blekberstruke (Bdie, Db) Ook
bleekveld z. b/iekve/d
blebberstrulce (Wol), bosbessestruke
bleelcwaeter z. b/iokwaeter
(spot.) de; -n; ...strukien ['blsgbçstryko/
blei de; -gien; -non [bl€j] 1. bekende vis: 'blsbr ... ..bozbssa ... ] 1. heester waaraan do
blei 2. trot, aanstellerige vrouw (verspr.), bosbes groeit
ook wel van een man gezegd (Np) Wat een blekberzuken (Nbk) onbep. w. ['blEgbçs ... ]

blekbese - blesvool
1. bosbessen plukken
1. inwoner van B/esdieke, iemand
blekbese z. b/ckber
aficoinstig nit B/esdieke
blekbesepolle z. blekberpo/Je
Blesdiekiger H (ZW, Dho) Ook
blekbespolle z. b/ekberpo//e
Blesdiekinger (Ste), Blesdiekemer (El,
blekbesscn z. b/ekberpollc
Obk), Blesdiekster (Ma, Obk) bn. 1. van,
bleke z. blicke
m.b.t., nit B/esdieke: et Blesdiekiger fee$
bleken z. biieken III
(Ste), de Blesdiekiger weg ingaon (Dho),
bles de; -sen; -sien [blss] 1. bles bij een de Blesdiekemer schoe/e (El)
paard, koe, ook bij een schaap (Np, Nt) of Blesdiekigers (Bdie) et [blszdikagçs] 1.
bond (Np) Dc bles lopt bij ccii peerd tot Stellingwerfs taaleigen van B/csdiekc Dat
vein- an c/c neizze; as dat met zo 1s, is et is gien B/esdiekijers (B die)
ccxi kol (Wo!), ..is et con kielbics (Ste), Blesdiekinger z. B/esdiekijcrl, II
Ben peerd afkoe kay ccv deurlopende bles Blesdiekster z. B/esdiekigcrl, II
vein- de kop bebben (Np, Obk), Dat peerd blesmerrie (Op) de; -s; -gien ['bI ...] 1.
het eon mooie, smalle b/es (Ow), ...bct cell merrie met een bles
briede bles (Ma), ccxi gcbrcukcn bits bles blesoogd (Dho, El) bn.; attr. ['blEso:xt,
die slechts rond één oog van het dier loopt 'b]Ezo:xt] 1. (van een paard) met een bles
(Np), ccxi peerd mit een bles dear de ogen in het oog (El), z. onder bles, bet. 1 2. (van
een hoge, brede bles die om de ogen loopt een paard) met een glasoog (Dho)
(Ste), ...in c/c ogen id. (Dfo, Ma, Nbk, Ste): blespeerd (01-NI) ['bl...] - blespaard
Ben peerd mit de bles in de ogen zol een blesplaetien (Dfo) et; ...piaeties [b]es...] 1.
snieer/ap van een peerd wezen, mar oat merkteken door blessen van een boom
was netuur/ik met zo! (Nbk), Dat peerd he! ontstaan
'ii bles in ? oge heeft wit in her oog, heeft Blesse de ['blssa] 1. in De B/csse naam
een glasoog (Dfo, Dho, Obk, Ow), ...de van een bekende plaats in WS zuidelijk
bles in 't oge id. (El), ...in de ogen id. van de Londe: We moe'n naor Dc B/esse,
(Nbk), Dc bles van 'tpeerd /opt dew 't oge naor de mae/derz'je (Ste), Hij woont in Dc
her wit van de echte bles loopt als het ware B/esse (Bdie, Nbk, Pe-Dbl, Ste), ..op 'e
door in de ogen van het paard (Diz, Nbk), B/esse (Nbk), Och je, sjut van De B/esse!
zo ook: Dat peerd het de bles in or oge onnozele vrouw (Np)
heeft meer wit in het oog dan normaal (Bu) blessen (Bu, El, Nbk, Nw, Ow) ['bles] on 't Peerd het ccxi bles in 't oge (Dfo) 2. aanblessen, aanbikken Die bomen die
paard met bles (aig.), ook: koe met een moe'n blest wooden (Nbk), We b/esten de
bles (Db, El, Nbk, Obk, Op) en schaap met bomen a/tied ze/s (Nbk), Die bomen bin
een bles (Nt), Die boer badde een bruun blest (Nbk)
peerd on ccv zwatte bles (Op), Span de blesseren (spor.) [bls'suorl?J - blesseren
blesinaran!(Np),Hi7deedeb/es veurde Blessiger I (ZW, Dho, Np, Nw, Op) Ook
waegen (Wol), Vot, bles! toe maar, lopen Blessinger (s) de; -s ['b1esag/b1esa(g)ç]
maar bles! (Nbk), een oo/de bles een oud 1. iemand geboortig nit, inwoner van De
paard met een bles (Nbk), ook als Blesse: een geboren Blessiger (Pe-Dbl)
eigennaam gebruikt: Die koe biet van bles Blessiger H (ZW, Dho, Np, Nw, Op) Ook
(Dfo), B/eske was een gangbcre naeme Blessinger (s) bn.; attr. 1. van, met
veur koenen (Nbk), B/es is oons beste betrekking tot Dc B/esse
warkpeerd (01-NI) 3. bles van een boom Blessigers (Pe-Dbl) et ['blssogçs] 1. het
Stellingwerfs taaleigen van Dc B/esse: Dat
(Ow)
Blesdieke de [blezdib] 1. naam van een woord is gien B/essigers (Pe-Dbl)
bep. plaats in WS zuidelijk van de Londe: Blessinger z. Blessiger 1, II
Blesdijke Ze wonen in B/csdicke (Nbk)
blessure [blE'sy:aro] - blessure een
Blesdiekemer z. Biesthèkiger I, II
blessure op/open (Op)
Blesdiekiger I (ZW, Dho) Ook blessuretied (spor.) [...'s. .J - blessuretijd
Blesdiekinger (Ste), Blesdiekemer (El, blesvool (01-NI) et; ...volen; ...vooltien
Obk), Blesdiekster (Ma, Obk) de; -s ['blesfo:aI] 1. veulen met een bles op zn
[b1ez'dikgçJ...'dikgç/...komç, ...marJ ... st] voorhoofd
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Men - bliedschop
bleu bn., bw.; bleuer, bleust {bIA:J 1.

1. stuifmeel nit bloemen halen: door bijen

timide, verlegen Dat kiend is zo bleu, ze
hangt a/tied bi] hear moeder ande rokken
(Sz), een b/eu jongien (Ma), N is zo bleu,
as ze mit een aander praot, /opt ze
hielemao/ rood an (Dhau), lene die bleu is,
is nogal schaeme/ (Nw), Hij was a/tied a/
war bleu, en overa/ tegen opzien (Dfo) 2.
Iichtblauw (verspr.), blauw (Sz) oranjeblanje-bieu (Mu a) 3. z. b/oe

BA] 't veurjaorbcginnen de bijen to bleuten op e wi/gekattics en de pecrdcb/oemen
(Obk), As de bijen op 'e pereb/oemen
gaon, dan kun ze slim b/eutcn (Obk), Dc
bijen begonnen te b/euten )

blent (App, Dfo, Np, Obk) et [blA:t] 1.
(verz.; z. ook b/cute, bet. 2) stuitheel en
honing die bijen aan de achterpoten
verzamelen 't Is ecbt veurjaorswcer, de
bijen kommen a/ thuus mit bleat an de
poten (App), Bleat, aj' oat koken mit
taipentien kricj' mooie bijewas (Dfo), De
bijen hebben de bleat an de poten, zo
brengen ze ze in de korf(Np) 2. a. b/cute
bleute (verspr., b: fin, p) Ook bicut (Bdie,
Dfo, Np, Pe-DbI), schaopebleute (Bdie,
Bu) de; -a; bleutien ['bL&:to/bIA:t/'sk ...] 1.

yacht, vooral: afgestroopte huid van een
dier, met name van een schaap (meestal:
waar de wol af is) Dat sebaop het eon
mooie b/eute, oat wi/ best spinnen (Dho),
Aj' vroeger de yen ters hadden, bakkers of
zo, die hadden een b/eute onder dejasse,
ok we/ es twie bi] de winter, die weren
waarm en ze hadden ze ok we/ op 'e
zitp/aanke op 'e boerewaegen (Nw), Ze
hadden vroeger we/ es een sehaopeb/eute
op 'e waegenbaank nI. om op te zitten
(Bu), Aj'ecn scbaop s/aachten, dan /iae/ie
eerst de bleat d'r of(Np), Ben kae/e b/eute
isniks weerd(Ste), Deb/eute bet niet vu/c
geld opbrocht ( Sz), De b/cute van 't beest
moet b/aank wezen, dan is hi] boo/dber en
dan is hi] een hoe] geld weerd (Obk), D'r
wodden vroeger zwanen scheuten on, de
b/cute (et ve/ mit de veren) op 'c
damesbo eden (Obk), een bleat veur
bedde /eggen (Bdie) 2. (my.) kluitjes

stuifmeel en honing, door bijen aan de
achterpoten verzameld (Np, b: Im, b: In, p)
Dc bijen /iebben beste b/euten an de
aachterpotcn (Np), Dc bijen kommen mit
b/cuten an de poten bi] de korf (Np), Ze
kommen mit b/euten thuus a'. met

stuifmeel, nI. een teken dat de koningin
aan het leggen is (bs: Dfo); z. ook bleat
bleuten (Obk, j, bs: Dfo, Obk) zw. ww.;
overg., onoverg.; bleutte, het bleut ['bIA:tçi]

blezer (spor.) [blL:zf] - blazer
bliede bn., bw.; -r, bliedst ['blido] 1. blij,

vrolijk, verheugd Dat k/cinckiend is a/tied
even b/iedc (Obk), eon b/icd kere/tien
(Ste), Wat bin 'kdaorbliede van! (j),Mocj'
toch Cs zien hoe bliede as hi] is (Ste),
Oo/deA. was zo Mode as war (..)(j), Hat
staon die ogen a//cmao/c bliede in de
/acbende gczich ten (b a), Wat bin 'k daor
bliede ommc (Nbk), 1k bin bliede vcurjow
oat et veur mekcer is (Nbk), Ft maektjc
vacks b/iedc (bi), zo bliede as een

vocge/ticn (Dim, Nt, Spa, Ste, Sz, Wol),
...as een prottcr(0S, Op), ...as een (k/c/n)
kiend (Bdie, 01-NI, Np), ...as een hontien
(Pe-DbI), ...as cendattien(Sz) 2. opgelucht
Moe 5i we dan nict bliede wezen en
fecstvicren 7(b), B/iedc daj'd'r weer binncn
(b), 'k Za/ dubbc/d b/iczc wezen as L. d'r
wee, is (p), Daor bin ik bliede van (Nbk),
1k bin bliede da'kje troffen bcbbe (Nbk),
1k za/ bliede wezen, as et a//egeer aac/iter
de rogge is (Nbk) * Een b/hid gczichtc
eupent a//c batten )

bliedens (Dfo, Diz, Wol) de {'bIids] 1.
blijheid, blijdschap Hi] go c/dc van
bliedcns (Diz, Wol), Ze sarong van
b/icdens cen gat in de /oc/it (Dfo), 1k kon
et van b/iedens wc/ uutraozcn (Diz)
bliedhattig (Nw) bn. [blithatox] 1.
blijhartig, opgeruimd, lief Wat is oat kiend
toch b/icdbattig (Nw)
bliedighied (Bdie, Nbk), voor -held a.
-hied ['blidaxhit] - blijheid huppen van
b/icdijhicd (Bdie)
bliedschop Voor -schap z. -schop de;
-pen; -pien ['blitskopJ 1. bet blij,
verheugd, opgeruimd zijn Wat was d'r eon
b/iedschap in huus, doe d'r toch nog een
macgien kwam (01-NI), Et was icn en a/
b/icdschop in en an beur ( ba), Tot beur
bliedschop verkoch ten ze at doe toch mar
weer an die jonge viskers/udcn a), van
b/icdscbop nit blijdschap, door de
blijdschap: Zie goe/den van bliedschop
(Dho, Nbk, Bdie), 1k kan scans van
b/iedscbap we/zingen ( S a), Van b/icdscbap
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blief - bliekber
v/aug hi] zien moeder am de ha/s (Ow,
Pe-Dbi), Hi]kon van b/icdschop we/in de
/ocht springen (Obk), ...tot de Jocht an toe
springen (Ow), ...een gat in de /ocht
springen (Db, Np, Pe-Dbl), Hi] sprang an
de /ocht toe van b/icdschop (Ma), Hi]
sprang van blicdscbop (baost een) gatin de
/ocht(Diz, Ld, Nbk, Np, Op), Hi3idaanstc
at out van b/iedschop (Ma), Hi] was van
b/iedscbop niat wat hi] doen za/ (Bu), 1k
wus ml] van b/iedscbop glen raod, doe 'k
mien ni]e fleEs zag (Db), Hi] s/aug 'm van
b/iedschap op 'e kni]en (Pe-Dbl), van
poera b/iedsebop (Nbk, Nw, b), in p/aats
dat we L. in b/iadschop afwaachtcn (p),
Wi] daanken year de kracht on de mood
am aons war/c mit b/iedschop te doen (b),
mit b/icdsehop /cennissc geven van aen
geboorte (Mun)
blief (Nbk) [blif], in * VéOr wat b/letja,
en aachter God help mi]het Iijkt heel wat,
ze doen aisof ze rijk zijn, maar ala je
achter de schermen kijkt valt bet enorm
tegen, blijkt men in armoede to leven
(Nbk)
blief-van-mien-liefhuus [bii:ffimT'Iithys] blijf-van-mijn-lijtbuis
bliek I et [blik] 1. bIijk, teken van iets
bile/c gaven van wardering, ... vertrouwen,
zo oak can b/ia/c van wardering/vertrouwen
geven, b/ia/c gaven (Np): Hi] gal we/ b/ia/c
oat at him best naor 'tzin was (Np), argans
b/ic/c van geven laten bIijken (verspr.): Dat
geva/ het de oo/de man a/tied a/ zear daon,
mar hi] hat d'r nook b/ic/c van geven (Op),
'k Za/ d'r even b/ic/c van geven da'/c
begriepe watzlen bedoe/ing is (01-NI), Ze
bin ziek west oat dan moej' Each we/
argens b/ic/c van geven al. van je
belangstelIing, medeleven (Dho), b/ia/c
geven van mede/even (Bdie, Nt), N/c at
naogao het hi] d'r gisterao vend toch we/
wat bile/c van geven (Sz), Hi7 gatd'r Each
b/ia/c van (maar wilde or eerst niet voor
uitkomen) (Ste), Dan geven grate meensken bliek van emmers vol verstaand(bI),
H/7gafnargens b/ic/c van liet niks merken
(Nbk) 2. harsachtig, geieiachtig vocht nit
de tepels ala teken van drachtigheid bij
pink of vaars (oak in geval van schapen
gezegd (Bu)) B/ic/c is at vocht out at gier
van een /ca/lpinke, hi] de cerste dracbt
(Bu), As d'r b/ia/c out de utters komt,

zeggen ze: die pin/ce is /calf (Obk), Die
pin/ce bet good bile/c, dan is hi] ka/I, wat
act de utters komt is k/everig, dan p1/ct et,
dan bet hi] bile/c (Nbk), Dc /coe is we/
/ca/fs, want we tro/c/cen bile/c (Dho), B/ic/c
bet een vecrza, die taoi vocht in dc span en
hat (App), As ze drie maondcn drachtig
binnenhej'b/ic/c, dan is 'tdunneen 't moot
dan nog di/c/cer wooden. Sams hej' va/s
b/la/c; at moat p1k/can (Ste), zo oak 'tB/ic/c
is nog water% genoeg, 't is nog gien has,
da's nag gian bowies van dracbti-heid(Sz),
Bi] var/coop van een vearze Era/ct de
/coopman aerst de tettcns an as d'r b/ia/c in
zIt(Pe-Dbl, Dfo), Dan wodtd'r even an at
gier tro/c/ccn am to on tda/c/ccn of at dYer
b/ia/c gaIt (Obk), Hi] za/ we/ drachtig
wczen, hi] bet a/ b/ia/c geven (Dfo), De
vaarze hat (a/) bliek, dan is hi] /calf
(verspr., Np), ...heta/maoib/ia/c(Ma), 2o
ook ...hat goad b/ic/c (verspr.), ook: is
kenneiijk in de laatste periode van hat
drachtig zijn (Ld, Ow, Sz), 't Gebeurda we/
oat at gier opzwu/de bi] aen bepa a/dc
maonastaand; b/ia/c zat d'r dan met in, mar
an 't gier waj' dan can paar daagan b/Jade
mae/ct mit can /ca/va pin/ce, mar as dc
maone wear ean aandcre stand baddc, ging
at gier wear vat (01-NI)
bliek II (OS, Bu, Diz, Nw, Ste, Wa!, hi, b:
Im) Oak Meek (Bdie, Dho, Diz, 01-NI,
Op, Pe-Dbi, Spa, Sz, Wol) bn.; -er, -at
[bh:k/bii:k] 1. minder stork gekleurd dan
gewoonhjk Die was zo bile/c am de smite,
c/ic deugt grit niat is kennelijk ziek (Diz,
El, Obk), bileka wangan (Nbk), bile/ce am
de wangen id. (Nbk), Ze is zo b/ia/c am de
ncuza, oat is gritgien goad spa/ (Ld, Dfo),
bile/c am 't gazicht, Die ki/ct a/tied wat
bile/c toe (Ow), Hi'/ /ccc/c zo b/ia/c toe, a/
had hi] in de sni] schaten (Ma), Hi]/caa/c
bile/c toe, as de dead van Jeparen (Ma), Ic
/cieken b/ia/c as een lick (hi), b/ic/c as can
dock (Nbk) 2. z. bilk Ill
bliekacbtig (Nbk, Np) ['bli:k... ] bleekachtig
bliekber bw. ['bligbç] 1. zoals bhjkt, zoals
duideiijk is geworden Dat verbieden he/pt
bilc/cbcr a/c nict, ze doen mar dear! (Bu),
Za hadden 't bliekber over ml] (b), Mar
Jaderiene daen/ct daor bliekber tach fiat
lick over (b), Hi] zat bile/char am een
praatian ver/agcn (v) 2. naar valt aan to
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blieke - bliekpinke
nemen, zoals kennelijk het geval is Die (Obk), Nao verloop van tied zal wel
kiender kun 't bliekber goed badden, ze blicken doen of bij geliek bet zal wel
bebben gien jassien an (Obk), Et bet blijken (Nt, Db), Mar vlogge in huus, dan
bliekber toe/i zo west (El)
zol 't wel blieken doen (b), Laot oons van
blieke (OS, WS zuid. van de Lende, Diz, dat gelove blieken doen, met allieni mit
Np, Op, Wol, b, vo) Ook bleke (Dho, Diz, woorden mar veural ok dear oonze daoden
Nt, 01-Nt, Op, Spa, Sz, Wol), Meek (Spa) (b), Dat dot hue/con dat blijkt wet! (Nbk) 2.
de; -n; bliekien ['bti:ka/bh:ka/bh:k] 1. z. blikkcn
bleekveld We zullen et linnen mar op do blieken II (weinig gebruikt) st. ww.;
blieke leggen, et is zok mooi weer (Dfo), koppelww.; bleek, is bleken ['blikj]] 1.
'k ITch et goed nog op 'e blieke liggen blijken (te zijn) Hi7 bleek foetsie! (Nbk)
(Nbk), We hebben slim last van mos in de blieken III (OS, zuid. van de Lende, Diz,
blieke (Db), Ic Icriegen et [ni. het wasgoed] Np, Up, v) Ook bleken (01-Ni, Wol en
nooit witter as op 'e blieke (Dho), 't west.) zw. ww.; overg., onoverg.; bliekte,
Geitien staot in do blieke (Bu), 't Bin het bliekt ['bh:kp/'blt:kij] 1. (onoverg.)
allemaol mollebulten op 'c blieke (Diz), bleken (van was op de bleek); Do was/ce
We zullen et huj mar op 'e blieke gooien, lt te blieken (Np), We leggen 't goed te
et wodt zok mooi weer nit elkaar doen blieken op 'e b/ic/ce (Nbk), Ze hadde de
liggen, voor de inwerking van zon en wind beddezakken year 't huus liggen te blieken
(Dfo), zo ook Veurdat de zunne in et nust (Obk), In meert bile/ct de was/ce op n
kreup, lag et huj op 'e blieke (vo), Ft huj besten (Dfo, Np) 2. (overg.) doen bleken
ftgt op 'e blieke! gezegd wanneer het (van de was) linnengoed blicken (Bdie,
regent terwijl het hooi op het land ligt Nbk), wasgoed blicken (Dhau), Ft
(Np), (gezegd van een hongerig iemand:) bliekgoed wodt now deur de mederne
Al hadde bif do macge vcurtiedkrek op 'e wasmiddels blickt (Obk) 3. verder in haor
b/ic/cc bad, dan hoefde 't nict slimmer (b) blicken (v); En mew zol hour baor blieken
2. bleekgoed (Bu, Op) Mien blieke tre!? ci (v)
vandacge, d'ris ecn boe/zunne, 'tgoedkan bliekerd (Nbk) de; -5; bliekertien ['bh:kçt]
mooi uutbliekcn (Up)
I. bleek iemand
blieken I st. ww.; onoverg.; bleek, is bliekgeven (Obk) et ['blikxi:bw] 1. het
bleken [blikg] 1. blijken, duidelijk worden vertonen van tochtigheidskenmerken door
dat jets is zoals aangeduid 't Fleck aorig een merrie Aj'et bliekgeven van cenpeerd
goed mit him te wezen (Nbk), Dat bliekt zion wi/len, dan moej' slim opmarkzem
uut wat hif zee (Nbk), Dat is (wel) bleken wezen (Obk)
het is gebleken, Dat her (daor) wel bleken bliekgoed (Bdie, El, Np, Obk, Ste)
(Nbk, Bu), Et zol oons dan wel blicken (b), ['bli:kxut] - bleekgoed Ft bilekgoed wodt
Ecrst scheen et on lacier Meek et het kwam now dew- de mederne wasmiddels b/ic/ct
na verloop van tijd wet aan het Iicht (Ste), (Obk)
? Moet nog blieken dat hij waorhcid sprek bliekhied (Nbk, Np), voor -held z. -hied
(Bdie), Dat zal nog blicken mocten moet ['bli:khit] - bleekheid; het bleek zijn
nog mast blijken zo te zijn (Up), Ft zal bliekig (Nbk) ['bh:kax] - bleekjes; een
wel blieken (Nt), blieken laoten laten beetje bleek Hij keek war blieki (Nbk)
blijken: Ze laoten d'r ni/cs van blicken ze bliekighied (Nbk), voor -heid z. -hied
laten niks merken, hebben het er niet over ['bli:koxhit] - bleekheid, bet bleek zijn
enz. (Dho), Th7 leut et met zo gauw bliekkoppien (Np) et; ...bliekkoppies
blicken 6), blicken doen blijken, zich ['bli:kopin] L iemand met een bleek
voordoen zoals uitgedrukt: 't Dee blicken gezicht, vooral gezegd van kinderen 't Bin
het bleek, EL/Dat bet (wel) blieken daon echte bliekkoppies (Np)
het/dat is (wel) geblekenl, Ft dcc algauw bliekmiddel (I) ['bli:k...] - bleekmiddel
bile/con dat (..) het bleek al snel dat, Dat bliekneuze (spot.) ['bli:k ... ] - bleekneus
zal nog wel blicken doen zal nog wel bliekpinke (Ow) de; -n; ...pinkien ['blik...]
blijken, Et dot blicken dat die mccnsken L. pink, hokkeiing die drachtig blijkt te zijn
nooit mit mckecrpraoten blijkt zo te zijn (afgaande op her bep. vocht, b/ic/c, dat men
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bliekveerze - blienddoek
nit de spenen trok en dat good kieverig
moest zijn (Ow)) De Makkemer maat (op
'e twiede maendag In november) was de
/aeste maat waor as de koop/uden de
ressies van de aandere market, zien mossen
am ze nog kwiet to raeken; de goeie
b/iekpinken weren d'r dan al lange uat

(Ow)
bliekveerze (Dhau, Ma, Ste) de; -n;
.veersien ['blikf...] 1. vaars die door bliek
in de tiler te hebben drachtig blijkt to zijn
bliekveld (Db) Ook bleekveld (Sz)
[bli:kf.....bli:k...] - bleekveld Bij oons
thuus ston at b/iekve/tien vol mit k/so veT

(Db)
bliekwaeter (OS, Np, v) Ook bleelcwaeter
(Bdie) ['bli:k... / ... ] - bleekwater Et is
hle/emao/e autbeten, aj'argens b/lekwaeter
op va/en /aoten bebben (Np)
blien z. bliende
bliend Ook blind (Spa) bn.; -er, -st

[blint/blrnt] 1. blind, niet de mogelijkheid
hebbend om to zien: door een gebrek aan
de ogen Bif dat onge/ok is hIj b/lend
wodden (Spa), argens b/lend veur wezen
(Bdie, Ld, Mum): Hij wl/ 'tnietzlen, hljls
d'r b/lend veur (Ld), k Dee mar net of ik
b/lend was ik deed maar net of ik het niet
zag (Dhau), ziende b/lend wezen (Ld,
01-NI, Ow), Daor kuj'je we/ b/lend op
kieken (Np), ...steren (Dho, Diz, Np, Spa,
Obk), 'tls net een b/lend peerd hij werkt

onafgebroken door, zonder zich verder met
iets in to laten (Wol), Een b/lend peerd kan
d'rglen kwaoddoen gezegd wanneer het er
ergens erg rommelig en slordig, leeg of
haveloos uitziet (Diz, El, Np, Obk), ...kan
d'r glen schae doen id. (Bdie, Mun, Obk,
Nt), .. .doet d'r glen schae an (Dho), - lop
d'rnog glen scbae id. (Pe-Dbl), Hoo/ toch
op mit dat geharre war, le zollen d'i- b/lend
van wooden (Mun), D 'r was we/ es een
peerd mit wit in 't oge; ze zeden dan a/tied
dat et d'r dan blind mit was (Spa), Hij slat
dear as een b/iende vinke (Op), b/iende
v/iegen c.d., z. onder bet. 3 (mogelijk toch
als b/lend in bet. 1 op te vatten omdat ze

vaak blijven zitten bij slaande bewegingen), zo b/lend as een doeve(Sz) 2. niet
in staat in de gaten te krij gem wat er aan de
hand is, wat er speelt Die lop d'r ok b/lend
In trapt er geheel argeloos in, zonder ook
maar te kunnen zien wat er speelt (Ste) 3.

wild, onbeheerst, in In bilende woede
haande/en (Op), (zelfst.) wat In et b/lende
weg doen (Op), b/Iende v/Iege paardehorzel (ho: Nw), ook: steekvlieg, blindaas
(Bu, Db, Dhau, Dho, El, Ld, Ma, Nbk, Np,
Nw, Obk, Op, Pe-Dbl, Ste): As de b/Iende
v/iegen an va/en, komt d'r ok vaeke regen

(Ste), As de Mende v/lege stlkt, Is dat een
token veur regen (El, Db), B/lende v/legen
gaonje rustig op 'e haandzitten on stl/cken
je inienend, 't is bear om blood to doen
(Nbk), MIt bruuler% weer kun die b/iende
v/iegen zo stikken (Obk), zo ook b/iende
moggen id. (verspr. WS, noord. van de
Londe), een b/lende mugge id. (WH):
Onder 't me/ken kuj' con boo/ last hcbbcn
van b/iende muggen (Spa), b/Iende daese

id. (Mun, Nt) 4. gezegd van handelingen of
toestanden waarbij men het verloop niet
goed kan plannen, niet weet 5. zonder
invulling, zonder hetgeen men erin, erop
zou kunnen verwachten, zonder wat
relevant is to kunnen zien een b/lende mare
zonder ramen (Nbk, Np, Spa), een b/Iende
yore de voor die men oversloeg bij het
poten van aardappelen (ZW, Diz, Np, Op.
Ow), b/lend typen zonder de tekens op het
toetsenbord te kunnen zien 5. niet
zichtbaar, in Aj' glen splekers in 't zicbt
ba/en willen, dan moej' et boo/t b/lend
vernaege/en (Obk) 6. met een opening
slechts aan één kant de b/Iende daarm
(01-NI, Spa, Nbk) * Llefde Is bllend

(Pe-DbI, Ste), (vergoelijkend over het
dwaas doen, raar zijn:) Gek Is /astlg, mar
b/lend/s nogmlnder(Dho), Ge/dmaekt et
meensdom b/lend (Obk), le moe'n een
b/lend peerd niet in de bek kleken hetz.

als: een gegeven paard niet in de bek
kijken (Dfo, Nw, Ow, Sz), ook: het is no
welletjes, je moet er niet verder over
zeuren (Bu), B/lend is onge/okklg, mar d'r
bin ok ge/okkige blienden (Dho)

blienddoelc de; -en; -ien ['blinduk] 1.
blinddoek, nI. die men iemand voor zn
ogen bindt bij bep. spelletjes, waarbij de
anderen moeten worden gevangen of door
tasten moeten worden herkend, of waarbij
men met een stok de hoed van de stropop
moet slaan (El) blienddoek(ien) speu/en

kinderspel spelen waarbij de geblinddoekte
in de kring staat, een ander moet vinden,
betasten on raden wie het is (Obk, Np)
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bliende - blieven
bliende Ook bliene ( Ld: bet. 1), Mending
(bet. 1: Ow), blien (bet. I: Diz) de, et;
blienden, ook wel blienen
['blindo"blino/'blindii,'blinj 1. (veelal my.)
blind, vensterluik (vaak die aan de
binnenkant van bet huis, i.t.t. de /oekenaan
de buitenkant) As 't locbt opkwam, dan
kwamn,cn de blienden dichte, en ok we]
tegen de zunne en hi] storm en regen (Np,
Wol), Doe die bliende even dichte (Diz),
ook Doe et b/len mar dichte (Diz), As d'r
iene over/eden was, dan b/even de blienden
dichte, zolange as ze ho yen c/c eerde
stonnen (Dfo), ...dan wodden de blienden
dichtedaon, dan wodde de klokkc stillezet
on ze dec/en dan ok wel een dock year de
spiegel (Db), As de kiender meuzels
mazelen] hadden, mossen de blienden ok
dichte (Obk) 2. blind iemand een wonder,
daor de meensken as blienden an
veurbijlopen (v) 3. steekvlicg, blindaas,
regenvlieg (z. ook onder b/lend, bet. 3)
(Dfo, El, Ma, Op, Ow, b: lm): 't Is
al/emao/ blienden (Ma), ITtat stikken die
blienden weer, oat is meerst tegen regen
(Dfo), paardehorzel (Ow): Blienen bin con
p/aoge year de peerden (Ow), 't Peerd zat
onder c/c blienden (Ow) * In 't /aand van
de blienden is ienoogkoning (Ld, Pe-Dbl,
Op), zo ook In et rick van c/c blienden is
ienoog keuning (Obk), Dc bliende zag ccii
haeze /open/De /amme leap him badde
aachternao/De naekende stak him in de
base (Dfo), De stomme moot c/c blienden
/eidcn (Db, Man), zo ook Dc bliende zal
c/c kreupe/e leiden (Mun), We zullen zien,
zee de bliende, hoe de kreupe/e daansen
kan (Nbk)
bliendedaarm Ook blindedarm ( Sz)
[blinda'd ... / ... ] - blindedarm 1k bebbe een
ontsteking an de blindedarm had, ze
hebben 'in d'r we/ out hao/d (Sz), Ze
hebbcn 'in hulpen an c/c b/len dedaarm (Np)

bliendedaarmontsteking [blindad...] blindedarmontsteking
bliendegeleidehond (Nbk) Ook geleidehond (Nbk) {.. gal.!...] - blindengeleidehond
bliendehond (spor.) ['blinda...] - blindengeleidehond
bliendekappe (Bu, Dhau, Dho, Diz, El,
Mon, Nw, Pe-Dbl, k: Ste) Ook bliendkappe (Np, Obk), blienkappe (Dfo, Nw,

Spa) de; -n; . . .kappien ['blinda .....blintkapa/
'bluikapa] i. leren kap die bet paard voor
de ogen werd gegespt, vooral: als bet voor
de karnmolen moest lopen Etpcerdkrceg
c/c bliendkappe op (Np), Etpeerdmos een
blicnkappe op hebben (Nw)

bliendemannegien (verspr.) ['blinda...] blindemannetje
bliendesehoele (spor.) [hi...] - blindenschool
bliendestok ['blindasthk] - blindenstok
bliendhied (I), voor -heid z. -hied
['blinthit] - blindheid
bliending z. b/icndc
bliendkappe z. bliendekappe
bliene z. bliende
blienkappe z. bliendekappe
blienzulver (Ste) Ook bliezulver (Ste) et
['bli:sAlwç, ...vr/'bli:s ...] 1. berhjns-zilver
Et string was van blienzulver, mar van
onder was et leer, et zat in leer (Ste)
blienzulveren (Ste) Ook bliezuiveren ( Ste)
bn.; attr. ['bli:s ... ! ... ] 1. van berlijns-zilver
An ci' heufdstel daor haj' blicnzulvcren
placten, naost de ogcn, daor zat een string
year hinges c/c kop; c/at string kwam an c/c
bliezulveren ringen vaaste in leer (Ste)

blieven I si. ww.; onoverg.; is bleven
['bli:brp] I. doorgaan met to bestaan Dat
b/i/i wel dat blijft wel bestaan 2. niet
wijzigen wat de tijd, plaats enz. betreft 1k
b//eve bier flog een p05/en (Nbk), Jim kun
bier vannaacht beter b//even, want et is
spiege/glad (Obk), 1k kan n/ct lange
blieven, 1k maci' c/c trein nag haclen (Up),
ía moc'n daor b//even (Ma), Wij zu/len
daoreennaachtblievcn (Dho), Wijblicvcn
h/er vannaacht mar to slaopcn (Np), B/icf
iehierslaopen?blijfje bier om to slapen
(Nbk), ... eten 7 (Nbk), Moe'n we a/tied mar
v/ak hi] honk blieven, letterhk on
feguarlik? (b), Hi] moot d'r in blieven hij

moet binnen blijven, ook: het bed houden
(Nbk, Ste), Zc hebben a//eniao/c gaas om
oat kaampien daon, aanc/ers wi//en c/c
/aomerc/'nnietin blieven (Obk), Hi]isnog
wel zick, mar ci' cten is d'r vandacge toch
wel in b/even (Dfo), Ic moe'n c/fr niet to
lange in b//even, cers woj' misse/ik van c/c
stank(Db), Et a/dcrmuuiiikste Jiektmijdat
c/c mcensken c/'r ok nog wat hi] op 't stok
blieven, on 't naor 't zun hebben on niet al
to ba/stung wooden zich goed, prettig
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blieven - bilk
blijven voelen (Ow), Jo kun Cr om mien
pat we/ b/iovenje hoeft wat mij betreft niet
to komen (Ow) 3. doorgaan met de
bedoelde handeling, toestand Daor b/itt at
U] (Nbk), Daor b/let 1k hi] 1k verander
niet meer van standpunt (Nbk), H. on J on

* Wie scbritt die b/ill (I)

er niet buiten komt te staan (Nbk, Spa) 4.
achterbiijven, niet verder gaan Waor b/id
ie toch?waar ben je nu tech, waarom kom
je niet mee, waarom kom je niet, Waor
b/jet ie now mit Je mooie praoties7 hoe
staat het nu me je daadkracht, Iaat nu eens
zien dat je doet wat je hebt beloofd enz.,
zie je wel, je hield aileen maar mooie
praatjes, Waor bin we bleven ? toe hoever
zijn we ook al weer gekomen (in een boek,
met eon les, in een vergadering), B/iefmi]
van de hued! rank me niet aan (b), Cr of
blieven bet niet aanraken, d'r over blieven
ongetrouwd blijven, geen partner vinden:

blieven III huipww.; is bleven ['bI ... ] 1.
doorgaan met de in het hoofdww.

blieven II koppelww.; is bleven ['bI...] 1.
in de uitgedrukte toestand, handeling
blijven gezond blieven, good blieven niet

bederven, Thy b/eel d'r doodgcnioedereerd
onder (Dfo), Eon oo/d ding b/itt eon oo/d
0. hadden aYe dde wark mit bienen om die ding zal daarin niet veranderen (p), As ie
beide ha/tiviezon (..) an to blieven (vo), hum do baos niet blieven kunnon, steer
Dat was grit oons plan, mar 't b/eel bum mi] mar oven, dan zal 1k hum wo/
moerstal bi] zul/en het kwam niet verder effonpies mores leron ( Sz), Th1 b/ill th
dan dat men lets zou (b), Bi] die iene keer MY is hij verandert niet (Nbk), Wij bleven
b/eel et niet (b), Bi] bu/ten en bu/ten, at nochter van de kno//en (b), Zol 't vanda ego
grös gruuit mar dew-, or staot a/ weer hoge, zo blieven? in die toestand blijven (p), bi]
or b/lit Jo haost vow- (bi), Hoe lange kun ze ci' oo/de blieven niet veranderen (Diz),
nog op heurzc/s bhcvcn? nog zelfstandig A//es b/eel hi] ot oo/de er veranderde niks
blijven wonen (ni. die oude mensen) (v), Nbk), Wi] b/ievon mar gewoon, daorkoJ'
Zoks moeJ' onderho/en, ie moe'n Cr wat in 't veersto mit (01-NI), Al zol hi] eon
b/icven hot is verstandig bezig to blijven moordplogen, daor b/ill hi] gewoon onder
binnen de bedoelde situaties, op het (Sz) * Tevredon wozon is eon gounst,
bedoelde terrein (daardoor blijfje handig, tevroden schienon is een kounst/Tovroden
bekwaam) (Nbk, Spa), je moet zorgen dat wooden eon ge/ok/Mar 't blieven is can
je op dat terrein in de running biijft, dat je meestorstok (Dho)
genoemde handeling Hi] b/eel dan de hie/o
middag p/akken )' s/aopen blieven maar

steeds niet wakker worden, maar steeds
niet nit zn bed komen (Nbk), Ze bleven
mar zouron (Nbk), Doe inienen b/eel hi]
staon (b), We bleven mokeer schrie von (v)
blievend bn. ['bli:brpt] 1. blijvend: niet
voorbijgaand, duurzaam Et is mooi om
zoks to go von, zoks is b/io vend (Nbk), eon
bile vende herinnenng (Nbk)
blievertien (Nbk) et ['bli:wrtin, ...vr ... ] 1.
blijvertje, in Ft is gion biovertien dat blijft
Daor is 't Jongste of die kan Cr we/ Os niet zo (Nbk)
over b/ieven (Obk), vandanr Zijis d'rover bliezulver z. bienzu/ver
bleven (Ma), Die b/ill d'r over (Nbk, Ow), bliezulveren z. b/ienzu/voren
Die moot opschieten, want aanders b/itt hi] bilk I et [blik] 1. blik, bladmetaal
d'r over (Dhau) 5. terechtkomen, taken Tegenwoordig kuJ' a//es in bilk kriegon,
Waor zol mien bri//e bleven wezen! (Nbk), zoas aten en bonen d.i. gekonserveerd in
Waor is de tied toch bleven dat (..) hoe een bus van blik, z. ook bet. 3 (Diz, Dfo),
mooi, anders was de tijd toen ( --- ) (Nbk), zo ook We eton vandaege gruunte out blik
Waor is de tied (toch) bleven! hoe snel is (Diz), v/eis in blik (Ow), Dat blik zit zo in
de tijd voortgeschreven (Nbk) 6. sterven, in mekero (Dho), D'r zit we/ eon dee/ce in die
d'r (haost) in blieven bijv. van een auto, mar dat hindort niet, et is togenhoestaanval, ook gezegd van een enorme woordig tech mar van bilk (Ow, Wol), 't
lachbui: ?r Hadde zoe'n hoestbuie, ik zo/ B/i/c van do ni]o auto roost zomar (Db),
d'r haost in blieven (Wo1), We waeren emmorties van blik (Bdie), Die tromme is
bange dat do k/einejonge in de hoestbuie van blik (b) 2. veegblik, stofblik veger en
blieven zol (01-Ni), zo ook Hool op to b/i/c veger plus stofblik (verspr.) 1k/can de
/achen, ie kun Cr we] in blieven Nbk, Ste) voger we] vien on, mar waor zo/ at bilk
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bilk - biikken
wezen? (Nbk) 3. hetz. ais wasb/i/c,
afwasteil (Dho, Nbk, Ste) 4. bus van bilk
(vooral: om eetwaj-en in to konserveren)
BuY de bak/cer koj' ze M5 't bk/c vol kopen
(b), can b/i/c mit gruunte (Spa), can b/i/c
mit bozien, oolde roesterige b/i/den (v),
eon b/i/c onder can bunningzije a', otu
lekhoning op te vangen (bs: Dfo), HiJiszo
benauwd as can bond mit een bk/c an de
stat(Ow) 5. de inhoud van een blik (in bet.
4) can b/i/c bonen, ... wotte/s enz., eon b/lie
waczemfopmiddel, ni. gefingeerde bus met
wasem; voor het halen ervan stuurde men
kinderen of onnozele personen bij wijze
van grap op pad (s) 6. merkteken van biik
Mit 't weidevee bar if a/tied b/i/c/can in 't
oorhaddenje koeien bhkken merktekens in
de oren (Ow), As de bijgen in oor/ogstied
b/i/den in de oren /cregen, konnen ze
ofgriese/ik raozen (Dhau, Db)
bilk II de; -ken [biik] 1. bhk, oogopslag
b/i/den van verstaandholing(j), eon b/uk op
'a tuun, lena gien bk/c gunnen een persoon
flog zeifs niet wilien aankijken (Ma, Nbk),
As b/i/c/can doden konnen, dan was 't met
best gezegd wanneer iemand met een
vernietigende bilk kijkt (Pe-Dbi) 2.
uitdrukking van de ogen Die hat a/tied can
vro/,/ce b/i/c kijkt aitijd vroiijk (Ste),
vrunde/ike bk/c (Ste), Ze bet we1 can
eupen b/i/c kijkt op een eeriijke manier,
zonderterughoudendheid (Dho) 3. uitzicht,
vermogen om te kunnen zien can eupen
b/i/c over at veld (Ld) 4. kijk, inzicht Hif
het can wiede bk/c een mime kijk op
dingen (Ste)
bilk III Ook bliek (Ste) bn. [bhklbiik] 1.
(in verb.) open, onbeschut, zodanig dat
men alies kan zien (El, Ow, Ste) Aj' de
gedienen nict veur c/a raemen hebben, dan
is a//es b/i/c en b/oot(Ow), Hifzatbkken
b/oot op de ruumte (El), ook in Hif bet
gien gebeimen, hij zegt at b/ia/c on bloot
ronduit, heider en zonder temughoudendheid (Ste)
blikboile z. bussebo//e
biikbrood z. busseboie
blikeupener ['blik...] - bilkopener, busopener
biikgat (OS, verspr. WS) et ['bltkxat] 1.
blikgat, biikaars Vroegerin debu]jingekoj'
deur 't zwieten we/ as last van can b/i/cgat
kricgen (Obk), Vroeger in 't hui/aand dan

had i/c we/ as last van een b/ikgat, dan
wa'ksmetterigtussen de bienen (01-Ni), 1k
kreeg can bk/cgat van 't zitten (Sz), 17
zo//enje can b/Begat lietsen (Ow), je can
b/Begat /open (verspr.), Hif hat 'm d'r can
b/ikgat omme /open (Ste)
bilkgoed (verspr. WS, Db, El, Ow) et
['bitkxut] 1. bilkken voorwerpen, soms ook
gezegd van antler hcht, op bilk geiijkend
materiaai (Ow), ook: blikafvai 'tBk/cgoed
staot bij oons a//en,ao/e op at achterste rim
in c/a ke/der(Op), We hadden vroeger vdu/
b/ikgoed year huusboo/de/ik go bra uk
(Pe-Dbi), Woensdags doe W a//c b/ikgoed
mit an de vu/nisman (Db), Die auto's oat is
tegenwoordig allemao/ b/i/cgoed (El)
biikken I bn.; attr. ['bliiqjJ I. van bilk Eon
b/i/c/can emmer bra ukten we vroeger MY
weteren bij het water geven nan de koeien
(Obk), een bk/c/can buss; Die b/i/den
sc/So/c kuj' zomar inc/eu/can (Obk), can
b/i/cken tromme (Spa), ...panne (Np),
.ae/certien (Dhau), Et is krek can bk/c/can
pannegien gezegd van iemand die veel
kiaagt, vaak zeurt dat hij zich niet goed
voeit, dat hij zich ziek voelt, ook wel
gezegd van iemand die zich juist probeert
te verzetten tegen zn ziekte (Bdie, Ste),
Dat is krek een b/i/c/can panne hij is zomaar
ineens warm, en zomaar ineens koud (Np),
ook: hij is snel boos (Np), Et is can
bk/c/can kete/(tien} hij is opvliegend (Op),
can bk/c/can dominee evangelist (b: in),
ook: een stijve vent (01-NI, Dhau): Zif hat
de vent ok an huas; 't is/crc/c zoe'n bk/c/can
domenee (Dhau), Bk/c/can emmer nog as
toe! potverdrie (Ow), Hif hat can b/i/den
masse op is siechtgehumeurd (Nt)
biikken II Ook blikkeren (bet. 4: Ow),
blieken (bet. 4: Wol) zw. ww.; overg.;
blikte, het biikt [bhkp/'bhkçn] I. merken
van munderen, varkens, schapen of ander
vee in de oren (veeial met merktekentjes
van bilk) We moo de pin/can b/i/cken as
ze naor de weidenle gaon ni. ais ze bij
eikaar in een wei komen te iopen, d.i. door
de boeren gezamenhjk (Diz), Koenen die
cup en t. b.c. hadden, gongen ze vroeger
bk/c/can (Op) 2. even kijken naar, een bilk
werpen op, steels kijken naar (Nbk, Ste)
Zuwwe even bk/c/can? (Ste), Hij b/i/eta
even naor hour een bilk van
verstandhouding geven (Nbk), ook gezegd
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blikkeren - bliksem
als iemand steels naar een leuk meisje kijkt
(Nbk) 3. bij het kaartspelen de kaart
omkeren, ni. om te zien wat troef is (Np,
Ste, Wol): HeJ'a/ b/ikt?(Np), vandaar ook
troe!biikken ( Ste) 4. (bij paarden) tekenen
van tochtigheid vertonen (met name aan
het ges lachtsdeel, door trekkende
bewegingen) As een peerd hingstig is, dat
kuJ' glen an 't blikken (Dfo), Ft peerd is
wi/Jig, ze biikt (Diz), Moej' es glen hoe as
hij nog blik, hij is flog go wi/Jig as de
pest (Sz), Dc merrie blikte goed, doe de
hingst d'r achter ston (Spa) 5. als
uitdrukking van de ogen hebben (Dho) Die
b/i/ct vrolik wit de ogen (Dho) 6.
verblikken (Dfo) Hi] biikte d'r niet lens

van verblikte niet, schaamde zich in geen
enkel opzicht (Dfo) 7. z. blikkeren
blikkeren Ook blikken (Nbk, j) zw. ww.;
onoverg.; blikkerde, het blikkerd
['bhkpI'bhkp] 1. blikkeren De zunne
blikkerde de he/c c/ag op t huf (Pe-Dbl),
Dc zunne b/ikte d'r op (Nbk), Dc zunne
b/ikte aor% over de straotstienen en 't was
waarm
? Blikkert 'm in de ogen (Ste),
Dc vissen blikkeren in 't waeter (Bdie), Dc
tanen blikkeren in de mond (Bdie), De
zunne ston al op et waeter te blikkeren
(Wol), Ben adder kan mooi in de zunne
/iggen te blikkeren (Ow), Dc zunne
biikkert over de sni] (Obk) 2. z. b/ikken II

blikkerig In., bw. (bet. 2); -a, -st
[bhk1ax] 1. blikkerig As de zende wat
dunne en blikkerig wodt dan is d'r meer
kaans dat hi] wat takkerig wodt mit heren

(Ld) 2. (van het zonlicht) blikkerend (Nbk)
Dc zunne is wat blikkerig (Nbk)
blikkicn et; blikkies ['bltkin] 1. klein blik
2. metalen uiteinde van schoenveter
(verspr. WS, Db, El) As 't bJikkien van de
veter mist, wodt et een toer om th weer
deur et gattien te kriegen (Op) 3.

merkteken van blik, met name in de oren
van koeien en varkens gedaan (Dho, Ld,
Ma, Ow, vo) Dat varken had een blikkien
in 't oor(Ma), As de keurmeester et varken
dat s/acht wodden mos, keurd had en et
was goed, kreeg et ccii b!ikkien in et oor

(Ow)
blikkont Ook blikkonte ( Spa, Sz) de
['bhkont/ ...konta] 1. blikgat, blikaars een
blikkont hebben, ...kriegen bijv. door
langdurig fietsen, We hebben gister de

hiele c/ag Jietst, en now dot mi] 't gat go
zeer, dat i/c kon wel cen blikkont bebben
(Nw), Die Jopt 'in daor een blikkont (Db,
Nw), zo ook Ic kim je wel een blikkont

Jopen zoveel nioeten lopen dat je een
blikaars krijgt (Nbk, Nt, Wol), Hij het him
d'r een blikkont onime Jopen zo vaak ni. is
hij er naar toe gegaan om het te krijgen,
voor elkaar te krijgen ed. (Ste), Ic zittenje
een blikkont gezegd wanneer men een zeer
achterste heeft door bet lange zitten (Wol,
Nw)
blikkonte z blikkont
blikmaeker (Sz) de; -5; -tien ['bI...] 1.
blikslager
blikpollen (fp) my. ['bltkpoli] 1. straatgras
bilks (Nw) tw. [bhks] 1. in Oe, te bliks.',
gezegd wanneer iemand ergens zeer
verbaasd over is (Nw)
blikscbusse z. bJikspuit
bliksekaeter z, blikskaeter
bliksekaeters z. b/ikskaeter
bliksekater z. bhkskaeter
bliksem I de; -s ['bhksip, .. .s m] 1.
bliksem (van onweer) donder en bliksem
(Nt), As de bliksem d'r ommehenne als de
weerlicht ernaartoe, eropuit om het te halen
(Ste), De bliksem haeJe Joe loop naar de
pomp (lett.: de bliksem moge je halen)
(Ste), krek a]' deur de bliksem truffen
binnenenorm geschrokken, geheel verstijfd
van schrik (b), le kun glen bliksem op hum
an helemaal niets (Bdie), om de bliksem
niet hoe dan ook met (Nt), d'rgien bliksem
ommegeven helemaal niets, iene wat op 'e
bliksem geven op zn donder (Np), En now
as de bliksem an Joen wark zeer snel
(Pe-Dbl), Wi]' wel es as de bliksem
macken daJ' op bedde kommen
onmiddellijk (Nbk), Wi]' wel es as de
bliksem macken daJ' votgaon (Bu, Obk), zo
bertaoJ as de bliksem (Nbk, Sun-0t), Hi]
/eup as de bliksem zeer snel (Bdie), Hi]
was d'r as de bliksem bij (Nbk, Np), zo
v/ogge as de bliksem (Np, 01-NI) 2.
handige persoon (ook wel negatief) Die
bliksem het d'r verstaand van om een
aander d'r in de Juzen (Sz), een
bi]derhaande bliksem zeer handig en
pienter iemand (Nbk), cen zunige bliksem
(Ma, Ow), een baandige bliksem gezegd
van een vrouw (Np), 't Is ee,-i inhae!%e
bliksem! (Ma), een Juie bliksem (Spa), een
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giorige bliksem (Nt), eon kwaoie bliksem
een bijdehante of vinnige vrouw (Obk,
Wol), ook eon bliksemtien Id. (Wol), een
aarme bliksem (Spa), Wat eon bliksem van
eon Jonge pittige of erg ondeugende jongen
(Dho), Die bliksem hadde gummiewaanten
an, dat hi] her ok glen vingerofdrukken
achterlaoten (Sz) 3. in glen bliksem
krachtterm: heiemaai niets 1k begreep d'r
glen bliksem van Nbk), Daor bcJ' glen
bliksem mit to macken (Np), 't Heipt Lie)
glen bliksem (Dho, Diz, Nbk, Np, Nt, Obk,
Ow, Wol), zo ook 't Gefglen bliksem (Sz)
4. in naor de bliksem naar de verdoemenis,
naar do barbiesjes, verloren (gegaan): naor
do bliksem gaon: As hi] niet oppast, gaot
hi] naor do bliksem (Ow, Wol), Jekun om
ml] naor de bliksem lop en (verspr.,
Pe-Dbl), zo ook Loop naor do bliksem je
kunt de boom in, barst maar (Bu, Nbk,
Np), Ill] is naor do bliksem (Ste), Hi]
hadde vroeger eon beste zacke, mar die is
now naor de bliksem (Wol), Die febriek
kan et Diet bolwarken, ze gaon naor do
bliksem (Obk) 5. in hietc bhksem
aardappeien met zoete appels, met name
als stamppot (verspr. OS, Np, Sz), zo ook
blauwe bliksem hetz., maar no met peren
(OP)
bliksem II tw. ['bltksm....sam] 1.
bliksems, deksels (z. ook blaksem) Wat
bliksem nog an toe! (Bdie), He bliksem,
laot oat! (Dho)
bliksembus z. blikspult
bliksemen ['bhksipn, 'b1tks5mn] bliksemen, weerlichten Et bllksemt, 1k zie
et lochten (Ste)
bliksemflits (spot.) ['bI ...] - bliksemflits
blikseminslag ['bi... ] - blikseminslag
bliksemkaeter z. blikskaeter
bliksemkater z. blikskaeter
bliksemof]eider (App, Nbk) ['bi...] bliksemafleider
bliksemofleiding (Nbk) de ['b!..] 1.
bliksembeveiling (m.b.v. één of meer
bliksemafleiders) Hebben Jim glen
bliksemolleiding? (Nbk)
bliksems I bn.; attr. ['bhksqs, ...s3ms] 1.
zeer ondeugend, deksels Die biiksemse
Jonge toch (Diz, Ma, Np), Bliksemse aep!
vooral: aap van eon jongen (Ma), (vooral
tegen eon ondeugend of speels kind:)
Bliksemse kikkerd, kom bier, dan za '1< Jo

do knot bekieken (Bu)
bliksems IT ['bI ... J 1. (bw.) geweldig, in
hoge mate Hi7 wet bliksems goed wat hi]
doen moot (Nbk), (verb.) Die zol daor
bliksemsc geschikt your wezen (v), bilksems gauw (Diz, Mun), Mien moeder
hadde zoe i Hein huipien, mar oat ding
was zo bliksemse handig mit do naalde, die
kon nijen al hadde go d'r veur leerd (Sz)
bliksems ITT (verspr.) tw. ['bl ... ] 1.
krachtterm: bliksems
bliksemschicht (Sz) ['bI ... ] - bliksemschicht
bliksemsgauw (Nbk) bw. [akw. wisselt] I.
pijisnel WI'!' wel os bliksemsgauw macken
daj' in huus kommen? (Nbk)
blilcsemstraol z. bhksemstraole
bliksemstraole (verspr.) Ook biiksemstraol
(Ld, Nbk) ['bI ... 1...] - bliksemstraal (Jett.)
cen belle bllksenistraole (Nt), eon folio
bliksemstraol (Ld)
bliksemsvlogge (spor.) bw. [akw. wisselt]
1. pijlsnel
b!iksie z. bilksies
bliksiekaeter z. blikskaeter
bliksiekater z. blikskaeter
bliksies (Np) Ook biiksie (Dfo) tw.
['bltksis/... si] 1. krachtterm: bliksems,
potverdrie Bliksies nog an toe! (Np)
blikskaeter (verspr.) Ook biiksemkaeter
(Bdie, Diz, Ma, Np, Obk), blikskater (WH,
Ma, Wol), biiksiekaeter (Db, Dhau, Ma,
Nbk, 01-NI, Op), biiksiekater (Obk),
bliksemkater (Spa), bilks elcater (Nt),
bliksekaeter (Np, 01-Ni), biikstiendekaeter
(Dfo), biikstienkaeter (Wol) tw.
['blikske:tr/'bhksip ... ..bltkska:tr/'bliksiks:tr/
'bli.ksika:tr/ ... ..bli.kso ... ..bItksti:nd .../...] 1.
blikskater; Blikskaternog too, datstaotd'r
mar your (Sz), ...nog an toe (Ma), de
bliksekaeter! (Np, 01-NI), te blikskaeter
(Np, Ld), Now mar even as do bliksiekaeter an 't war* (01-Ni)
blikskaeters (verspr.) Ook biiksekaeters
(01-NI) ['bhkske:trs/'bhkso ...J - blikskaters,
bliksems, vermaledijd Wi]'as do weerlocbt
maeken daJ' op bedde kommen, biiksekaeterseJonge! (01-NI)
blikskater z. blikskaeter
blikslaeger I (Oho, Nbk, Np, Pe-DbI) Ook
biikslager (WH, Man, Wol) de; -5; -tien
['bl ... I ...] 1. b!ikslager In Wolvege woonde
7'., do blikslaeger; die riopereerde kouper
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en bilk, hij soldeerde en zo (Np), Dc
bfiksiacgcr stoldeerde emmers, geuten,
kacheipupen en zo (Pe-Dbl), Hen bilks/ager
gong c/c huzen bij ianges om ketels,
potten on pannen die lek waeren, te
macken (Mun)
blikslaeger II (OS, Bdie, Mon, Np) Ook
blikslager (01-NI, 0p, Wol, Wil) tw.
['biiksis:gçsi'... ] 1. krachtterm: blikskaters
Blikslaeger, die slag was dichtebi (Ow),
Blikslaeger nog es toe, bliksemse jonge!
(Ma), Bliks/agernog an toe! (Obk, 01-Ni,
Sz), Watblikslaeger nog an toe! (Bdie), To
blikslaeger nog an toe! (Np), Blikslager
nog es an toe, dat was wat! (Wol),
Bilks/a eger hack, daor kwam hij reer to
passe slecht to pas (Dfo)
blikslaegers I (Dhau, El, Ma, Nbk,
Pe-Dbi) bn. ['bhksls:gçs] 1. drommels,
deksels Biiksiaegersejonge, wif' we! even
bier konimen (Dhau, Pe-Dbl, El)
blikslaegers II (Bdie, Dfo) Ook bliks/agers
(Nt) tw. ['b!.!..] 1. krachtterm: blikskaters
Bhksiagers nog an toe! (Nt)
blikslager z. blikslaeger I, II
blikslagers z. blikslaegers II
blikspuit (Dfo, Nbk, Obk) Ook bliksembus
(Wol), bliksebusse (01-NI) et ['bltkspijt!
'hi.....bitksobAsa] 1. spel gespeeld met een
konservenblik of hal, waarbij de speier die
de anderen moot zoeken terugrent wanneer
hij ze ziet, zn voet op bal of konservenb!ik
plaatst, biikspuit roept en de naam van de
speler die hij zag; is degene die gezien
wordt eerder, of ziet iernand kans ongezien
to naderen, dan schopt doze spe!er het blik
of de hal weg en roept daarbij verbs of
vri'j waarna hat spel opnieuw begint
blikspul (Dhau, 01-NI) et; -len ['bIIkspAi]
1. édn of meer voorwerpen van blik D'r
kwam bij oons altied lane /anges mit
bliksp alien (01-N!)
blikstiendekaeter z. b/ikskaeter
blikstiender I (Bdie) my. ['blik...], in Ia
kun glen blikstiender op 'in an geen zier,
niets (Bdie)
blikstiender II tw. ['bhksti:ndç] 1.
krachtterm: bliksems Oc blikstiender!
(Nw), B/ikstiander, daor hadde 1k omme
daenken moeten! ( Op), Blikstienderjonge,
komt dat we! goad (01-NI), We! bilkstiender, 1k moot nog naor de winkel
(Pe-Dbi), B/ikstiendernog es an toe (Nw),

(de) blikstiender nog an toe! (Np, Ma): Dc
blikstiender nog an toe, now za'k Ic
pakken!(Np), Dc blikstiender, 'k bin bliede
daj' dat even zeggen (Sz)
blikstienders I (Ma, Nbk, Nt, vo, -b, ho:
Nw, Dho; Nt)) bn., bw.; attr. ['bliksti:ndrs]
1. deksels, drommels Blikstiendersejonge,
don der op! (b, ho: Nw; Dho; Nt), Ja, dat
weer ik nog b!ikstienderse good (vo)
blikstienders II (OS, verspr. WS) tw.
[b!..] 1. deksels Biikstienders nog an toe.'
(Dfo)
blikstienkaeter z. blikskaeter
blikstiens (Diz, Nbk, vo) bw., bn. (attr.)
['biiksti:s] 1. in hoge mate erg St kwam
blikstiens op 'a rogge an (vo), Buikstiensa
jonge, wees niet zo ondeugend (Diz, Nbk)
blikstoete z. bussebolle
blikvleis (Ow) ['bI...] - b!ikvlees
blind z. b/lend
blindedarm z. bJiendadaarm
blinder Ook blinders (Bu, Db, Dhau, Mon,
Np, 01-NI, Ow) tw. ['blrndç/... 4s] 1.
potverdrie, drommels, deksels Blinder Jan,
kom as bier (Dhau), Blinder, wat een
mooie fiets! (Wol), Blinder, wat stao ie d'r
mooi op. je (Nbk), Blinders, wat een mooie
meld! (Db), Blinder, daor he]' de zunne
toch nog (Nbk), Blinder, komt dit we!
good! (01-NI, Ow), Qe blinder! gezegd als
iets niet bepaaid naar wens gaat, ale men
jets per ongeluk !aat vai!en e.d. (Diz, Nbk,
Nw): On blinder ja, dat he'k vergeten
(Diz), blinder nog an toe (Dho, Nbk, Np,
Obk, Ow): OTh/ieven, blinder nog an toe!
(Dho), Blinder nog an toe, ik moet mif
naudij antrekken aankieden (Obk), zo ook
Blinder nog toe! (Dfo), Blinder nog as toe
(Spa, Obk), War blinder nog an toe, kom
bier (Bdie), Die blinder nog es toe (Obk),
De blinder! ( Db), to blinder (verspr.): To
blinder! Daor is bij toch nog (Nbk), To
blinder, now he'kje nog niet a/ks verte!d
(Sz), Te blinder, the smerige jonge (Np),
To blinder dit gaot mis (Nt), To blinder,
moe]' nog een brief schrieven! (Ow), De
blinder! (Db), Te blinder nog an toe! (Nbk,
Spa): To blinder nog an toe, hoe koj' toch
zo! (Nbk), ook To blinders nog an toe
(Np), ...nog as an toe (01-N!), de blinder
toe
(Bdie, Ma, Nt): Dc blinder nog
(Bdie), Dc blinder, datis me toch wat(Nt),
as de blinder zeer sne! (Nbk, Nt, Obk,
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Pe-Dbl, Spa): Wig' wel as as de blinder (Pe-DbI), 'k Heb de blinkerd verspeuld
niaeken daj' votkommen! (Spa, Nt, Obk), (Dho) 2. elk der twee plaatjes aan de
As de blinder d'rhenne! (Pe-Dbl), Ie Moe 'n kanten van bet hoofdstel van een paard
as de blinder maeken daj' wegkommen (Dfo) 3. in can blinkerd am een stinkerd
(Pe-Dbl), Ow de blinder nicE! Dat macf' flinke zonneschijn die door buien wordt
we! laoten! (Dhau, Dfo)
afgewisseld (1Db, Dho, Ma, Nbk, Np, Ow):
blinderkaetcr (El) tw. ['bltndrke:tçj 1. In deboonsdaegen is at vaeke can blinkerd
blikskater Blinderkaeter nag an toe! (El)
ow ccii stinkerd (Ma), can blinkerd veur
blinders bn., bw. {'bltndçsj 1. deksels, can stinkerd (Diz, Ld, Wol), ... en can
drommels Blinderse jonge, inaek daj' stinkerd (Ste), nao disse blinkerd can
votkommen (Db, Nbk), Jaw blinders kiend! stinkerd (Bu), vandaar * Nao een blinker
deksels kind (b: In), Dat is now blinders! komt een stinker an eens regent het, dan
(b), (ook verb.) Hij wet blinders(e) goad weer schijnt de zon (Op), Eerst con
dathijdatnietdoen mag(Op), le weten at blinkerd an dan can stinkerd id. (Dfo,
zels ok wel blinderse goed! (b), 1k weer 01-NI, ho: Bu, Nw), can blinkerd oni een
blinders goad wat ik doe zeer goad (b: in), stinkerdde zon die schijnt terwiji at direkt
N schicnt loch mar blinders goad mit ion regen volgt (Nbk), ... an een stinkerd(Ste),
an aander op 'e boogte to wezen (d), een Morgans een blinker, ge/I o verdag een
blinders mooimaegien (Db), As ie die brj'j stinker (Sun-0t)
mar met 20 blinderse hiete maekt badden blinkerig (Ste) bn., bw. ['blu]kpxj 1.
(b), Dat is blinderse makkelik ( b), 't Is gezegd van het blinkend schijnen van de
blinders koold buten (Dho), We hebben zon ais er kenneiijk regen op komst is
blinders lang werk vanao vend (Sz), blispoter (Obk, j) de; -s; -tien ['bltspo:otç]
blinders gauw (verspr.): Wig' wel as 1. iemand die voorop gaat, degene die de
blinders gauw maeken daj' op bedde zaak aan de gang brengt, die met zijn
kommen? ( Wol), ook: blinderse gauw prestatie een voorbeeld is voor anderen die
(Mun) 2. z. blinder
hetzeifde dean (I) Per slot van rekening
blinken st. ww.; onoverg.; het bionken kwam at d'r op daele dat hi] de blispoter
{'blu)klJ] 1. blinken Et baentien van de van at spul was (Obk), Mit grappen en
Wren kan 20 blinken as de zunne d'r op
schient (Obk), Dc zunne blinkt in de ruten

streken uuthaelen was K wel de grootste
blispoter van allemaole U) 2. koe die

heeft blinkende ramen tot gevolg (01-NI),

voorop gaat in een groep koeien U)
bloddcn z. bloeden
bloc (Bdie, Pe-Dbl, Ste) Ook bin, (Ste) de
[biu:/bIA:J 1. bep. overgevoeligheid van een
koe tegen zonnebrand (ook zunne- braand
geheten) As de koenen de bloe hebben

Ic kun zien dat T an 'tpoetsen west bet, at
blinkt d'r over (1Db), Et blinkt d'r over, zo
vet is 't (Nbk), blinkende hoefiezers (ba),
BE blinkt as can peerdekeutel in de
maoneschien (1Db, El, Nbk, Obk, 01-NI,
Np, Nt, Op, Sz, Wol), ...as een honnekeutel... (Np, Sun-0t), ...as can keutel...
(Dhau), ..as de zunne (Op), ...as een ekkel
(Dfo), ...as can spiegel (Dhau, Do, Spa,
Ste), ... as zulver (Dfo, Mun), ...as goold
(Bdie, Bu, Diz, Ma, Mun, Sz, Pe-DbI) *
Zwathaorispeerdehaor enpeerdehaordat
stinkt/Roodhaor is vossehaor en vossehaor
dat blinkt (Dho), Et is met alles goold wat
d'r blinkt z. order goold
blinker z. blinkerd
blinkerd (OS, verspr. WS) Ook blinker

(Np, bet. 1: verspr. WS, El, Obk) de; -s;
blinkertien ['biujkçt/ ... kç] 1. iokvisje aan
een loophengel voor her vangen van snoek
De snoeken wollen wel op de blinkerd an

moe'n ze can dek op; ze kriegen at ok op
at gier, an at ye1 kan d'r of gaon, dan bin
ze met te melken ( Ste), Bi] bloe het de koe
last van de zunne, dan gaot at witte yel
vervellen an at zwattc met, ze moc'n dan
op 'c sEal in donker staon, ze hebben d'r
verscbrikkelik last van, at dot goed zeer; at
is arfelik, mar at is nicE besmettelik (Ste)

2. bep. bloedziekte die verveiling teweegbrengt (Pe-DbI), in an de bloe (Pe-DbI)
bloed at [blu:t (verspr.), biu:ot (01-NI),
ook wel biut (verspr.)] i. bloed in het
lichaam bij mens an dier 't Bloed wodde
nil] slim dunne ik werd kwaad (Ste), I-li]
zit onder de sticnpocsten, zol hi] onzuver
bloedhebben 7 (Db), iene ct bloed onder de

Ime

bloed - bloed

naegels weghaclen iemand tot het uiterste
tergen, ... wegzoegen Id. (Ow), Et is cen
meld van me/k on bloed als van melk en
bloed, di. met een blanke huid on blozend
van gezondheid (Dho), Et bloed lopt fe
naor 't heuld je kleurt rood van
boosheid/angst ( Nbk), zo rood as bloed
(Dho, Spa): Ze kreeg een kop, zo rood as
blocdze werd vuurrood (Dho), zo ook een
Hour as blood hebben (Op) 2. bloed dat
naar buiten druppelt of stroomt, dat wordt
vergoten Bif dat ongelok was a//emaol
b/ocd(Diz), een poe/c bioedeen bloedptas
(Nbk), c/c vinger onder 't blood hebben
(Nt), 'k Hat/dc mif zo in dat glas sneden,
dat et was ion blued, a//emao/e bloed (Op),
D'r kwam bloed (nut) er kwam bloed nit,
We hakten vroeger oonze katte we/ es een
stokkien van de stat, dan kwam d'r blued,
dat was dan '/aoten' tegen de kattezlekte
(Op), (bij het slachten:) Soms mos c/c
boerinne bij et slaach ten blued reuren urn
to veurkommen dat et begun to k/on teren
(Obk), zo ook BiJ et of/we/en macf' et
blued a/tied b/ic yen reuren (Spa) en et
bloed good reuren, et mag niet k/onteren
(Diz), HiJ had as donor al vaeke blued
geven bloed af laten nemen voor transfusie
(Pe-Dbi), D'r zal eerst wel weer bloed
v/oeien moeten veardatze d'rdaor cen keer
uutkomrnen er zullen eerst wel weer doden
en gewonden moeten vallen, ook minder
stork: er zal eerst wel weer een geweldige
ruzie moeten zijn (Nbk), gien onneudig
blood v/oeien Jaoten (Db), Veal blued zal
d'r dan ok wel niet out lopen veel nare
gevolgen zal het niet hebben, het zal wel
geen kwaad kunnen (b), Daor kan nooit
glen blued cut lopen dat zal zeker geen
ernstige, vervelende gevolgen hebben
(Dho, Nbk, Pe-DbI, Op), zo ook Daor

v/cdt glen blued out id. (Np), Daor komt
glen bloed nut id. (Np), Ze vechten dear,
ze wi/len ecrst blued zien ze houden nooit
weer op met hun geruzie, hun vechten, het
moet echt nit de hand lopen voordat ze

ophouden (Dho), Die het an zwiet niet
genoeg, die moot eerst bloed zien hij/zij
werkt doorgaans niet erg hard (Dho), Zit
mar nargens over In, as 't blued nog mar
rood is (Dho), glen bloed zien kunnen
(Nbk, Np), 'k Kan zien bleed we/ dnnken
ik haat hem verschrikkelijk (verspr., Ste),

Die gict et bloed hiel zaachte over 't heufd
hij blijft doodkalm, maakt zich niet gauw
druk, neemt het gemakkeiijk op (Ma), D'r

is weer bloed an dc pao/e ze zijn (weer)
aan het vechten (lett.) (Wol) 3. bloed als
datgene van het lichaam waarvan wordt
aangenomen dat bep. gemoedstoestanden
en eigenschappen zich er bevinden Et
blood kookte hum (Np, Ste), ...steeg 'in
naor 't veurbeuld (Ste), . ..kooktje sums In

de hand van lelkens (Diz), iene zien blood
koken /aoten iemand erg kwaad maken
(Op), Datzettekwaod blood (Nbk, Ste), Et
zitfe in 't b/oed je hebt die eigenschap nu
eenmaal (b), zo ook 't Zit hear in 't bloed
die eigenschap heeft ze nu eenmaai (Ste,
Op), H. zit cen goele hoer In, et zit him In
ci' blued on zo heart et to wezen het is
aangeboren (vo), in koele(n) b/eec/c (Spa),
D'r zit verkeerd bloed in hij deugt niet, hij
heeft verkeerde karaktereigenschappen
(Ste), waartegenover D'r zit good bleed in
die vent(Mun), Et blood kropt waoretmet
gaon kan (verspr., Ow) 4. bloed opgevat
als drager van familieverwantschap of van
belangrijke eigenschappen Dat is etzelde
blood ze zijn van dezelfde famihe (Dho,
Np, Ste), zo ook Ze bin van etzcldc bloed
(Diz, Nbk, Np, 01-Ni, Spa, El) en Daorzit
etzelde bloed in ze zijn nit dezeifde familie
(Spa), 't Zat in 't bloed 't was nog famihe,
ook: dat was aangeboren (Ma), zo ook H
zit cen goeie hoer in, ci' zit him In et blood
en zo heart et to wezen het is hem
kennehjk aangeboren (vo), Et is veto
feml/ie, mar 't zit nog In 't ze/de blued ze
zijn van dezelfde familie (Diz), 'k Wil die
koe niet onde; die ho//c hebben, dat zit mlj
nag to nao In ? blood ze zijn to nauw
verwant (Op), vandaar Een gocie boor
hoolt nooit een belle an van eigen bleed
(Obk), zo ook We moe'n mares railen mit
ha en en am weer vas bloed to kriegen under
de klepen (Obk), 't Is mien eigen blood
vooral gezegd van eigen kind (Nbk, Np),
zo ook ? Is toch onus eigen vlcis en bleed!
(Nbk), et eigen blued veurtrekkcn de eigen
kinderen bevoordelen, voortrekken (Db),
Hij is van mien blued 't is een kind van
me, of: hij is nit mijn famihe (8die), Die
bet blauw blood is van adel (Nbk, Ste), We
moe'n nij bleed In et bestuur hebben
nieuwe mensen, mensen met nieuwe
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bloedaarm - bloedinus
ideeen, met een nieuwe aanpak (Nbk), maelpocde (Bdie), ...as een moe/zak (Sz),
verder ais tweede lid in bijv. D'r zit ..as con varken (Bu, Np), ...as een rund
Vonkebloed (In) hij is door geboorte (Sz), (zelfst., verb.) HIj verzet m tot
verwant aan de familie Vonk (Ste)
bloedens toe (Diz) 2. in d'r veur bloeden
bloedaarm (Db) bn. [akw. wisselt] 1. zeer moeten ervoor moeten boeten, betaien
arm eon b/ocdaanne dander (Db)
(Dhau, Dfo, Diz, El, Np, Up, Wol): Hijhet
bloedaarmoede (Bdie, Nbk, Np) Ook me daor toch wat uuthaeld, now, daorkon
bloedarmoede (Dfo, Diz, Nbk) ['hi..!..] - hijnog wet es your bloeden macten (Dfo),
bloedarmoede, anemic
zo ook Daor zal bij veur bloeden (Np)
bloedaore de; -a; ...bioedaortjen ['blu:t...] bloederig ['biu:dçox] - bioederig Dat vleis
1. bloedader D'r i ccii bloedaore knapt is aonj b/oederig (Np), (bij vergelijking)
(Ow)
een bloederig vcrhael (1)
bloedappel rbI ...J - bloedappel
bloederziekte (spor.) ['biu:dçsiktJ - bioebloedarmoede z. bloedaarmoede
derziekte, hemofilie
bloedbaand (Ste) ['blu:db...] - bioedband
bloedgeven (Nbk, 01-NI) st. ww.;
bloedbaank (spor.) ['b!..] - bioedbank
onoverg.; gafbloed, het bloedgeven ['hi...]
bloedhad (Nbk, Ow) et; ...baeden ['b!..] 1. 1. zich bioed laten afnemen voor transfusie
bioedbad
Ze bin henne west to bloedgeven (Nbk)
bloedbaene (Mun) ['blu(:)db ... ]
- bloedgever (01-Ni, Op) ['bI ...] - bloedbioedbaan
gever, bloeddonor
bloedbezinking (Nbk, Up) ['hl ... - bloedgraod (Dfo) de; -en ['biu:txtro:ot] 1.
bloedbezinking
direkte bioedverwantschap, bloedverwantNoedblaore (Nbk, Woi) de; -n; ...biaortien schap in de eerste graad: Bruw-s en zusters,
['bL..] 1. bioedbiaar, blaar met blued de eerstc b/oedgraod nao belt on niem;
eronder
aachterneef en aachternicht is een geslacbt
bloeddrok (verspr.) Ook bloeddruk veerder as nicht on neef(Dfo)
(verspr.) de ['hI ... ! ... ] 1. bloeddruk Hijhet bloedgroep ['hi...] - bioedgroep (ook fig.
last van to hoge blooddrok, to loge (I))
bloeddrok
bloedhiete [aks. wisselt] - bloedheet Man,
bloeddruk z. bloeddrok
et was daor bloedhicte (Nbk)
bloeddruppel ['bi...] - bioeddruppel
bloedhond (Db, Obk) ['bI ...] - bloedhond
bloeddustig (01-NJ, Spa) [aks. wisselt] - (bep. type bond)
bloeddorstig
bloeding (Nbk, Spa) de; -en, -s;
bloede (Obk) de ['biu:da] 1. hetz. als bioedinkien ['biu(:)dufi 1. bloeding
blaore bet. 3, z. aldaar Locbtig tekende in wendjge bloedings (Nbk)
koenen bebben nogal es 'de blaore' of 'do bloedinjektie (Db) de; -s ['biu:t...] 1.
bloede dan gaot et haor d'r wit (Obk)
injektie met blued, toediening van blued
bloedeernstig (Db) bn. [aks. wisselt] 1. bioedkanker (1) ['bi ...] - bioedkanker,
doodserieus
leukemic
bloedeigen bn. [aks. wisselt] 1. bloedeigen, bloedkraien (Db, Dhau, Np, Obk, 01-NI,
nit eigen familie (vaak gezegd om to Up, Spa) my. ['blu:tkra:hfl 1. bloedkoraien
benadrukken dat het je bep. met onberoerd et slottien van de bloedkralen (Np), Do
iaat wat de persoon in kwestie meemaakt) liesterbeicn bin bi] 't haast net b/oedkralen
't Is tens/otto je bloedeigen kiend (Np, (Db), Die b/oedkralen die schitteren as ccii
Nbk), Da 's mien bloedeigen breur(Wol)
peerdekeutet in de maonesehien ( 01-NI)
bloeden Ook blodden (Dfo, b: im) zw bloedlichempien (Nbk, Nt) ['b!..] ww.. (onregeimatig); onoverg.; bloedede bioediichaampje
(Bdie, Dfo, Nbk, Np, Ow, Ste) bloedde/ bloedlnus (Nbk, Np, Ste) de; . ..iuzen;
bloedede, het bloeded/blod ['blu:dvPbiodv] ...Iusien [b...] 1. bep. dik soort kippeluis
1. bloeden Deneuze blodt me (Np), Mien Miet is ok de besics die kiepen hebben,
neuze biodt (Nbk), Hij dee of zien neuze dan zitten de rikken d'r vacke onder; niet to
bloedde (verspr., Spa), t Was ccii doekien vcrwarrcn mit kiepe/uzcn, dat bin
veur 't bloeden (verspr.), bloeden as
bloezluzen (Np)
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bloedmoonster - bloedwost
bloedmoonster (spot.) ['bI...] - bloedmonster
bloedneuze de; -n; ...neusien ['bI...] 1.
bloedneus je argens ccii bloedneuze an
stoten (Ow), 1k had we] dde keer con
bloedneuze ( Pe-Dbl)

bloedofnemen (Dfo, Nbk) St. ww.;
onoverg.; onbep. w. en het bloedofneumen
['bI...] 1. bloed aftappen, onttrekken
bloedoftappen (Dfo) onbep. w. en het
bloedoftapt ['bi...] 1. onttrekken, aftappen
van bloed
bloedonderzuuk (Nbk, Np, Op, vo) ['bi...]
- bloedonderzoek In ccii ziekenhuus wodt
nogal gauw CS CCII pnk geven veur
bloedonderzuuk en zo (Op), Vanze/s moot
drekt wit blocdondcrzuuk blicken aj' wit
besmettdik vcrsmictcn to doen hebben (vo)

bloedplakke (Nbk, Nw, Wol) Ook
bloedplekke (Bdie) [bl...I...] - bloedp!ek

bloedstolling (SPOT.) ['b1u:tst31i] - bloedstolling
bloedstolsel (Diz, Nbk, Nt) ['blu(:)tstolsl]
- bloedstolsel
bloedtraansfusie (SPOT.) ['b1u:tr5:s'si] bloedtransfusie
bioedtraansfusiedienst (SPOT.) [b!..] bloedtransfusiedienst
bloeduutstotting (SPOT.) ['N...] - bloeduitstorting ten b/oeduutstottung bebben

(Nbk)
bloedvat de; -ten, ook ...vaten (Dho); -tien
['blu:tfat] 1. bloedvat
bloedveniend (Obk) et ['blu(:)tfonint] 1.
bloedvergiftiging aan een vinger
bloedvergieten ['bi...] - bloedvergieten
bloedvergiftiging (verspr.) ['bI ...] - bloedvergiftiging
b!oedver!os (cost.) Ook bloedverlies (Spa)
['bI... 1...] - bloedver!ies
b!oedverwaant (Dfo) Ook bloedverwant
(spot.) ['bI... / ... ] - bloedverwant
bloedvcrwaantschop (Ld, Ow, 1) ['bi... ] bloedverwantschap
bloedverwant z. b/ocdverwaant
b!oedvinke (Nbk, Obk) de; -n; ...vinkien
['blu:t ...] 1. goudvink
b!oedvinne (Dfo, Mon, Nbk, Np, Obk,
01-NI, Ow, Wol, 1) de; -n; -gien ['b!...] 1.
bloedvin, bloedvatgezwel Len bloedvinne

bloedplasma (I) ['bL..] - bloedp!asma
bloedplekke z. b/oedplakkc
b!oedprik (spot.) ['bi...] - bloedprik
bloedprikken onbep. w. ['blu:tpnkp] 1.
zich een beetje bloed laten aftappen voor
een medisch onderzoek 1k moot bonne to
bloedprikkcn (Ow), Ze bet bonne west to
bloedpnkken (Nbk)
biocdprikker (Ld) de; -s; -tien ['blu:tprikç]
1. iemand die bloed aftapt voor een
is ccii bep. zwölic, con ontstekung die nog
onderzoek
b/au wer is as een stienzwdllc (bloederiger
bloedproef ['N...] - bloedproef
bloedrood (Nbk, Obk, 0p, Spa) [aks. en mit winder etter) (Nbk), 'k Hebbe ccii
bloedvinnegien op 'e aarm zitten (01-NI,
wisselt] - bloedrood
bloedschaande (Op. Ste) ['blu(:)tska:ndo] Np), Z1J het last van bloedvunnen (1)
b!oedv!ekke (Bdie, Dfo, Nbk) ['bI...] - bloedschande, incest
bloedschap (Mun) de ['blu:tskap] 1. b!oedplek: viek bloed, ook: bep.
verkleuring in bladen van planten (Dfo),
bloedverwantschap
bloedserleus (SPOT.) [aks. wisselt] - vandaar ook plantennaam: perzikkruid,
duizendknoop Dc naemc b/oedvlekkc is
bloedserieus
bloedsomloop (verspr.) de ['b!..] 1. ontstaon doe ccii druppel bloed van Jezus
op et b/ad va/en is (Dfo)
bloedsomloop
b!oedspatte (Nbk) de; -n; ...spattien [bI.. •1 bloedwaarm (Nbk, Sz) Ook bloedwarm
(Nt, Sz) bn. [aks. wisselt/ ...] 1. bloedwarm
1. bloedspat, spetter bloed
bloedspi'jen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; b!oedwarm z. bloedwaarm
spi'jde bloed, het bloedspi'jd ['bI...] 1. b!oedwost de; -en; ...wossien ['b!..] 1.
bloedworst, ni. worst nit vierkante stukjes
bloedbraken, bloedspuwen
spek, bloed, roggemeel; gekookt in
b!oedspoor (spot.) ['bi...] - bloedspoor
bloedstelpend (Dfo) [ ... stelpipt; aks. dichtgemaakte zakjes van katoen die na
wisselt] - bloedstelpend Aj'je bij onge/ok gereedkoming werden Iosgetornd (vaak
in de vinger sneden en et blodde, trok mew voor hergebruik) As c morgens vroeg de
Ccii vellegien reuzeiblad d'r of on doe zat

ow de vinger, et was bloedstelpend (Dfo)

stookpot ansteuken wodde en or waeter
kookte, wodde de s/a chttaofel - deur de
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bloedziekte - bloemehanger
Mete buurt in gebruuk - buten klaorzet on
kwam F. cm to stikken, dan stroomde or
blood d'r wit, dat was veur de bloedwost

d.i. kwam om het varken met slagaderlijke
messteken in de hats te doden (Ow)
bloedziekte (verspr.) [bi ... ] - bloedziekte
bloedzoeger (Bdie, Dho, Np, Obk, Ow,
Ste) Ook bloedzuger (WH) de; -s; -tien
['blu)tsu:gç/ ... sy:gçJ 1. dier of insekt dat
zich voedt met het bloed van andere
dieren Ecn wezeltien is eon b/oedzoeger,
hij vret zien proof c/us niet op (Obk) 2.
uitzuigers, uitbuiter (Dho) Dat bin b/cal-

zoegers daor(Dho)
bloedzuger z. b/oedzoeger
bloedzuverend (Nbk) [aks. wisseit] bloedzuiverend Vroeger hadden con boe/
meensken eon poiie h uusloek op or c/ak; ze
bruukten et veur zwollcn en zere vingers,
ot was b/oedzuverend(Nbk)
bloem de [blum] 1. fljn gezift meel do
boekwcitc ba/en, cm d'r b/oem out to
kriegen (Dfo), We broken eon boel bloom
to bakken (Diz), Bloom van roggenmae/
p/akten ze vroeger behang mit (Np) 2.
(verz.) bloemen (j) D'r was bie/emao/e niet
veule b/oem in de buu,rte, en do bijen
badden toch nog beheur/ik war bae/d; dan
zeden ze: ze hebben et van de hekkepao/en
ha old (I)
bloembak (verspr.) Ook bloemebak (ZW,

Db, Obk, Ow, Sz, Wol) de; -ken; -kien
['blurnbakl'blurno ... ] 1. bloembak
bloembedde (Bdie, Ma, Nbk, b) ['blum...]
- bloembed
bloeinblattien z. b/oemeb/attien
bloernbol z. bloembolle
bloembolle Ook bloembol (Diz, Sz) de; -n;
-tien ['blumboio/'blumbolJ 1. btoemboi
bioeniboilekweker (spor.) ['bi...] - bloombollenkweker
bioembollekwekeri'je ['hi...] - bloembollenkwekerij
bloembolle'veld (spor.) ['bi ... ] - bloembollenveld
bloemd z. geb/oemd, z. ook onder bloemen
bloeme de; -n; bloempien, bloemegien
(spor.) ['blum] 1. bloem (waarmee eon
plant hi oeit) Hokke k/our b/oem en kommen
d'r an die polle? (Nbk) 2. bloeiende plant,

plant die bloemen heeft of kan hebben
paorse bloemen in et /aand bijv. gezegd
van pinksterbloemen (Op), b/auwe bloemen

in de rogge korenbloemen (Ow, Ste), do
bloom en waeter geven de bloemen en

planten voor de ramen water geven, ook
wel van planten buiten, con b/oempicn
sturen eon bloemstuk of plant laten
bezorgen: Uutdaankberhiedbebben we eon
b/oempion stuurd (Nbk), do b/oemegies
butenzetten: Hij her de b/oempies good
butenzet (Ow), As do riebos bluit, kriegen
we stoevast hadde wiend, on bin de
bloempies weer zwat (Spa) 3. afbeeiding
van bloemen do bloemen op/in/van et
behang 4. ijsbloem op ruiten, ramen D'r
zitten bloemen op 'e raemen/ruten (Nbk),
De bloemen staon op 'c raemen/ruten (Nbk)
S. (my.) bloem op, van aardappelen Aj'
b/oemen op 'e eerpe/s hebben wi//en, mcci'
schudden (Dho) * Ft bin mooie b/oempies
as zep/okt binnen gezegd na de bevalling:

wanneer ailes achter de rug is, is afles
mool en aardig (Nbk)
bloemebak z. bloembak
bloemebedde et; -n; -glen ['hI ... ] 1.
bloembed De kiender bin mit mekaer dear
mien bloemebedde raust (01-Ni)
bloemeblattien (Np) Ook bloemblattien

(Nbk, ha) et; ...blatties ['bluma.../...J 1.
bloemblad
bloemebuurt (Wol) de ['blumo...] 1. buurt
met straatnarnen genoemd naar bloemen,
planten Dc b/oomebuurt is bij et
gemeentebaus ommo (Wol)
bloemedak (Bdie, Spa) Ook bloemedek
(fp) et ['blumadak!...] 1. (verz.) biaderen en

stengels van moerasplanten gebruikt ter
afdekking van bloembollen, net K. mi]de
vroeger b/oem edak mit con beugel van eon
wi/gehoutan dezende(Spa)
bloemedek z. b/oemedak

bloemeerde (App, Bu, Dfo, Ma) de
['blumi:arda] 1. aarde, grond geschikt voor
kamerplanten ed.
bloemegek (1) ['hI ... ] - bloemengek
bloemegien z. onder b/oeme
bloemegieten (Nbk) Ook bloemengieten
(Spa) onbep. w. ['b1umagi:t/'blutp:...] 1.
gieten van bloemen on planten B. was an
bloemengieten (Spa)
bloemegieter ['hi...] - bloemengieter
bloemeglas (Nbk) ['bi ... J - btoemglas
bloemegrond (Diz, Nbk, Np, Obk, Op)
['bluma ... ] - bloemistengrond, potaarde
bloemehanger de; -s; -tien ['hi...] 1.

bloemehoeke - bloemig
hanger voor één of meer sierp!anten
bloemehoeke (Sz) de; -n; ...hoekien
['blumahuko] 1. hoekje grond, deel van de
tuin met tuinboemen
bloemehulde (1) [b!..] - bloemenhuide
bloemehunning (Nbk) [b!..] - bloemenhoning
bloemekoopman (Diz, Nbk) de;
bloemekoopiuden; -negien ['bi...] 1.
koopman in bloemen
b!oemekOrf (1) ['hi...] - bloemenkorf
bloemekorso (Nbk, 01-NI) rbi...] bloemencorso We bin naor et b/oem ekorso
west, ci' was raozend wool (01-N!)
b!oemekraanze (Dfo,-Nt, Ste, Sz) de; -n;
kraansien ['hi...] 1. krans of kroon van
bloemen
bloemekroon (ha) de; . ..kronen; -tien
['bi...] 1. kroon van bloemen
bloemeliefliebber ['bi..] - b!oemenliethebber
bloemelocht (Nbk) ['hi...] - bloemengeur
b!oememaegien (spor.) Ook bloememeisien ( Sz) et; meisies ['b!..] 1.
bloemenmeisje
bloememan (spor.) ['bi ...1 - bloemenman
bloememark ['hi...] - bioemenmarkt
bloememeisien z. b/oemeniaegien
bloememes (b: in) et ['biumamEs] 1. bep.
mes gebruikt door kiompenmaker
b!oememest (Bu, Diz, Nbk, Op) Ook
bloememes (b: !n) de [bi... ! ... ] 1. door de
bioemmist geleverde piantenmest
bloememotief (Nbk) Ook bloemmotief
(Nw) ['hi.. .1...] - hioemmotief Een branewienko ewe was van glas, wit b/oemniotieven (Nw)

bloemen ['biüqi:] - bloemen (van
aardappeien) De eerpe/s bloemen mooi op
'a tie/c, ik heb ze goad schudded (Diz,
Dhau), Qikokers bin eerpe/s die bij vlogge
koken gauw an smotse koken, this muj/ik
hiel b/ic van, niet makkellk op te schudden
binnen en op de schao/e niet bloemen (Op),
(ais bn. gebruikt volt. dee!w.:) 1k zal de
eerappe/s even schudden, dan wo 'ii ze mooi
bioemd (Sz)
bloemengieten z. bloemegieten

bloemepaantien (Db) at; .. .paanties
['biuma...] 1. bioemschotei, schotel onder
bloempot met kamerplant
bloemepark z. b/oenipark
bloemeperk z. bloempark

bloemeplaanke ['b!..] - bioemenplank
bloemeprikker (Nw, Ste) de; -s; -gien
[bI...] 1. prikkers waar men bloemen aan
kan prikken
bloemeraand (Ow) de; . ..ranen; ...raantien
['blumarâ:nt] 1. strook meestal bioeiende
bloemen langs een rand con b/oemeraand
/angs et pad (Ow)

bloemerek (spor.) [b!..] - bloemenrek
bloemerig In.; -er, -st ['blumrox] 1. (van
aardappe!en) bloemend, geneigd tot
bloemen can b/oemerige eerappe/(Dho) 2.
met veel bloemen (Man) B1JN. hebben ze
b/oemd bebang in de kamer, now ie zo//en
d'j- wild van wodden. 't Is mij to
bloemerig, hew;' (Man)

bloemeschaarm (n) ['hi...] - bioemscherm
bloemeschikken z. b/oemschikken
bloemeslinger (Nbk) Ook bloemslinger
(Nbk) ['hi..!..] - bloemensiinger
bloemespuite (Diz, El, Nbk) ['biuma...] bioemenspuit
bloemestaele (Nbk) ['hi...] - bioemsteei
bloemestaliegien (Diz, Nbk) ['bluma
staiaxin] - bioemenstafletje
b!oemetaofel (verspr. WS, Dfo, El, Ld)
Ook bloemtaofe! (verspr. OS, Op) de; -s;
-tien ['hi..!..] 1. bioementafei
b!oemetentoonstdlling ['bl...] - bioemententoonste!iing
bloemethee (spor.) ['hi...] - bioementhee
bloemetied ['hi...] - bioementijd
b!oemetuin(tien) z. b/oemctuun
bloemetuun Ook bloemetuin(tien) (Sz) de;
..tunen; .. .tunegien ['bi... ! ... tijntin] 1.
bloementuin
bioemevaas (Nbk) Ook bioemvasien (Db),
bloemevaeze (Bdie), bloemevaze (Np, Spa)
de; ...vazen; ...vasien ['biuinafa:s!...fasinl
...fs:za/ ...] 1. (vaak verki.) vaas voor
snij b bern en
b!oemevaeze z. bloemevaas
bloemevaze z. b/oemevaas
b!oemeverkoper (spor.) ['hi...] bloemenverkoper
bloemewecide (Nbk, Nt) ['biuma...] b!oemenweelde
bloemewinkel ['hi...] - bloemenwinke!
b!oemezaod (Diz, El, Ld, Np, Obk) Ook
bloemzaod (Db, Ld, Nbk, Op) et ['biuma ... /
'biums...] 1. bioemzaad Et b/oemzaod is
a//emao/ good opkommen (Ld)
bloemig (Spa) ['hi...] - bloemig, met bloem
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bloemist - blok
bedekt (z. ook b/oemeri, bet. U: Eta

bioemstok ['biumstok] - bioemstuk

ofkoker is ten /ossa, b/oem%e cerappel;
a/rn mit it vault water koken, gaon ze
he/emao/e kepot (Spa)

Takkies mit eizeproppen wodden wei
bruukt veur at opmaeken van Kast- en
bioemstokken (Obk)
bloemtaofel z. bloernetaofei

bloemist [blu'mist] - bloemist
bloemisteri'je [b1umstç'ja, ook 'eja, z.
-i'je] - bloemisterij
bloemkelke (k: Ste) de; -n; ...kelkien
['bium... 1. bioemkeik, ook bekend als
droge rest ervan aan de gedorste korrei van
de boekweit (k: Ste): An verscheiden
korre/s zitten nog de vcrdreugde hiatt/es
van de b/oemkeike on the moe i d'r schone
of,' de boekweite wodt daoronj in bakken
daon en in elke bak staot ten man mar
onophooldelik to trappen waardoor ni. de

resten van de korreis gaan (k: Ste)
bloemknoppe ['blumknopa] - bioemknop
bloemicool de; ...koien; -tien ['hi...] 1.
bioemkooi (bep. kool)
bloemkoolblad ['hi...] - bioemkooibiad
bloemkooliocht ['hi...] - bioemkooflucht
bloemkoolsaus (spor.) ['hi...] bloemkooisaus
bloemkooistronke (spor.) ['hi...] bloemkooistronk
bloemlezing (spor., I) ['hi...] - bloemlezing: van teksten
bloemmotief z. bloemenjotief
bloempaark z. b/oempark
bloempark (Bu, Db, El, Nbk, Obk, Spa,
Wol) Ook bloemepark (Bdie, Diz, Nt, Ste),
bloempaurk (Bdie), bloemeperk (Spa, Sz)
et; -en; -len ['blurnp....bluma... / ... ] 1. (vaak

bloemtros (I) ['hi...] - bioemtros
bloemvasien z. b/oemevaas
bloemzaod z. bioemezaod

bloemzuten (Np) my. ['b1umsy:tI, ook
...'s ...] 1. bep. soort appei
bloesem z. blossom

bloetien (Db, Nt, 01-Ni) ['biu(:)tin] bloedje, in ten bloat/en van tan kiend(Db,
Nt, 01-NI), arme b/ott/cs van kiender(Nt)
hloeze de; -n; bloesien ['bIu:za (Dfo, Dho,
Np, 01-NI, Up)], 'bluza/bius (spor.)] bioeze, ook gezegd van een overhemd (als
'vrijetijdskleding') ten bits/en of raantien
an de b/oeze (Bu), Soms is at wear mode
om ten metrozekraege op ten jurk of
bloeze it zetten (Bu)
bloezen z. biozen

blok et; -ken; -kien [blok (Bu, El, Ld,
Nbk, Np, Obk, Up, Spa, Ste. Sz), blok
(Diz, Ma, Nbk, 01-NI, Up, Ow, Pe-DbI,
Sz, Wol)] 1. blok bout aiiemao/e b/okken
hoolt (Nbk), an biokkies zaegen (Db) 2.
blok cm op enigerlel wijze op of mee to
(be)werken ci blok van ten schaeve (Nbk),
B/okgooien was gooien op ten soort blok
(Ld) 3. all, in verb.: hick, historisch
strafwerktuig: veur or blok kommen voor

het hick komen to zitten, gedwongen zijn
tot een keus (verspr.), zo ook year 't blok
verki.) bloemperk ten mooi bloemeparkien moeten (verspr.), year or blok staon id.
(Bdie), ten klein bloemparkien veur 'thuus (Db, Nbk), ...zitten id. (Np), mit de k/oten
(El)
year It blok id. (verspr.), zo ook iene year
bloempien z. onder bloeme
't blok zettcn(Np, Up, Wol), Et zit veuret
bloempot ['hi...] - bioempot
blok de zaak is vastgelopen (Ow, b: In) 4.
bloempulle (Nw) de; -n; -glen ['blumpAlo] offerbiok (spor.) 5. lichaam nit (min of
1. vaas voor snijbioemen
meer) zware stof ten blok marmer(spor.),
bloemschikken (Dho, Nbk) Ook bloeme- can blok baton (Spa), ten blok buj bijv.
schikken (Dho, Nw)
['hi..!..]
- een vierde, afgestoken deel (Db, Diz, Dfo,
bloemschikken
Ld), . ku/i (Diz, Ld) 6. biokvormig
bloemsehikicursus (Nbk) de; -sen voorwerp can blok noga (spor.), can
['biumsklkArsAs] 1. kursus bloemschikken b/okkien bouillon ( spor.), et blok van ten
bloemslinger z. bloeines/inger
ke/ander (verspr.) 7. biokvormig stuk
bloemstekkien (Db, Nbk) et; .. .stekkies aangebracht ter verhoging, verdikking:
['biumstckin] 1. stek, loot van kamerplant
b/okken op 'e trappers van de fiets, dan
bioemstengel (Nbk) Ook bloemstingel kun kiender beter bi] de trappers, D'r zit
(Dfo) ['blumstetj(g)/ ...sU1...] 1. bloem- con blok op ni. als verdikking van een
stengel
boom als bovenste deel van een hek (Np);
bloemstingel z. bloemstenge/
zo ook: hick op de kroema suit [kromme
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dissel], van dezelfde breedte als de sale verb indt
zelf, waarop men zn rechter voet zette om blokken (spor.) ['blokp] - biokken Ze zit
de wagen to sturen (degene die mende en year hear examen to blokkcn (Nbk)
stuurde zat links) 8. hetz. als bongel, bet. blokkereu [blo'kt:arn] - blokkeren, de
1, z. aidaar ccii blok an 't bien (verspr.) 9. doorgang versperren Ben vrachtwaegcn
grote, zware persoon, dier, voorwerp ccii blokkeert dc wcg (v), ook wel fig.
blok van ccii kcrel (Diz, Dhau), -man gebruikt
van ccii meld (El, Np, 01-Ni), ... man blokkien et; blokkies ['b!..] 1. verkl. van
(Nbk), ... van ccxi peerd (Dfo, Diz, Nbk, blok, z. aidaar 2. melkstoeltje (Dfo)
01-Ni, Obk, Ow), ... van ccii koc (Dfo, blokkiesluier (Db, Woi) de; -5; -tien
Nbk, 01-Ni) ... van ccii hues (El), Hi] vul ['bi ... ] 1. luier met biokjesmotief D'r bin
as eon blok in do s/aop (Nbk) 10. blok nit ogles/uicrs en blokkies/uiers; de ogles1uiers
een biokkendoos (speelgoed) HI] gooide bin wat dikkcr en stugger as die aandcren
al/c biokkics over do v/ocr (Nbk) 11. (Db, Wol)
reehthoekig of vierkant stuk (opperviakte) blokietter (Nbk) ['bi...] - hoofdietter
Dc Staot het de bos in blokkcn vordield blokmes (I,; In) ['bl...J - blokmes
(App), vandaar Hier in dit blok zit do vos bloknoot z. bloknotc
stuk bos, begrensd door paden en/of sloten bloknote (01-Ni, elders spor.) Ook
(b), ccii blok hand (Diz, Ow), ccii blok bloknoot (Nbk) ['bi ... ] - bloknoot
vcnc (spor.) 12. biokvormige figuur of bloknoteblattien (spor.) ['bl...]motief 13. blok postzegels (spor.) 14. groep bloknootbiaadje
huizen die min of meer een eenheid hjken blokschaeve (Obk) ['bi...] - biokschaaf dc
to vormen, groep barakken in een kamp vourloper, kottcras dc ri7schacve en /anger
can blok huzcn vooral: een nj huizen (El, as do b/okschaevc (Obk)
Ma, 01-Ni, Op. Ste), een biokkien blokt z. geblokt
ommo/open (Dho) 15. coalitie 16. bloktikken (Obk) onbep. w. ['b!..] 1. bep.
aaneengesioten dee! Zo moon ion van dc spei waarbij men met een kieinde ronde
drie b/okkcn van do ku vs us vcrzorgcn steen centen van een rechtop geplaatste
(Nbk), 1k bin to hearen in at twiode blok k!inker probeerde to werpen (Obk)
bloktonge Ook bloktonne (verspr.) de; -n
van do uutzcndung(spor.)
['bioktor](g)a, spor. 'blok ... ..bloktona
blokbiender z. blokhclstor
blokiluite ['bI ... ] - blokfluit, bekend (verspr.), spor. 'blok...] 1. bloktong van een
wagen (deel waar de disselboom in sluit)
biaasinstrument: op 'a blokfluite spec/on
blokgooien (Ld) onbep. w. ['bl ... ] 1. bep. Dc sale van de wacgon zit in de bloktongc
spel waarbij men op een blok moest gooien (Obk), Dc waogcn bcgunt to slungeren, as
Dat bin enkcic ooldcren die bin nog vacke dc bloktongc uutsleton is (Db), Waor dc
laankwaogcn in zit hiot do bloktonne, die
an 't blokgooicn ( Ld)
zit an at veurstel vaasto (Ste), Dc
blokhalster z. blokhcIstcr
blokhelster (El, Ste) Ook blokhaister (Nw, bloktongo th at dwasplaankien op at
Dho), blokbiender (Ow) et, ook wel de; -s; vcurstcl, daor et icnspan unhaokt wodt
-tien ['bl ... / ... ] 1. halster van een paard (Bu), Et iozer oat de bloktonne on de
(veeial van leer), hetz. als ha/sb/ok, bet. 2 dri'jschammcl op mckaarbouwon mos, was
dc splisse (Spa)
Eon blokhc/stcr zit a/tied moo] room om
heufd(Ei), Dc zi/Ic was kepot, doe dcc do bloktonne z. bloktongc
boar et pcerd ct oolde blokhclstcr mar blokure (1) [bi ... ] - biokuur
blokvorming (spor.) ['bi ... ] - blokvorming
omme (Ste)
blokwitter (Db) ['biokwuç] - witterskwast
blokhutte (Nbk, Op) ['bi ... ] - blokhut
blokkade de; -s, -n [...'ka:do] 1. blokkade Blokziel et [blok'sil] 1. bekeude naam van
een piaats gelegen nabij Voilenhove, aan
(ook fig.)
blokkedeuze ['bI...] - biokkendoos (als de voormahge Zuiderzee * Binnen
Blokziel, daorkomtDe Kuundcr an gezegd
speelgoed)
blokkeel (Ste) de; . . .keien; -tien Ubiok1:i, wanneer men iets net op tijd binnenhaalt,
'blok ... ] 1. dwarsbalk die stijl en muurpiaat zelf voor de bui binnen is, net op tijd iets
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klaar heeft, zn slag geslagen heeft bij het maakt me niet nit (01-NI), Now moe'n de
kaartspel (Np), Binnen Blokziel, daorkomt billen bloot no moet hij voor de waarheid
Dc Kuunder an gezegd als er slecht weer uitkomen, nu moet hij zeggen wat er is,
aankomt nit de richting van Dc Kuunder hoe het zit (Ow), zo ook Thj zal de bR/en
(di. Kuinre) (s), Binnen Blokziel, de eerst wel es bloot hebben moeten (Ld), mit
Kuunder konit d'r an daarin zijn we et blote gat in de pette zitten een kaal
geslaagd (bo: Nw), Stien wick is een stad, hoofd hebben (Bdie), God op 'c blote
Blokziel is ccii gat en Dc Kuunder is ok knijen daanken erg gerustgesteld zijn dat
wat (S Z)
jets goedgekomen is, dat het niet misgaat,
Blokzieliger I de; -s [blok'silogç] I. eon blote kontien kadetje, bep. broodje met
inwoner van Blokziel, iemand aflcomstig inkeping (wittebrood) (Ma), thee mit or
nit Blokziel
blote gat thee zonder koekje of andere
Blokzieliger IT bn.; attr. 1. van, m.b.t. versnapering (Nbk) 2. naakt of bijna naakt
Blokziel
IJ1J leap bloot butendeure (Bdie), Hi] stiet
blon z. belon
bijna bloot op 'cdiekzeer schaars gekleed
blond [blont] - blond: van Mar: blond (Db), Ft is waarnii, ze ]open allegere bloot
haor, Ze is blond heeft blond haar, verder met erg weinig kieding, bijv. in een korte
in blond bier (I)
broek on een hemd (Nbk), blote
blonde I de; -n; blontien ['blondoj 1. vrouwluden opplaeties3. zonder afdekking
iemand met blond haar; als verki. van een c/c kalbulte wat bloot macken (b) 4. (van
blond meisje of van een blonde vrouw, fIê bouwland) kaal in de zin dat er geoogst is,
k/c/ne blonde! (bi)
zonder dat er al nieuw gewas groeit (Ow)
blonde IT (Dfo) de; blonnen ['blondo] 1. Ft laand is bloot her gewas is geoogst
gebloemde of witte kap op een bep. (Ow), zo ook Ft /aand is bloot year
petroleumlamp De blonde moetnog ofstoft span-ebouw de oogst is weggehaald, het
wodden (Dfo), een pietereulielamape mit Iigt klaar om er spurrie op to verbouwen
ccii vrij grote ronde blonde, die et locbt (Ow), ... vein- knollan (Ow) 5. open,
teroggekaetst (Dfo)
onbeschut (El, Ow), in blik en bloot Aj'dc
blonderen [blon'di:arnJ - blonderen
gedienen nicE year de raemen hebben, dan
blondine (1) [blon'dinaj - blondine
is al/es blik en bloot (Ow), Hi] zat blik on
blontien (Nbk) et; blonties [blontinj I. bloot op 'e ruumte (El) 6. zonder
vrouw met blond haar
hulpmiddel, wapen of besehermende afdekbloodjan z. onder doodjan
king mit et blote age, mit blote hanen 7.
bloot I et [blo:at] I. naakt Op 'e tillevisie zonder te verhuilen, openlijk ... dat ze ok
kuj' vaeke ccii protte bloot zien (Obk), Dc hear bangihJed (..) bloot vein- oons
meerste ti/la visiekiekers argeren heur an uutstallen (b), eupen en bloot openlijk,
bloot op 'e tillevisie (Op)
zonder iets te verbloemen: Ze hadden et
bloot II bn.; bloter, -st [blo:t] 1. (van eupen en blootundekraante(Wol) 8.niets
lichaamsdelen) onbedekt blote aanns, blote bezittend (Bu, Dfo, Dho, Diz, Ma, Nbk,
bienen, blote voeten, ook in de vorm bloje Nt, Ow) Hi] is niet helemaole bloot (Bu,
voeten (Dfo), mit blote bienen met ontblote Diz), Ft is daor blote aarmoede (Dfo),
benen, ook: op blote voeten en in korte naeken on bloot an de dick staon zonder
broek, op blote voeten, Loop toch nicE zo geld of goed (Ma, Ow), Hi] bet niks, hijis
mitje blote heufd naor buten, et regent on naekend en bloot (Nt), Ze bin nackend en
et is koold zonder hoofdbedekking (Nbk), bloot d'r uut nI. bij brand: hebben na de
uut et blote beufd geheel nit zn hoofd, brand geen enkel bezit meer (Dho) 9.
(sehertsend met strafdreigend:) Now moej' geheel, alleen maar Blote arbeiders weren
opho/en mien jonge, of 1k stuurje mit de arbeiders die unkeld van can dagbuurtien
blote kont op bedde in je blote aebterwerk leven mossen, wat aenlik nicE kon (Ow),
(Nbk), iene wat veur de blote kont geven bloot bezit geheel on al bezit dat onbelast
voor z'n onbedekte billen slaan, zo ook wat is (Nbk), Mar ie weten krek zo goad as ik
veurde blote kontkricgen, cenpak..., Et is dat ccii blote arbeider et aorig minder bet
mij iene blote kont het is me eender, het as jim (vo), bloot bezit gezegd als de
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blootgeven - blotekontefeest
eigenaar het vruchtgebruik heeft (Ste)
blootgeven st. ww.; wederk.; gaf bloot, het
blootgeven ['blo:atx ... ] 1. jets laten merken,
niet langer verbloemen, open over jets zijn
We hadden met docht oat ze zovu/e bezat,
ze bet hour nooit blootgeven (El), Higeft
'in met zo gauw bloot (Dfo)

blootleggen (Bu) ['bI ... ] - blootieggen: zich
geheei en al openlijk uiten over jets Die
Jegt mar Zion hide hebben en ho/en bloot

vertelt zo ongeveer al zn privéaangeiegenheden (Bu)
blootstaon (Obk) ['hi...] - biootstaan (fig.):
blootstaon an veraanderings (Obk)
blootsteilen (bs) ['bi ... ] - blootsteiien: in
direkte aanraking brengen (..) daor hoolt
an /ocht blootste/d is (bs)
bios (Nbk) de; -sien [bbs] 1. natuurhjke
bios op het gezicht eon mooie b/os op 'e
wangen (Nbk)
biossem Ook bloesem (verspr. WS, El,
Ow), blussem (Nt, Spa, Sz), bluisem (bet.
2: Diz, Wol) de; -5; -pien, -tien (oost.: Bu,
Np, verspr. OS) ['biosip, ...s5m/'blus ... /
'biAs ... ..blcej ... ] 1. bloem van vnxchtboom,
sierboom of andere boom met opvaliende
bloemkroon D'r /iggen allemao/e blossoms
onder do bomen (El), dejuttepereboom, wit
van do blossoms (Db), Die bet do blossoms
op 'e hood gezegd van een goed doorvoed

blosterig (bet. 1: verspr., bet. 2: Nbk, Obk)
Ook blusterig (bet. 2: Mun, Np, 1: Diz,
Mun, Np, Woi), bluusterig (bet. 1: Np, bet.
2: Dmj), blösterig (bet. 2: Ow), bluisterig
(bet. 1: Ma, Obk, 01-Ni, bet. 2: Db, Dhau,
Ma, Op, Ow, bet. 3: Ld, bet. 4: Op),
blostig (bet. 1: Ma, 01-NI, bet. 2: Dhau,
Nbk), blastig (Bu: bet. 1, Nt: bet. 1, 2),
blasterig (Bu, Db, Nt, b: im: bet. 1),
blaozig (bet. 1: Db) bn.; -er, -st
['blostfaxfblAstfax/'biys ... ..blies ... ..bkejs ... 1
'bbstax/'blastax/'blastrax/'bio:;zax] 1. met
een vol, dik, opgebiazen gevoei, met last
van winderigheid AJ' wat riekelik eten
hebben, kuJ' blosterig wezen (Nt), 'k Heb
zoe'n blosterig gevuul, 'Ic bob last van
wienen (Db), Die koe is zo blosterig, hij is
vast an do wiend (El), eon b/asterjgc koe

(Db) 2. opschepperig, vaak zwetsend (Db,
Dhau, Dm1, Ma, Mun, Nbk, Obk) Die vent
moeJ' met a/tied ge/oven, hij is wat
blosterig uut va/en (Obk) 3. vreemd,

eigenaardig (Ld) 4. enigszins gezwoilen,
opgezet in het gezieht (Op. Ow) Hi] is
helemaole wat bluisterig om zion gezichte
(Op), eon blosteriggozichtopgezet (Ow) 5.

met een blozende, gezonde gelaatskieur
(Diz) Dat is eon gezonde, b/ostene meid

(Diz)
blostig z. blosterig
paard (Dfo) 2. verz. voor aile bioemen van blot (Dfo, Nbk) et [blot] 1. geheel van
een boom D'r zit eon pro tte blossom an die donkere cellen in honingraat (Nbk) 2. hetz.
sierkers (Nbk), Do pereboom zit stiefvo/ ais b/out, bet. 1, z. aldaar (Dfo) As do
blossom (Diz), Do bomen staon weer vol bijen good winnen, dan kommen ze thuus
blossom (Dhau), do pereboom, wit van do mit blot an do poten (Dfo)
blossom (Db, v), De blossom komt al an do blote de; -n; blotien ['blo:ata] 1. bloot,
bomen (Dho), Do bomen staon weer good naakt iemand 2. iemands blote achterwerk
in do blossom (Ow), G. hadde do pore boom iene your de blote geven een pak siaag
toch zo mooi in do blossom (Db), Soms geven voor zn blote achterwerk (Ste), iene
kommen d'r vruch ten an do eerappe/- eon pak op zion Notion geven Id. (Dho),
p/aan ten as do blossom uutb/uuid is (Ow) eon pak on 'e blote gezegd wanneer men
blossemlocht (v) ['hi...] - bioesemgeur
jets to duur heeft gekocht, zodat men bij
biossig (Nbk) bn.; -er, -st ['biosax] 1. verkoop erg veei verliest (Dho), Dan zak
gezond qua iichaamskleur, blozend Die Jo do blote even opzukcn je een pak slang
poppe zicht d'r bloss% out gezond (Nbk)
geven voor je blote achterwerk (Sz)
blast (Dhau, Nbk) Ook blast (Dhau) de; blotekontefeest (Np, Ow) et [bio:Qta'
-en (bet. 2) [blast/blast] 1. opgeblazenheid kontaf...] 1. bijzondere geiegenheid voor
van vee (Dhau) Dan zet do macge op, dan met name gereformeerden om to wandeien
bin ze an do wiend; do veearts snee d'r eon en to vrijen in de vrije natuur, met name op
gat in, or gas wol met vot (Dhau) 2. paasmaandag in de duinen van Appe/sche
opschepper, snoever (Nbk)
en nog bekend doordat anderen er stiekem
blosteren (bi) zw. ww.; onoverg.; bloster- naar gingen kijken (Ow), ook gezegd van
de, het blosterd ['blostp] 1. opseheppen
een soortgelijke bijeenkomst van fijnen in
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blotien - bluuien
't Vene (Heerenveen) in de Hepkeme's
hassles (Np)

blotien (spar.) fbio:Qtinj - blootje, in in
zien blotien, z. oak onder Mote
blozen (Dhau) Ook bloezen (Nw)
['blo:azii/'biu:zv] - blozen, kleuren Et is
ienc die nogal gauw bloost (Dhau), Hij
bloest (Nw)
blozend ['blo:ozçfl] - blozend Die poppe
zicht d'r blozend uut (Nbk)
blubber ['blAbf] - blubber, madder De

blujwieze z. bluuiwieze
blumaond z. b/uuhnaond
blunder de; -5; -tien [blAndr] 1. blunder
Hij bet een blunder sleugen (Nbk)
blunderen ['blAndpfl - blunderen, blunders
maken de keeper blundert (Bu)
blussem z. blossem
blussen ['blAsv] - blussen, uitdoven de
braand blussen (Np, Nw, Ld), Bij die
braand was d'r glen blussen meet an (Sz)

blussien (Np) et; blussies ['blAsin] 1. bries
tochtsloot zit vol blubber (0p), (..) waor D'r staot een blussien wiend het is nogal
de blubber je hoe Janger hoe nicer naor winderig, stormachtig (Np)
beneden zocgt(b), 1k schroknie de blubber blussingswark (spar.) fbi...] ik schrok enorm (Nbk, 01-NI)
blussingswerk
blubberig ['blAbpx] - blubberig, modderig bluster (Np) Oak bluuster (Np) de; -s;
bluchen (Ma) zw. ww.; onoverg.; bluchte, -tien ['blAstç/'blystf] 1. flinke bries, stevige
bet blucht ['blAxp] 1. opscheppen
wind D'r wiit een aorige bluster (Np)
blues (spot.) [blu:z] - blues
blusterig z. blosterig, b/uisterzg
bluesmeziek (spar.) [bi...] - bluesmuziek
blut Oak plut (Bu) bn.; pred. [blAt/plAt] 1.
bluf [blAt] - bluf, grootspraak Haagse b/uf blat, niets meet over hebbend, ineestal:
bluf zoals dat van Hagenaren bekend is geheel zonder geld 7c Bin haost al/c daegen
(Nbk); ook: bekend nagerecht
b/ut (Diz, Ma, Op, Ld), We bin zo blat as
bluffen ['b]Afrn] - biuffen Hibluft okmar wat, a//c geld hebben we verklassebast
wat (Ma)
(Dfo), As d'r zo bezun%d wod4 dan kun
bluffer z. blufferd
d'r we] meensken b/vt racken (Nw), Die
blufferd Oak bluffer (verspr.) de; -5; man was helemao/e b/ut, hij katz gien eten
bluffertien ['blAfr(t)] 1. bluffer, opsehepper nicer kopen ( Pe-Dbl), Depot is blot (Diz);
blufferi'je de [blAfç'ljo, oak ...sjo, z. -i'je] oak in toepassing op het niet meer hebben
1. biufferij
van knikkers bij een knikkerspel 1k bin
blufferig ['blkfrox] - blufferig, b/ut, i/cheb glen knikkers meer(Obk, Ow,
grootsprakig
Sz), * Bin b/ut, de knikkexpong is leeg
blui z. blaul
(Ste. Diz)
bluien z. bluuien
Muni (Dmi, Nbk, Nw, Obk en oust.) Oak
bluierig z. bluuierig
bluj (ZW, Dha, Nbk, Nw, Obk, Op), blui
bluimaond z. b/uuimaond
(WS noard. van de Lende, Pe-Dbl) de
bluisel z. b/uuisel
[bly:j/blAjIblc2j] 1. blaei, de toestand van
bluisem z. blossem
her bloeien in voile b/vu] (Obk), D'r zit
bluisteren (Obk) zw. ww.; onoverg.; niet vale gruj en bluj in (Ste), opnij in
bluisterde, bet bluisterd ['bkrjstri] 1. b/uui kommen (Ow), de tweede b/ui het
lawaai maken
nabioeien (01-Ni) 2. bloeitijd Q) 3.
bluisterig (Ld, Op. bi) Ook blusterig graotste kraeht, voile ontplooiing
(Mun, Np) bn.; - er, - st bluuien (Nbk, Nw en aost.) Oak blujjen
['bkjstçax/'blAstfex] 1. nogal onstuimig (ZW, Db, Dho, Dmi, Ld, Nbk, Nw, Obk,
waaiend We badden de wiend tegen, en die Op, bo: Op), bluien (WS noard. van de
was nogal wat bluisteri (Op), biuistenq Lend; Pe-Dbl) zw. ww.; onoverg.;
weer (bl) 2. z. blosteri
bluuide, het binuid ['bly:j(d)/'blAj... /
bluiwieze z. bluuiwieze
'bhj..j 1. bloeien De meiniaond is de
bluj z. bluui
inooiste maond van 'tjaor, al/es b/twit en
blujjen z. bluuien
gruvit (El), De ribes b/twit dommiet weer
blujjerig z. bluuieri
(Nbk), daor, waor de heide bluit (Nt), 1k
blujmaond z. bluuithaond
heb niks glen greune planten in et kamer,
blujsel z. bluuise/
gienend bluien (Sz), In augustus b/uuit de
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bhiuier - bochel
sni] zijn or dikke, witte wolken (Dfo),

blujjcndhoolt Chinees klokje (bo: Op) 2.
verschijnselcn van tochtighcid vertonen
(Bdie, Op, Spa) Dat varken bogint to
bluien, M] moot gauw naor do beer (Spa)
3. Wooden (Edie) Wat b/ujt Joe vinger!

(Edie) 4. enigszins awellen, uitdijcn van
bet been van een paard (Ow) 5. eon
rijkdoni aan jets ontplooien Depoëzie /iekt
to b!uuien in et Stdiingwarfs op or hedon
(Ow)
biunier (Nbk) ['bIy:j3 - blocier: bloeiendc
plant
biuuierig (Bu, Ow) Oak bluierig (Mun,
Np, Nt, Spa, Sz), blufferig (Nt, bo: Nw,
Op) bn.; -er, -st ['bly:orxPbkj9cax/'blt'j...3
1. gloeiend, met name door koorts (Bu, Np,
Nt), nogal rood qua gelaatskleur (bo: Nw,
Op), 1k viml me saws zo bJuuieri- hi ?
gezicbte (Bu), Hi] kori wdkaortsig wezen,
hi] is zo bluvierig (Np, So): ook m.b.t.
rode gelaatskleur en slaperigheid als men
heeft gesehaatst (Spa): 'ozig of bluierig
wezen van ? schaseriedea (Spa) 2. (van
geiten, varkens) verschijnselen van
tochtigheid, bronstigheid vertonend (Nt,
Sz) Do geit is wat bluierig wider do stat,
daorma7c weimitnaordc bok(Sz) 3. (van
paarden) enigazins uitdijend, opzwdilend,
met name van de benen (Ow) Ben
peerdebien kay bluuierig wezen, dan zet et
wat nut (Ow) 4. in De wiend is bluierig
gezegd wanneer er een onweersbui aan do
lucht zit (Mun)
biuWmaond (Dho, Nbk, Ow) Ook
biumaond (Dfo), blujmaond (Dho, Op),
bluimaond (Np) ['bly:j.....bly:... /'blAj.../... ]
- bloeimaand: de maand mci * Meiinaond,
bfujmaond is [hetz. als) do bloeimaand
(Dho)
biuuisel (Dhau, Nbk) Ook blujsel (Dho,
Np, Nt, Ste), bluisel (flit) et; -a; -lien
['bly:jsif'bL'j....blczjsl] - bloeisel
blunitied (Nbk) ['b..] - bloeitijd (bIt.),
bloeiperiode
biuuiwieze (1) Ook blujwieze (Dho),
bluiwieze (Spa) ['bi...3 - bboeiwijze Zegge
bet eon scott ploeme as bluiwioze (Spa)
bluuster z. bluster
biunsterig z. blosterig
bit. - aticorting van biadziede
bn. - aficorting van bijvoegfik naemwoord
board [bo:art] - bekend bouwmateriaal:

board
boardpiaete (Nw) do; -n ['b...3 i. pbaat van
bet bouwmateriaal board
bobbel do; -s; -lien ['bobj] 1. bobbeb (op
eon oppervlak): 1k kreeg iniencnd eon
bobbel op 'e haand(Op), k Had eon thkkc
bobbol op 'e baand (Oh) , In de katsJebailen
zat eon plak dam- eon gummiopfaction in
zat, con vierkaant bobbeltien (Nbk) 2.

bulten in eon opperviak waarover men
rijdt, in hobbels en hoMe/s (Nbk) 3. puist,
pukkel (Bu)
bobbelaachtig z. bobbe/achtig
bobbeiacbtig (Nbk) Ook bobbelaachtig
(fib) bn. {'b...] 1. met bobbeis
bobI,elaachtige stof(Db)
bobbelbruud (ha: Ow) Ook bulibruad (bs:
Dfo) et ['boblbry:tI'bA]dbry:t] 1. broedsel
van do leggende werkbij (waaruit darren
komen)
bobbelen (Dfo, Nbk) zw. ww.; onoverg.;
bobbelde, is bobbeld ['boblv] L hobbelend
gaan Ze hobbelen on bobbe/en aorig over
de weg (Nbk), Ft hobbeft on bobbelt daor
aorck (Nbk), Ft bobbeit d'r aonl dew
gezegd van work dat met ups en downs
gebeurt (Dfo)
bobbelig bn.; -or, -at ['boblax] 1. met
bobbels bedekt, met een oneffen opperviak
't Bohang is d'r met zo mooi inpiaki, 't is
bier en daornogal war bobbeiig(Op), Dat
breiwark is wat bobbelig (01-NI), Onder
dicnst was or bcdde wel es bobbe/ig, dan
hadden ze d'r stien instopt! (Nt) 2. met
onregelmatige verhogingen in het
opperviak waarover men gaat (zodat men
zich min of meet hobbelend voortbeweegt)
Die straote is wat bobbelig (Np), Ft los is
bobbefig (Dfo), Wat was die brogge
bobbelig (Dhau) 3. opgezet in het gelaat,
met ongezonde indruk van hot gelaat (Bdie,
Dfo, Oho) Die man is zeker met zo
gozond, hi] is zo bobbelig ow Ft gezichi
(Dfo)
bobsiee (1) [bopslu] - bobsiee
bochel do; -a; -tien ['boxfl 1, bait, bochel
(abs vergroeiing van de rug) Wat wodt die
man rend in do rogge, hi] krigt zuver eon
bochd(0l-N1), Hijdrijde him zion bochol
toe (b), Die man haddo con bochel (Np),
Hi] hot m ecn bochel warktheeft heel veel
Iichamelijk work gedaan (Sz, Nbk), zo ook
Hi] hot eon bochel van 't waa.rken (Dfo,
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bocheld - hod
in de bocht branen in het vuur houden om
er de goeie, gekromde vorm aan te geven
(Pe-Dbl), Hi] staot in de bocht hij staat
krorn gebogen (Np), je in al/c bochten
bugen kunnen plooibaar zijn naar iedereen
toe (Np) 3. kromming die men maakt in zn
loop, gang, weg die men volgt, ook bijv.
bij het eggen, zaaien, ploegen: ccii roeme
bochte macken (Bdie), c/c bochte watroem
(Bdie, Ste), As ccii peerd ccii ramsheufd anbo/en (01-NI), Die bocht moej' roem
het, dan bet hi] ccii bochel op 'e ncuzc ho/en (Np), Ic moe/n c/c bocht roem
(Bu) 4. (vaak verki.) bultenaar, gebochelde anholen (Dho), Di] 't eggen mocj' cen
As d'r vrocgcr een bocheltien de dick dade tame bocht maken ( Spa) 4. wreef van de
kwam, zcden c/c mccnskcn: Qe heden, we voet (Ste) 5. elleboogvormig deel van een
kriegen ok ma! weer! (Np), zo ook D'r kachelpijp (Nbk) Ben ellcbogc an dekachel
komt vast weer regen, want de bochels bin is cen bochien an c/c kachel (Nbk) 6.
weer baten (Nw), We kricgcn rcgcn, c/c slechte kwaliteit drank (verspr.) Dat is
boche/tics bin NJ c/c weg (Bu) * Ben cent bocht!, Zc schunkcn daor bocht (Dho) 7.
slechte koffie (verspr.) We stikkcn daor
hi] c/c bait, gee de bochel (Dho)
bocheld (Nbk) bn. ['boxit] 1. niet recht, niet an, want c/c koffie daor is rcrc bocht
met krommingen cen bocheld ding gezegd (Obk) 8. in Die zol year Joe in c/c bocht
springen die persoon zou het voor je
bijv. van een niet helemaai ronde stuiter
bochelig bn.; -er, -st ['boxax] 1. met opnemen (Ste) 9. in wit c/c bocht sprungcn
bochten, met krommingen Et gezon wodt te uitgelaten doen, met name op een feest
wat bochelig, dat wi'k ccrst even ofrepen (Spa)
bochtbaand (Obk) de; ...banen ['b...] 1.
(Bu)
bocht Ook bochte (verspr. WS, Dfo, El) deel dat op de binnenkant van met name
de; -en; bochien [boxt/'boxta] 1. bocht in een dent zit (en dat haaks loopt naar de
een weg (in ruime zin), pad, rivier enz. D'r andere kant met het ronde, draaiende deel),
zat een bocht in de weg (01-NI), ccii bocht bochtscharnier
yemen, dear ccxi bocht gaon, Hi] scheurde bochte z. bocht
mit de brommer dear de bochte (Sz), Dc bochterig z. bochtig
dick maekt daor een rare hoc/it (Spa), aut bochtig (verspr.) Ook bochterig (verspr.)
c/c bocht viicgcn, Dat haus staot in ccii ['boxtaxfboxtçox] - bochtig cen bochtigc
bocht van c/c weg (Nbk), Dc auto giese/de weg, Die weg is aorig bochterig (Dfo)
om c/c bocht (01-Ni), We glieden uut c/c bochtkniere (Obk) de; -n; .. .kniertien
[b ... ] 1. bochtscharnier
bochte (Spa), A 'k c/c bocht omme bin, za
et zien kunncn (v), We gaon cen bochien bochtschcnier(e) (Obk) ['b..] - bochtomme gaan een eindje wandelen (01-NI), scharnier
Die is et bochien ok ommegaon is bockbier (verspr.) ['bogb...] - bockbier
gestorven (Np), zo ook Die gaotctbochien bod I et [bat] 1. bod (bij het bieden) As c/c
omme (Nbk), -is et bochien omme (Nbk), oprocper mit ccii boc/goed c/c inboedel in
dear c/c bocht wczcn/gaon 'om' zijn/gaan 't bod bet, dan is c/c /acstc bicdcr c/c koper
(spor.) 2. kromming in een lijn, een op de inboedel laat bieden (Dfo), ondcr
langwerpig patroon, een Iijnvormig verloop bod zitten gezegd wanneer er op iets al is
of in een lang voorwerp, een substantie die geboden en/of nog kan worden geboden
zich in de iengte uitstrekt een bocht in c/c (Dfo), ccii boo' docn, dr cen bod op docn,
stange (01-Ni), 'k Hebbe wel zien dat c/c Zc hebben d'rgien hod op bad (Dho, Ow),

Dho), 1k schrok me ccii bochel enorm
schrikken (Bu), Die man is zo kroem as
cen bochel (Op), ook wel van voorwerpen
gezegd (Op) 2. kromming in een wiel (die
er niet in hoort) een bochel in 't wie/ 3.
bult, verdikking aan, in een oppervlakte Ic
krcgcn bocheis onder c/c klompen ballen
samengeklonterde sneeuw onder een kiomp
(ontstaan bij het lopen in de sneeuw)

stokkcn in c/c bocht stonnen en ccii thkke

snoek vaastezat (..) de hengelstokken )'
cen Jetterdock, mit raantics, a/derhaandc
soorten warkics, bochten, ok welgczichtcn
van bocrderi]gies en zo (Np), cen dosstok

Buurman wo/zicn iaand wel verkopen, mar
(Ld), et
cerste bod, bij et eerstc bod toebappen, an
hod wczen aan beurt zijn (Np, Nw, 01-NI),
zo ook Kom ik ok nog es an both' kom ik

NJ bet d'i- glen bod op krcgen
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hod - bodderak
flog eens aan beurt (01-NI), Die is now an
hod is nu aan beurt (Nw), Die komt daor
niet an bodkrijgt geen kans, komt op geen
enkele manier in aanmerking voor jets
(Nbk) 2. het bedrag dat men als bad biedt
at hod verbogen

hod II Oak bröttien (bet. 2: Dfo), bruttie,z
(bet. 2: Dfo) et; -den; bottien [bad (OS,
Bu, Np, Ste)/boØ (verspr. WS)/'bnxtinl
'brAtin} 1. bord am nit to eten Wi/fe even
de bodden op Fe tao Tel zetten, dan gaon we
zo atom (Nbk), Aj't hod even bijholen, za Fk
Jo watgruuntc opseheppen (Nbk), can plat
hod, een thèp hod, We haddon vanmiddag
niet vale stoven3'c in '1 bod(Op), at etcn in
de bodden doen opscheppen (Mb), Je bad
vol scheppen (i) Je hod leegeten macten,
can hod mit eeipth (Nbk), can hod snot,
eon haitian bnj Do gemiente kn'gt ci dan
weer op zien bottien/bod krijgt dan uit-

eindelijk weer de verantwoordelijkheid,
moet er many voor zorgen, moet bet tekort
wear dekken enz. (Nbk) 2. plank, in eon

bröttien of bnjttien no 'e tao/i,l waor as
men de broggies op ofsnee (Ow), verder
all, in verb.: Zol at dan niet goad wezen at
aarnthuus ok es IC bodde to brengen9 to
berde, ter spralce (d), Die man brengi niet
vu/c to bodde brengt er weinig van terecht,
maakt er niet veel van (Op), van at
bovenste bottien van de bovenste plank
(spor.), eon hod your de kop hebban, Wat
komt d'r op Fe bodden wat wordt er to

berde gebracht, wat zutlen ze ter sprake
brengen, wat staat er op cia agenda van de
vergadering (Nbk, 1), op 'e bodden op de
agenda van de vergadering (I), Dr komt
niks van op 'e bodden er komt niets van
terecht, het leidt niet tot resultaten (Np) 3.
hetz als mole/hod, z. aldaar 4. hetz. als
schostienmaantamod, z. aldaar (Nt) 5.
schuine plank aan bet eind van een
mijinesienemes, z. aldaar (Nbk) 6. schildvormige afdekking aan de voorkant van
een draaiende hark in een ouderwetse
hooimachine (Nbk, Ste) Eon barkkeerderis

de peerden zakkcn, kuven of ho often
bodden onder de hoc van die wit leerties
ow de lokken vaastcn,aekt wooden, zakken
wooden mit pakkiestouw on de hoeven
van etpeerd vaastckneupt (Ow), In wick
laand kregen de paerden do bodden onder
(El), Dc pearden hadden hier vroeger
bodden onder de poten in at vane (Ld), An
ark hadde do turfmaeker veerder twie
po/sstokkies; bij at trappen kon hij daor
mit do hanen op steunen. An de
ondcrkaante van zoo 'ii polsstok zat can
road bottien, zodat de stok niet in at vene
wegzakken kon; an cia boverkaante rat een
knikke, daor de tuthnaeker depolsstok mit

vaasteliul(s: Np) S. plaat, plankje e.d. aan
een muur, aan een pant ena. waarop
aanwijzingen staan, waarap informatie te
lezen is, uithangbord e.d. con grootbodmit
in grote letters: Worboden Toegang
bodden mit infermaosie van de Stapt
(App), atbottian 'onbewoonbaar verklaarde
woning' bij do veurdeure (v), H Mulder
ston d'r op eon Hein bottien bij de
veurdeure naambord (v) 9. schoolbord Do
meester ston wit do rogge naor de kiender
sommen op F1 hod to schrie van (b), year at
hod kommen moetcn, op at bod staon met

zn naam op bet hard (am later gestraft of
beloond to warden) (Nbk) 10. verkeersbord
He/dat hod niet zien? ía meugen bier niet

zo hadda rieden (Nbk) Ii. schaakbord,
dambord, gauzebord e.d. 12. in vaur et
bottien koinmen naar voren moeten komen
am jets naar voren te brengen, voorat: am
vragen te macten beantwoorden (verspr.) '1
Liekt mij wel muJlik om as getuge veer et
bottien to koemen (Mun)
bodde z. onder bodll

boddeboel (Np) de ['badabul] 1. het geheel
aan borden etc. Mom began de boddeboef
aachteruut to brengen (Np)

boddedoek (Nbk) ['bodaduk] - borddoek
boddekwaste (El, Np) de; -n; ...kwassien
['boclo...] 1. afwaskwast
bodden (bI, Ow) zw. ww.; onoverg.;
can oo/dc hujthesienc waor at midde/ste bodde, het bedded ['body] 1. zwoegen,
hod out kon, dan koJ' de zwacdcn karen zwaar lichamelijk werk doen Dat maegian
(Ste) 7. plank in bep. vent waarop ston mar to bodden op Ft buanstap (bi), Et
personen of paarden lopen am wegzakken was boddan am wat to verdienen (Ow)
to voorkomen, ook aan bep. pals met hetz. boddenat (Ste) et ['bodenat, oak 'boda ... ]
doe] (verspr.) Mit turfmennen op nat vane 1. gezegd van slechte koftie
of mit at peerd over nat huJlaand hadden bodderak (Ma, Obk, Op) Oak boddereic
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bodderek - bodkriet
(verspr.), schottelrekkieil (Diz, Mon) et;
-ken; -kien ['b..!..] 1. bordenrek(je) Ft
bodderakkicn hangt an do waand (Obk),
Boddorckken bin d'r nog an do waand, mar
now bin et moor siorbodden ( Dfo)
bodderek z. boddorak

bodderen (Dhau, Nbk, Np, Obk, b: In) zw.
ww.; onoverg.; bodderde, her bodderd
['bod1] 1. hard, zwoegend werken Vour
eon hoop moons/con was et vroeger
boddoron on an do kost to kommon (Obk),
Laot him mar boddoron ( b: In), Jo moe'n
boddoron om veurunt to kommon (Np), Hif
bet do hick dag haddo boddord (Np)

boddewacter (Nw, Ste) et ['boda..., ook
'bo@e...] 1. slechte koffie 2. slechte
chocolademelk (Ste)
boddewas (Sz) de ['bodawas] 1. vaat die
men moot wassen 1k hobbe do boddowas
woor daon ( Sz)
boddewasken (Nbk) Ook boddewassen

(Op, Spa) onbep. w. en het boddewast
['bodowaskç/'b ...] 1. de vaas wassen 1k
moet oorst boddewassen, boor (Spa)
boddewassen z. boddewasken
bodclewisser ['b..] - bordewisser et
schoc/obod schonowisson mit de
boddewissor ( Spa)
bodduren z. borduren
bodduurgaoren z. borduurgaoron
bodduurlappe z. borduurlappc
bodduurnaalde z. borduunnaaldo
bodduursel z. borduursol
bode Ook begraffenisbode (bet. 1: Db, Nt,
Ste) de; -5, -n ['bo:da/ ...] 1. degene die de

begrafenis aankondigt en regelt (OS, Nt,
Nw, Pe-Dbl, Ste, Sz) 2. kwitantieloper,
bezorger van pakjes e.d. (ook voor
instanties, verenigingen; ook bode van een
ziekenfonds) (Dho, Wol, b) Do bode van et
ziekofoons kwam an do deuro (Wol), Do
bode gong op pad, mar hourdo wat, 00
boden! ni. van de begrafenisondememer

(die te horen kreeg dat de kontributieverhoging met werd gepikt) (b) 3. hetz. als
postbode, z. aldaar Is do bode al hinges
west? (Wol) 4. dienstmeid bij een boer of
burger (Db, Dhau, 01-NI, Pe-Dbl, Spa) De
boden macken et buns schono (Dhau), Zio
was vroogor bode bij do dokter ( Spa),
Vroegor bin ik bode west bi] de booghoid
in Boctstorzwaog (Db), Ok wodden do
boden bier wel good biTY do boor on do

boonnne in do hausholung opncumon; ok
gong do vroogere boorunno nao do tied oat
do boden bij hour diond hadden, naor do
vroogero boden tepoppokiokon on moors tal
vu1 et niot of wat as zo mitnammon (Ow)

5. boodschapper (spor.) 6. bode op een
gemeentehuis e.d. (verspr.)
bodedienst (verspr.) [b --- ] - bodedienst
Hier reed a/tied eon poord mit wagon out
Wolvego on oat was do bodedienst mit
pakkies (Sz), Et pakkien moot mit do
bodedienst (Wol), I do K. bet bier jaoren
eon bodedienst had (Spa), M had vroogor
con bodedienst op Orunningen (Db),
Bododionston wooden vroegor verzorgd
deur bourtschiiopors (Ld), Eordor baj' bij
over/loden iono nut do buren die
bododionston doe, zo hiotto oat (Mun)
bodegoed (Dhau) et ['b. .1 1. pakjes e.d.

rondgebracht door een postbode, een
bodoloper ed.
bodeloop (Dhau, El) de; ...lopen; ...lopien
['bo:adnlo:p] 1. trajekt, de verbinding die
wordt onderhouden door iemand die beroepshalve pakjes bezorgt
bodeloper (Dhau) de; -s; -tien [b ...] 1.
iemand die beroepshalve pakjes bezorgt
bodem z. bojom
bodembedekker z. bojombodokker
bodembedekking (1) [b ...] - bodembedekking
bodemkaorte (I) [b..] - bodemkaart
bodemkartering (I) ['b. ..] - bodemkartering
bodempries (I) ['b..] - bodemprijs
bodepak (verspr. OS, ZW, Np, 01-NI) Ook
postbodepak ( Spa) et; -ken; -kien ['b..!.. •]
1. uniform van een postbode 2. uniform
van degene die de begrafenis regelt (Nbk)
bodepette (verspr. OS, ZW, Np, 01-NI,
Op) de; -n ['bo:ado...] 1. pet behorend bij
het uniform van een postbode; ook van
bode/opor ed.
boderieder (verspr. OS, ZW, Np, 01-NI)
['bo:adoridç] - vrachtrijder
bodetasse (ZW, Dfo, El, Ma, Np, 01-NI,
Op, Ow) Ook postbodetasse (Spa) de; -n;
...tassien ['bo:datasa! ... ] 1. tas van een
postbode
bodketon (v) [b..] - bordpapier Vour et
raom bovon do douro zat een groot stok
bodkoton (v)

bodkriet (spor.) ['b4krit, voor klankvar. z.
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bodpepier - boei
hod TI] - bordkrijt
bodpepier lb...] - bordpapier, karton
bodpepieren bn.; attr. ['b..] 1. van
bordpapier, van karton
bodtekening (spor.) ['b...] - bordtekening
bodvol [b...] - bordvoi
bodybuilder (spot.) ['bQdiblidf] bodybuilder
bodybuilding (spot.) ['bodibilduj] bodybuilding
boe I 1w. [bu:] 1. uitroep om schrik aan te
jagen 1k reup hoe, en hij schrok m een

zitten, dan wodt et een verlegen boede/tien

(p), Ft is een vremde boede/, dat moe'k
zeggen (p), 't Is een be/abberde boedel (p),
Doe X-, veura] no vens, de boedel es /anges
keek docbt ik, wat is et bier tocb aanders
asinFrieslaand(s: oost) 9. veel, in D'ris
tegenswoordig een boede/gepraot over de
tramweg dew oonze gemeente (...) (s:

oost., pAm. 1885)
boedelbeschrieving [b..] - boedelbeschrijving: als aktiviteit: T7olgende weke
is de boede/beschrieving ( Spa), ook: her
stuk dat daar het resultaat van is
boedelscheiding Ook boeldeling (Bdie)
['b.....b...] - boedelseheiding (als aktiviteit)

aep (Np) 2. uitroep nit afkeer 3. uitroep om
koeien na te doen
boe II (spot.) et [bu] 1. in van hoe noch
bah weten (spot.), hoe noch bah zeggen Di] de boede/seheiding is d'r een protte
(spot.), zonder hoc of bah (spot.)
ruziekommen (Db) .....ho]en (Ow), Mit die
boeddhist (spor.) [bu'thst] - boeddhist
boede/scbeidingkregen ze ieder hear pat of
boeddhistisch [...'dstis] - boeddhistisch
andeel (Dfo)
boedel de; -s; -tien ['budJ] 1. geheel van boef de; boeven; -ian [but] 1. boef, schurk
iemands vermogen 2. geheel van een 't Is een grote boef (El, Np), Doe gien
nalatensehap Ze kun et beste de hoel mar zaeken mit die boef? (Nt) 2. (vaak verki.)
eer/ik verpatten (Dfo), de onverdielde gezegd van een jongetje: als troetelnaam,
boedel (Ow), de boedel out mekaander of om aan te geven dat hij nogal eens
zetten bij boedeibeschrijving verdelen ondeugend is (verspr.) War een thkke boef
(Dfo), de boedel opnemen de inventaris is die jonge (Dhau), Die jonge dat is ok
opmaken na een overlijden (Spa) 3. een boefien (Sz), Die jonge is we] zoe'n
iemands huisraad en andere roerende hoe/len (Spa)
goederen Oonze buren bin ok verb uusd, boeg de; -en [bux] 1. boeg, voorkant van
mit bear hide boede/tien op 'e waegen

(Db) 4. kieding en handbagage Ze is mit t
hoede/tien onder de aarm votgaon (El),
Daor komp hi] an mit zien boede/tien (Ste)
5. bet geheel aan spullen Len rits is
makke/ik, die ritst de boedel zo an mekeer
(Dfo), Mit een doemekrac/itkuj'de boedel
opti/len (Dfo), Dat boede/tien moet
verkocht worden (Spa), de boedel mod
even Jocht wooden (Dfo) 6. siordige

huishouding, rommelige inrichting enwijze
van doen t Was me daor can boedeltien,
a//es ston op ste/ten (Pe-Dbl), Dat was me
daor ok een boedeltien, mit die oolde
meensken (Dfo), Ft is daor mar een
scha em ci boedeitien (Obk) 7. bedrijf(je) Ft
boedeitien van Sake en J"rientsje wodt nog

verkocbt (App) 8. zaakje, het geheel, de
toestand Onder et waark moej' de boedel
goed besebouwen (Dfo), Dear een moo]
praotien van de baos kuj' de boedel soms
mooi in odder kriegen (Dfo), (negatief:) 't
Is een boede/tien! (p), de boedel zo
overstae/c vienen (p), A wwe d'rnietaachter

een schip Dc boeg van et schijo snee dear
or waeter (01-Ni), We bebben nog een
lange reize veer de boeg, can schot veer de
boeg, nog hiel war veer de boeg bebben

nog veel te wachten hebben (spot.) 2. elk
der zijden van bet voorsehip et over een
aandere boeg gooien 3. borst en evt.
schouders van een paard (Dfo, Db, El, Ow,
Ste) Etpeerd bet een beste boeg (El), Dc
boeg hangt goed in 'tjok (Ste)
boegbeeld (spot.) ['buybi:lt] - boegbeeld
boegen z. bugen
boeging z. buging
boegspriet (1) ['buxsprit] - boegspriet
boegsprietlopen (Dfo, Man, Mun, Nbk,
Np) ['buxsprit ...] - boegsprietlopen
boegzem z. buugzem
boei de; -en; -gien [buj] 1. boei ter
afbakening van vaarwater Hi] kreeg een
k/ear as een hoe] werd vuurrood (Bu) 2.
ankerboei (spot.) 3. reddingsboei (spor.) 4.
elk der banden, beugels waarmee men
iemand boelt iene in de boeien slaon

(spot.)
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boeien - bock
boeien (Nbk, elders spor.) ['buji] - boeien:
in boeien sluiten; de aandacht vasthouden
Zoks both me hid] arg (Nbk)
boeiend (spor.) Ebui(d)vtll - boeiend
bock Ook buuk (bet. 7-8: 01-NI, Spa, Sz)
de; -en; -ien [buk/byk] 1. bock: waarin
men leest, als voorwerp ccv innijd bock
een ingenaaid bock (1), ccv bunncv bock
een gebonden bock (spor.), ccv oo/d/nij
bock, ccv bock cupcnsnicdcv/lossnicdcv in
de buitenvouwen open snijden (Nbk), a/tied
mit dc vcuzc in dc hockey zittcn altijd
studerend, nazoekend, onderzoekend zitten
lezen 2. leesboek, lettarkundig bock, bock
met interessante Ieesstof ccv mooi bock,
can gocd bock, ccv siccht bock, ccv
saai/vcrvc/cvd bock, ccv lccrzcm bock
(Bu), con, bock in vier die/en, can bock
uutgcvcn, ccv bock bcsprckcn, Dat bock
is/bet goed vcrkocht (Nbk), Ic zollcn d'r
ccv bock over scbricvcn kuvncn hat betreft
can aaneenschakeling van onverwachte,
vaak: onaangename, onverwachta, onIogischc gebeurtanissen (Nbk), Hi] is ccv
cupcn bock hij is open, hij vertelt zondar
terughoudendheid (Spa), waartegenover
Hi] is ccv gcs/cutcv bock (Spa), in or
hockicv mit ccv bockicv knus een boekQe)
lezand (Nt) 3. bijbelboak, hoofdafdaling in
de bijbel 4. bock waarin men kan noteren,
schrijven, notitieboak, vaak: koopmansboak
(verkl.) Hij is butcv zicv bockicv gaov
deed dingen die niet tot zn bevoagdheid
horen, sprak over zaken waarover hij niks
had te zaggen, waarvan hij niks had te
vinden (Nbk, Np, Spa), zo ook Hi7 is zicv
bockicv veer Ec butcv gaon (Spa), (verkl.)
d'r ccv bockicv over cupcvdocv erover
vertellen wat men nog niet wist, wat
anigszins geheim was of leek, het fijne
ervan vertellan: Die N. kovvcv zc ok nog
wcl es ccv bockiev over cupcvdocv (Ow),
ncffcvs et bockicv zoals het moet, volgens
de regels, volgens de voorschriften (spor.),
waartegenover Et is v/ct vcffcvs ct bockicv
her is niet zoals het zou moeten, het gaat
op een manier die eiganlijk niet geoorloofd
is, can no,- ovbcschrcvcv bock wczcv
iets/iemaad met nog een hele ontwikkeling
in her vooniitzicht, waar nog van alias mae
kan gebeuren, can ontwikkeling die nog
plaats moet vinden (Op), HiJ mos de
bockcv (gocd) bijho/cv zn boekhouding,

zn financiele administratie (goad) bijhouden (Nbk, Pe-Dbl), dc bockcn ofs/utcv
de jaarlijkse financiele administratie (Db,
Ma), dc bockcv vaozicv kontroleren (Nbk),
ccv post butcv dc hockey ho/en niet
opnemen, ccv (gc)slcatcv bock zaken die
zijn afgehandeld, 1k wil tcmccnscv vict as
schrikbrock of vcrraodcr te bock staon
bekend staan (vo), as ccrlik/bctrouwbcr
[ad.] te bock staov bekend staan (Nbk) 5.
(verkl.) klein notitieboekje, vooral: boekje
waarin leveranciers bestellingen e.d.
opschrijven 6. (verkl.) bijeengehouden
bundeltje kaartjes, bonnan e.d. 7. bekend
Iichaamsdeel: bulk Doe hebben we oovs
picvc in dc bock ctcv van die ovcrvloed
(Db), con ho ekicv hcbbcv/kricgcv can
buikje krijgen, dik worden, vaak op oudere
leeftijd door veal te eten, We hebben de
bock weer vo/hebben wear (fl ink) gegeten

(Bu), Vroegcr attcv zc ccv bock vol
ccrappc/s heel veel (Pe-Dbl), vol in dc
bock wczcv met een vol gavoel zijn (Nbk),
dikkc in dc bock wczcn id. (Nbk), ccv
dikkc bock hebben can dikka bulk hebben
(Nbk), picvc/zccrtc in de bock buikpijn, 1k
krccgpicvc in dc bock van 't /achcv (Sz,
Nbk), Daor zof' picvc in dc bock van
kricgcv dat is hoogst onaanganaam, daar
zou je je zorgen om gaan maken (Nbk), op
'c bock l%gcv, 't Zit me vict lckkcr in dc
bock'k voel me niet lekker (Nt), Schricfct
mar op 'c/ic bock vergeet hat maar, hat
wordt niks, hij doet/betaalt her toch niet
(Bdie, Nbk, Ow, Dhau), to bock staov met
de rug tegen een boom, hok etc. staan met
gevouwen handen, zodat degene die gaat
klimmen er een flinke opstap aan heeft en
evt. nog op de schouders van dezelfde
persoon kan gaan staan (Bdie, Dhau), HIy
bet dc bock op 'c /ccst heaft te veel
gegeten (Wol), Die vrouw s/cug hour op 'c
bock van 't lachcv (Pe-Dbl), 't Bin twic
haven op icvc bock ze zijn hat altijd aens,
denken altijd gelijk (verspr.), zo ook Zc
bin twic haven op icvc bock (Wol) en 't
Bin vier haven op idvc book id. (Nbk, Ste),
dc bock d'r vol van hebben er maer dan
genoeg van hebben, her zat zijn (Nbk, Op),
mit dc bock vcuruut lopcv stark naar voren
gericht (Obk, Op), Aj' daor to gaastc
bivvev, dan koj'mit dc bock op 'c k/ompcv
weer tbuus dan krijg je heel veal
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boekaosemltaeling - boekefermaot
aangeboden am te eten (Obk), Ze leup mit
de dikkc bock ze was in verwachting (Ma),
zo aok mit de bock in de boom lopen

hoagzwanger zijn (Wol), FIiJ is slim
macger, hij kan de bock tegen de rogge
klappcn ( Ste), HJ5 her cen bock as cen

boekberric. Dc bockbcn-ic wodde ok veur
et inzijcn bruukt (Nbk), Ft laand stricken
mit de bockberrie; dan kwam daor cen
hoeficzer an, in dc midden, en dan koj' de
boekberrie trekkcn (Bu)

boekbespreking (spar.) ['bugb... J burgemcestcr een dikke, vaaruitstekende boekbespreking
bulk (Ma) 8. uitpuilend
deel ccxi boekbiender (spar.) [bugb ... J - baekbinder
laampeglas mit bockien (Wol), Dat hod yak boekbienderi'je (spar.) [...'ija, z. oak -ije]
komt ccii aorig bukien an (Spa) 9. belle - baekbinderij
kant van de bikkel nit het bikkelspel (Dho, boekbore (flu, Dhau, Ma, Man, 01-NI) de;
n: NI) * Beter dat de bock base as dat ct -n; ...baartien {bugba:ara] 1. handbaar
etcn bcdarft (Db), (gezegd am nit te waarvan men de enigszins platte, houten
drukken dat men lekker snoept of ect:) kop tegen zn buik hield am tegelijkertijd
Bukien, bukien, wat math ie gocie dagen kracht te zetten en gaed te richten (01-NI)
(Spa), (raadsel:) Fen koppics as ccii 2. fopmiddel, gefingeerd instrument; bij
knikkertien/Een bockicn as cen bikkcrticn/ wijze van grap ni. stuurde men kinderen,
Enpotcn as cen ooievaar/Ra, ra war is dat? een onnazele knecht e.d. naar een ander,
oplassing: een tang waarmee men een am hun annazeiheid te testen (flu, Dhau,
kaaltje vuur nit de kachel haalde en in de Ma)
test deed (Wol), (raadsel met eratische boekdaansen (1) anbep. w. ['bugd...] lading:) Boek tegen bock/Haor tegen buikdansen
haor/En de stok in de midden, met als boekdaanseres(se) (I) [..'r...] - buikantwoord: cen span pecrden veur de disscl danseres
(Nw), Ben ere zien bocken bin duurdcr te boekdeel z. bockdiel
lezen het is moeilijk am iemand anders zn boekdelling (01-NI, Op, Spa, b: In) Oak
zaken te begrijpen, eraver te aordelen (b: boetdelling (b: In) de; -s, -en ['bugdeluj/
In), ...bin duustcr te lezen id. (Bdie, 'budsliij] 1. buikdelling, buikdenning:
Pe-Dbl), zo oak Een aander zicn bocken besehot op bodem van praam of bak (Spa),
bin duuster te lezen id. (Dha)
loapgang op een schip (b: In) 2.
boekaosemhaeting (1) [b ... ] - buik- wagenbodem (01-NI, Op) Dc bock- delling
ademhaling
wodt d'r ok niet beter op (Op)
boekberrie (Bdie, Wol en aost.) de; -s boekdiel (Nbk) Oak boekdeel (Db, Dha,
['bugberi] 1. lasse bodem van een Np, Ow) ['bugdi:lJ...dul] - baekdeel Ft
baerenwagen Wat cen zwaore boekberrie! sprekt bockde!en (Np), Ic lain d'r wel
(Nbk), Dc bockbcrric was ok kepot (Nbk), boekde!cn van schrievenje zau er wel een
de k!aampen ondcr de bockbcr.ric (Ow), Dc baek over kunnen schrijven (Dha)
bockberrie ofdc bojcm het veur en aacbter boekdrokker [bugdrokç] - boekdrukker
een kattclraand, dat was tegen splinters boekdrokkeunst ['bugdrokA:st] (Ma), Aj' mit een hicicbocl bijevolken boekdrukkunst
reisden wodde de waegcn vaeks langer boelce-iflestraosie (spar.) ['buka...] - baekmackt mit bulpe van cen appatte illustratie
Jaankwacgcn; in dit geval komt d'r ok een boeke-omsiag ['b...] - baekamslag
appatte lange boekberrie op 'e wacgcn (bs: boeke-uutgifte ['bukaytxii'toJ - boekDfo); in bijzonder gebruik als kettingeg, uitgave
weidesleep e.d.: H. kon beginnen te slepen boekebal ['bukobal] - baekenbal Ft
mit deplatte kaante van de bockbcrric van
tic waegcn (vo),
We bruuktcn de
boekbcrric om sparre in te 5!ep en: de
boekbcrric kwam op 'c kop, Ye slcugen d'r
ccii boefiezer op en dan mit cC cideketten
d'r an en dan 'tpeerd d'r yew-; ok wel om
te sliebten, dan gongen ze d'r over mit de

Stcllingwarvcr bockebal was disse keer in
Wolvcge (Wol)

boekebeurs ['buka...] - boekenbeurs
boekebezit ['bukobastt] - boekenbezit
boekebon ['bukabon] - backenbon
boekebus (Nbk) ['bukabAs] - bibliabus
boekefermaot ['b...] - baekfarmaat
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boekegek - boekhooldburo
boekegek (Bdie, Nbk) ['buko ... ] - baekengek
boekegeschenk ['bub...] - boekgeschenk
boekekaaste Ook boekekaste (Spa)
['buko .. .1...] - baekenkast
boekekaft (Nbk) et ['bukakaft] 1. kaft van
een boek
boekekaften (Nbk, Nw, Ow) anbep. w.
['buknkaftn] 1. kaften van boeken (zelfst.)
Mit 't bockeka [ten mocj' op 'c rogge
inkniiopcn (Ow)

boekekaste z. boekekaaste
boekekiste ['buk --- ] - boekenkist
boekekiub ['buka ... ] - boekenclub
boekekraom ['buk ... ] - boekenkraam Ze
stonnen mit de bocJcekraom op 'e mar*
(Dhau)
boekel z. bukel
boekelegger ['buka...] - boekelegger
boekelezer (Nbk, Ste) de; -s; -tien
['buka ... ] 1. iemand die veelfgraag boeken
leest Da nogal con boekelezer (Ste)
boekeliest(e) Ook boekelist (SPOT.)
['buko.... ... ] - boekenlijst
boekelist z. boekeliest(e)
Boekelte et ['buklta] 1. naam van een
buurtschap noordelijk van Bail: Hij woont
op Bockelte (Bu, Nbk)
boekemark ['b..] - boekenmarkt, deel van
een markt waar men boeken verkoopt
boekemeenske (spar.) ['buka ... ] - boekenmens
boeken zw. ww.; overg., onoverg.; boekte,
het boekt ['buk] 1. boeken: apschrijven in
een boekhauding 2. zakelijke inschrijving
voor een reis, een vakantie eon vekaanie
boeken, eon reize boeken 3. behalen (spar.)
weenst boeken (spar.) 4. buiken: met een
buik staan (Ma, Np, 01-NI, Ste) Dat vowhuj bockt al aorig an do iene kaante (Ma),
As een mare begint uut te zetten dear
verzakken of zo, dan zeggen wi] we!: 'Do
mare bockt'(OI-NI), Dat vrommcs boektal
aorig krijgt een dikke buik (bij het in
verwachting zijn) (Np)
boekenommer (spar.) lb...] - baeknummer
boekeplaanke (OS, Spa) Oak boekplaanke
(Op), boekeplanke (Spa) ['buka.../...] boekenplank
boekeplanke z. boekep!aanke
boekeprissentaosie ['buka ... ] - boekpresentatie
boekerek ['buka...] - baekenrek

boekerim (Bdie) et; -men; -megien
['bukarim] 1. schap met boeken
boekeschriever ['buka ... ] - baekenschrijver
boelcestaander (Nbk, Np) ['buka...] boekenstander
boekestallegien ['bukastaiaxn] - baekenstalletje
Boekeste (Ow, 1, s: oast.: 1877) et
['bukasta] 1. Stellingwerfse naam van de
buurtschap Baekharst bij Oosterwooldc
boekesteun (01-Ni) ['buka ... ] - boekensteun
boeket [bu'kEt] - baeket: bloemruiker
boeketael (spar.) ['buka ... ] - boekentaal
boeketaofel ['buka...] - boekentafel
boeketasse ['buka ... ] - boekentas
boeketitel (spar.) Oak boektitel
['buka . ..1...] - baektitei: titei van een baek
boeketreeks (spar.) [...'kEt ... ] - boeketreeks
boekeverkoper ['b...] - baekverkaper
boekeverzaemeling (spar.) ['buka...] - bockenverzameling
boekeweke ['buka ... ] - boekenweek
boekewiezer (Nbk) ['bukawi:zç] baekeniegger
boekewinkel (verspr.) Oak boekwinkel
(Nbk) ['buka ... / ... ] - baekwinkel
boekeworm (Nw, Obk) Oak boekewurm
(Diz) rbuka .. .1...] - baekenwurm
boekewurm z. boekeworm
boekgriep (verspr.) ['bukxrip] - buikgriep
boekhaandel (verspr.) Oak boekhandel
(verspr.) [buk ...1...] - boekhandel
boekbaandeler (Nbk, Np) ['b..] - boekhandelaar
boekhandel z. boekhaandel
boekbaor (I) ['bukh ... ] - buikhaar
boekholen ['buk ... ] - baekhauden: de
baekhauding voeren, bijhauden
boekholige z. boekholing
boekholing (Nbk, Nw) Ook boekhoolding
(Dfa, Np), boekitolige (Ste), boekhouwing
(Spa) ['b..!..] - baekhauding: afdeling
beiast met boekhauden: D'rgaotniks year
eon goeic bock/molding (Dfa); het baekhauden en evt. de baeken/stukken die erbij
haren Af' do bockhou wing in orde hebben
(..) (Spa), do boekhouwing uutpluzen
(Spa)
boekholte (I) ['bukholta] - buikholte
boekhooldburo (Nbk, 01-NI) et; -'5; -gien
['bukho:Id ... ] 1. burn, instelling, bedrijfdat
de boekhouding of een deel ervan verzorgt
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boekhoolder - boekvulling
voor partikulieren, bedrijven, instellingen
boekhoolder Ook boekhouwer (WH) do;
-s; -tien ['buk ... 1...] 1. iemand die do
boekhouding verzorgt (of een deel entail)
voor een bedrijf, een partikulier, een
instelling
boekhoolding z. bockholing
boekhooldofdieling (Nbk, 1) ['buk ... ] boekhoudafdeling
boekhooldschrift (I) ['buk...] - boekhoudschrift
boekhouwer z. bookhooldor
boekhouwing z. boekhoiing
boekien z. onder bock
booking de; -s, -en; boekinkien ['bukn 1.
booking: voor eon reis, een vakantie e.d
boekjaor ['bukj ... ] - boekjaar
boekkammenet (Dfo) et; -ten; -tien
['bukamanst] 1. bep. kast: kabinet dat naar
beneden (en naar voren toe) enigszins rond
uitloopt
boekklachten (spor.) ['buk...] buikklachten
boekkramp (spor.) ['bukramp] buikkramp
boekmaege(verspr.) ['bukm ... ] -boekpens,
bladmaag
boekomsiag (Bdie, El, Ma, Nbk, Nw)
['buk ... ] - boekomsiag
boekonderzuuk (spor.) [b..] buikonderzoek
boekoplaoge (Dhau, Mun, Nbk) de; -n
['buk ... ] I. oplage van een book
boekopperaosie (spor.) ['b...] buikoperatie
boekorgel (Wol) [b ... ] - buikorgel, op de
bulk gedragen orgeltje
boekpens (Op) ['buk ... ] - boekpens
boekpiene (Bdie, Bu, Db, Dhau, Op, Ste,
Wol) Ook buukpiene (Sz) ['buk ... byk ... ] buikpijn Daor hc'k boekpieno van dat
levert me zorgen, problemen op (Bdie)
boekplaanke z. boekepiaanke
boekriem (OS, verspr. WS) Ook
boekrieme (Bdie, Mun, Nt, Sz), buukrieme
(Mun, Spa) de; -en; ...riemegien
['bukriml ... rimo/'byk ... ] 1. buikrieni, riem
onder de bulk van bet paard waarmee men
het (daagse) tuig vastzet en aanspant An
eon perez/lie zit eon bookriom, om et op
zion pith to hoien (Dfo), Do boekriem zit
an do zi/Je (Np), Jo moo 'a niot vorgoton do
boekriom van 'tpoerd vaaste to doen (D iz),

Et peord moot do boekriem nog vaasto
bobbon (01-NI), AJ' et poord vroogor
anspanden, dan mos do ho ekriem strak
antrokkon wodden (Obk), Et roggeicor IIt
we] good recht, Jo kim do bockricm we!
anhac/en (Op) 2. gordel, broekriem: HJJ
hadzovotilo eten, oat bijmos do bookriem
wat /ossordoen (Ld), echter meestal in fig.
gebruik: D'r is n/ct you/c to oten, we moo'n
do bockricnj mar wat/stov% anhaeion wat

minder eten, ook: wat zuiniger leven (Dfo,
Dhau, Ma, Nbk, Ste), ... wat strakker
antrokkon id. (Nw, Diz), zo ook Van
aarmoede mos M5 do bookriom anha c/en

zuiniger gaan leven (Dfo)
boekrieme z. boekriem
boeks!aegen (Ste) Ook buukslaegen (Mun)
st. ww.; onoverg.; hot boeksleugen
['buks1c:g] 1. (vooral bij koeien,
personen) hijgen Die koo books/agt aori
(Ste), (zelfst.) 1k bob d'r buuks/acgon van
boekslaegerig (Pe-Dbl) bn.; -er, -st
['buksls:gpx] 1. geneigd tot hijgen Die koo
zo boeksiacgeri, die kon 't we/ es an do
iongon hebben (Pe-Dbl)
boekslag (Ste) de; ...slaegen ['bukslax] 1.
(vooral bij koeien) gehijg
boeksmaote (Nbk) de [buks'mo:ato] I. de
maat, inhoud van iemands bulk, in Kennon
Jim booksmaotcniot?gezegd tegen iemand
die te veel eten op z'n bord schept, die
kennelijk to veel wil eten (Nbk)
boeksnee (Nw) de ['buksni:] 1. len.
buiksnede, all, in * Nee, i/k me do
boeksnec! (Nw)
boekspek Ook buukspelc (Mun, Sz) et
['bukspskPbyk ... ] 1. spek onder tegen de
buik van het varken Bockspck was niet et
beste spek, et kwam dour do bioodwost

(Ste)
boekspiere (spor.) ['buk ... ] - buikspier
boekspreken (verspr.) Ook buukspreken
(WH) ['buk ... ..byk ... ] - buikspreken
boekspreker (spor.) Ook buukspreker
(WH) ['buk ... ..byk ... ] - buikspreker
boektitel z. bookotitel
boekvlies (I) ['bukflis] - buikvlies
boekvorm (spor.) ['bukf. .] - boekvorm in
bookvorm (spor.)
boekvullige a. bookvuiing
boekvulling Ook boekvullige (Ste),
buukvul/ing (Mun, Spa) de ['bukfAlu]/
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boekwaark - boekweitenbri'j
...fAlayo/'byk ...] 1. (g. mY.) eten (dat de
buik volt) Oonzo Stellingwarver kost zot
temoenson aorig stoc. Jo kriogen
boekvulling (v)
boekwaark z. bookwark
boekwark (Nbk) Oak boekwaark (Dho)

oogsten en aansluitend dorsen van boek-

weit Et is hatstikko mooi weer to
boekwoitdJsken (Dhau), As ze an
boekwoitedJskon binnen, staon zegowoon lik mit due man op loggo on slaon d'r
mar zachios op (Nw)
['b..] - boekwerk
boekweitdossen z. boekweitdOskon
hoekweerde (verspr.) [buk...] - boek- boekweitdössen z. boekweitdöskon
waarde
boekweitdusken z. bookwoitdoskon
boekweit Ook boekweite (ZW, OS, Bu, boekweitdussen z. boekwoitdoskon
Diz, Np, Nw, 01-NI, fp, b :lm) de; vn. boekweite z. boekweit
aand.: ze ['bukwejtL..n] 1. boekweit, boekweite-akker z. boekwoitakkor
gewas, eertijds veel geoogst am meet te boekweitebloem z. boekenweitenb/oem
maken van de vrucht; oak het te zaaien boekweitebolle z. bookweitbol/e
zaad ervan (bij het zaaien van boekweit:) boekweitebri'j z. boekwoitonbrij
Mir do ploog wodde eon schoie yore boekweitedOsken z. bookweitdoskon
maekt. En daor leup ione acbtor mit een boekweitedössen z. bookwoitddskon
soort gieter, the vol was mit boekweite boekweitegrutten (Np) Oak boekweitwaarrnee ni. langzaamaan het zaad in de grutten (Ma, Np) my. ['bukwEjtogrAtl/ ... ]
yore werd gegoten (k: Ste), Want hoe 1. gepelde on vervolgens gemalen boekweit
zwa order do boekweite hoe duurdor; 140 boekweitejaor (Dfo) Oak boekweitenjaor
pond mos ze per muddo we! wegen (k: (Ma) et; -en; -tien ['bukwsjta ... / ... t1 ... ] I.
Ste), et trappon van boekweite in do jaar waarin boekweit wordt geoogst (met
buulkisto ( El), As do boekweite verkoeht een aanduiding over de omvang/kwaliteit
was, ging do hoer naor do koopman Zion van de oogst) Aj' eon gocie zommor bobhuus om et geld op to haolen (k: Ste), hen, is 't een good bookweitojaor (Dfo)
Bookwoite wol krek as sparro et besto op boekweitelaand (Dho) et [b...] 1. stuk
zoer laand (Ow) 2. in wilde boekweite land waarop men boekweit verbouwt
boekweitemael z. boekwoitenmael
akkerwinde (El, Ste, fp)

boekweitakker (verspr. OS, Bu, Np, Op) boekweitemaone (k: Ste) de [bukwejto
Ook boekweite-akker (ZW) do; -s; -tien m..,] 1. oogstmaan met betrekking tot
['b.!...] 1. akker waarop men boekweit boekweit, d.i. de periode in septernber
waarin men 's avonds lang van het licht
verbouwt
van de voile maan kan profiteren, zodat er
boekweitbaole z. boekwoitbo I/o
boekweitbolle (Dhau, Sz) Ook boelcweit- weinig van de oogst van de boekweit
baole (Dfo), boekweitenbolle (Dho), verloren hoeft te gaan
boekweitebolle .(Ste) de; -n; . ..boltien, boekweitemeel z. boekwoitonmaol
boekweiten I bn.; attr. ['bukwsjtn] 1. van
...bollegien ['bukwEjdbolal...
boekweit boekweiten pannekookon (El)
bukwcjtn'bola/ ...] 1. boekweitbrood
boekweiten II (Op) anbep. w. ['b..] 1.
boekweitbri'j z. boekwoitonbrff
boekweitdoppe (El, Np) de; -n; . ..dappien verbouwen van boekweit An et bookweiton
['bukwejdpa] 1. boekweitdop, schil van de zatton nogal con hoop risiko's (Op)
vrucht van boekweit Boekweitdoppon boekweitenbloem (Obk) Ook boekbruukton ze wol your in do kiopenuston weitebloem (I) [ ...tn'blumI'bukwejteblutn]
- boekweiteblaern: bloom, gezift meel van
(Np)
boekweitdOsken (OS, Bu, Nw, Op) Ook boekweit Soms wil do bijkor wel es
boekweitedösken (El, Nw), boekweitdUssen naogaon waor as do hiJon honno gaon to
(Nw), boekweitedUssen (Nw), boekweit- winnon; dan roogol io d'r wat boekweitedusken (Np), boekweitdussen (Ste), bloom over honno, dan kuj' zion waor as ze
boekweitedusken (k: Ste), boekweitdossen zitten. Zo vion ik mien b/Jon soms bij
(Bdie, Pe-Dbl) zw. ww.; onoverg.; doskte Tronde in de weer
boekweit, het boekweitdoskt ['buk boekweitenbolle z. bookweitbollo
wsjdsk/'bukwsjth ... / ... dwsn/ ... ] 1. boekweitenbri'j (Dfo, Diz, El, Op, Pe-Dbl

IM

boekweitengotte - boekweitveen
en verspr. oost.) Oak boekweitebri'j (El, Dat is (een) boekweiteverbouwgezegd van
Ma, Ste), boekweitbri'j (spar.) de ['b.., armoedig gewas waaraan weinig of niets
.ti'brtj, . ..'brej, z bri'j! ... ] 1. boekweite- zal worden verdiend (Nw, Pe-Dbl, Ste),
brij, boekweitepap
oak m.b.t. de grate onzekerheid inzake een
boekweitengotte (Dho, Ste) de [ ... tifx...] 1. goede oogst (Np) of bij bet fokken van
boekweitgort
varkens (Bdie, Pe-Dbl): Mitmotten fokken
boekweitengottenbri'j (Ste) de [...'brtj] 1. is boekweiteverbouw (Bdie), Boekweltepap van boekweitgort
verbouw is mar half gewin ]evert weinig
boekweitengottenmael (Ste) [...'m... - op (Bdie)
boekweitemeel
boekweiteweer (Bu, Dfo, Dho, Op, k: Ste)
boekweitengrutten (Ma, Nbk) de Ook boekweitweer (Obk) et ['buk[ ... t'grAtn] 1. (verz.) pap van boekweit die wsjta...t..] 1. mooi zonnig weer, gesehikt
men heeft gegrut 2. (my.) geplette, om boekweit te dorsen, geschikt voor de
gebroken boekweitkorrels (Nbk) Bock- groei van boekweit 2. gezegd van mooi,
weltengrutten daor kookte Ic ok possfro groeizaam weer (Obk)
van (Nbk)
boelcweitgieter (Dfo, Ow, Ste) de; -5; -tien
boekweitenjaor z. boekweitejaor
['bukwsjtx ...] 1. klein gietertje waarmee
boekweitenmael (OS, verspr. WS, niet boekweit werd gezaaid (in tevoren
WH) Oak boekweitenmeel (Mun, Nt, gemaakte, kleine gootjes (Ste))
01-NI, Spa, Sz), boekweitemael (Bdie, boekweitgrutten z. bockweitegrutten
Dfo), boekweitmael (k: Ste), boekweite- boekweithunnig z. boekweithunnlng
med (Sz), boekweitmeei (Dhau, Diz, Spa) boekweithunning (bs: Dfo, Op) Oak
[bukwEjtv'm.., 'b... 1 ... ..bukwcjto...1...] - boekweithunnig (bs: Dfo, Obk, Ow) de
boekweitenieel 't Vaarken dat In november ['b...!.] 1. honing van de bloem van
slaatht [wodden zol] mos elgenlik de leste boekweit
veertien daegen mit boekweitmael voerd boekweitkaf (Diz) et rb ...] 1. kaf van
wooden (k: Ste)
boekweit
boekweitenmeel z. boekweitenmael
boekweitkli'je (Np) de; -n; ...kli'jgien
boekweitenpap (Wol) Oak boekweitpap [b...] 1. boekweitdop
(Spa) [ ... tifpap, ...'b .../'bukwEjtpap] - boekweitmael z. boekweitenmael
boekweitpap
boekweitmeel z. boekweitenmael
boekweitenstro (Db, Diz, Mun, Obk, Ste) boekweitpap z. bockweitenpap
Oak boekweitstro (Dfo, Dhau, Np, Op, boekweitsjouwe (Dfo, Nw) de; -n; -glen
Pe-Dbl), hoekweitestro (Bdie, Bu, Ma) et; ['bukwsjtsjo&e] 1. zeef, door twee
voorn. aand.: ze [...ti,'stro:, b..! personen been en weer geschud om het kaf
'bukwejtstroJ'bukwsjtastro:] 1. stro van te seheiden van het boekweitzaad
boekweit
boekweitstro z. boekweitenstro
boekweitenyerbouw z. boelceweiteverbouw boekweittrappen (Bu, Dfo, Dhau, Nw, k:
boekweitenzoemer z. boekweitzoemer
Ste) onbep. w. en het boekweittrapt
boekweitestrieken (k: Ste) onbep. w. ['buk ['bukwejtraprp] 1. trappen, lopen op de
wejtostrikrj] 1. het gezaaide boekweit boekweit die in bakken was gedaan; daarin
bedekken met een dun laagje grand dat nit stampte de boer enige tijd met z'n
de nieuwe, ernaast gemaakte ondiepe schoenen aan, am de doppen, de kelk die
ploegvoor kwarn
was blijven zitten te verwijderen (k: Ste):
boekweitestro z. boekweitenstro

boekweiteveld (k: Ste) et; -en; ...veltien
['bukwEjtafsit] 1. veld waarop boekweit

b'oekweittrappen mos om de doppen van de
boekweit of te kriegen (Dfo), Bif
boekweittrappengaotd'rniks kepot, marze
moe'n wel indreuge wezen (Nw)

wordt verbouwd Zoe 57 blujjendboekweltcveld was een pFachhk gezichtc (k: Ste)
boekweiteverbouw (ZW, Np) Ook boekweitenverbouw (Nw), boekweitverbouw
(Np, Pe-DbI) de ['bukwsjtof...!...tit... / ... ] 1.

boekweittrappersbak (s: oost.) de; -ken
['b..] 1. bak waarin boekweit werd
gestampt door te trappen, vgl.

bet verbouwen van boekweit, boekweitteelt

boekweitveen z. boekwcitvene

boekweittrappen
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boekweitvene - boel
boekweitvene (Dfo) Ook boekweitveen
(Dfo, Dhau) et; -n; .. .veentien ['bukwsjtfi:na/ ...] 1. stuk veengrond waarop men
We zullen or
boekweit verbouwt
boekweitvene mar es loseiden (Dfo)
boekweitverbouw z. boekweiteverbouw
boekweitweer z. boekweiteweer
boekweitzoemer (Pe-Dbl) Ook boekweitzommer (Dhau, El), boekweitenzoemer
(Ma) de; -s; -tien ['bukwsjtsümç/
...sômç/...ti's...] 1. gezegd van een mooie
zomer (waardoor een goeie boekweitoogst
kan ontstaan) (Dhau, El, Ma) 2. een slechte
zomer (Pe-Dbl)
boekweitzommer z. boekweitzoemer
bockwinkel (verspr.) Ook boekewinkel
(Bdie) ['buk... 1...] - boekwinkel
boekzeerte (Nbk, Up, bo: Be, Nw) Ook
buukzeerte (Mun, Sz) de ['buks .../'byk... ] 1.
buikpijn
boekziek I (Men, Nw) zn., g. lidw.
['buksik] 1. het boekziek zijn, Z. boekziek
II, vgl. Dc appels kun d'r wel lekker omme
wezen bij 't begin van boekziek (Nw), ABe
appels hadden van 'tjaor last van boekziek
(Mun)
boekziek II Ook buukziek (Spa),
boekziekerig (Np, App) bn. ['buksik/
'buksikpx/'byksik] 1. beurs, buikziek
(zowel aan de ronde buitenkant als bij het
kiokhuis) Die jutteperen weren allexnaol
boekziek (Ld), Aj' mit een appel op een
paoltien of zo ommeslaon, dan mack ie
him boekziek (Np), ... boekzieker% (Np)
boekziekerig z. boekziek II
boekzwam (s) ['bukswam] - buikzwam
boel de; -en; -tien [bul, ook be:!: zuid. van
de Londe] 1. inboedel ccxi kaele boel
gezegd van armoedig huisraad, Ze hebben
de hide boeI verkocht (Ow) 2. (vaak
verki.) kleding en overige spullen die men
bij zich heeft (verspr.) Pakje boeltien mar
open donder ok mar op (Ow), Hi7 hot zien
boeltien pakt en is votgaon (Up), Hi7 bet
zien boeltien pakt zn biezen gepakt (Ma)
3. huishouding Dat wiefien bet de hod
good bij mekeer holen, mar d'r bin vanzels
ok grote ri7slieven voerde een zuinige
huishouding (Ow) 4. slordige, niet hygienische huishouding (vaak ook: waarin men
veelal ruziend met elkaar omgaat), bende
Ft bet in die huusholing altied een boeltien
west (DiZ) 5. het geheel van iemands

woning of onroerend goed anderszins, een
voertuig, enz. Dc boel zit op slot (b), Dc
boel wodde good onderbullen (v), Deur de
jaoren henne hadde de karke de hod
sloeren laoten (v), Hij verbrek de boel
breekt zijn woning, zijn hok enz. af om to
verbouwen (Bdie) 6. het geheel aan
spullen, van iemands zaken Die jongen die
gooien de hod d'r mar benne, or was iene
rommel (Ld), Ic moo 'xi war zuniger op je
boeltien wezen (Db), Ic moo 'n de boel niet
sloeren laoten (Nbk), Daor zat de boel ok
al verstopt (b) 7. toestand, situatie Et was
con hial exenaorige boel daor in oat
dorpien Q), 't Is een reer boeltien (Ma), Ic
moe'n mien boeltien mares bekieken (Nt),
Ft is daor een smerige hod (El), ..-een
verlopen boeltien (Spa), Eon eer de hod
verpesten, oat kan bij (b), 't Is een
vervelende boel gezegd bijv. van een
onaangename samenloop van omstandigheden, van een konfliktsituatie (El), con
dooie boel, I-Iij kan de hod nietgoed meer
veur mekeer bolen kan de zaken niet meet
geed op een rijtje krijgen, heeft z'n zaken
niet meer geed in de hand (Nbk, v), Die
zullen bier de boel weer op 'e kop zetten
de zaak weer in beroering brengen, rotzooi
trappen (Nbk, Np), ook: alles in een mill of
meet ordeloze toestand brengen door de
aanleg van iets, een verbouwing e.d. (Nbk,
Np), zo ook Dejongen baldiezen on zetten
de bool op 'e kop (Ow) 8. in een boel een
grote hoeveelheid: Die meensken hebben
een boel kiender (Nt), D'r zatten een hod
appels an de bomen (El), Ft is een heel
warkveel werk (Nbk), Mitdissenattegaot
d'r een hoel om de klinke mislukt er veel
van de oogst (Bu), M her cen hoel krielen
an depollen veel (Wo!), Daorstonprachtig
net en ok een hoe! wilgetwieg U), een hoel
wille veel plezier, pret (Nbk, Ste) 9. in ccii
hoel vaak, vele keren We kwammen daor
con hoe! (Nbk), Diggelgoed kwam een
hoe! nut Maastricbt (Pe-Dbfl, Hi7 had
himzels een hieleboel leerd, dear et lezen
oat hij aovens een hoe! dee (j), Bi] de
meitied was hij een hoe! op pad vaak weg,
eropuit U) 10. ongesteldheid, menstruatie
(verspr.), in die hoel hebben, ook de hoe!
hebben (spot.), en 'Ic Hebbe oat boeltien
weer (Ste), 1k heb die hoet weer ben weer
ongesteld (Nw), As J. de boel kriegt, !igt
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boeldag - hoer
boemel ['buinl] - boemel, in an de boemel
aan de boemel zijnd, aan her boemelen: Ze
bin aor/g an de boemel (Ste); boemeltrein
boemelbus (spor.) ['b.. .] - boemelbus
boemelen (spor.; Nbk) zw. ww.; onoverg.;
boemelde, het boemeld ['bumiJ 1. aan de
boemel zijn (spor.) 2. been en weer
slingeren (Nbk) 3. met een boemeltrein
gaan (spor.)
boemeler (Op) ['bumJç] - boemelaar
hoemelgat (Dhau, Ma) et; -ten; -tien
van de situatie: de bezittingen die hij bij ['bumgat] 1. dikke vrouw (Dhau) 2. lange,
zich had, datgene waar hij iets gevaarlijks slappe pop (Ma, Nbk), in Lijsien
mee zou kunnen doen, enz., 'k Was zo boeme!gat, ook van of tegen iemand die
allemacbt% verko!en; 'Ic hebbe een paer war geks, vreemds zegt
keer stoond en doe kwam de hoc! los boemeltrein ['b..] - boemeltrein
(Np); ook in samenstellingen als boemerang de; -s, -en ['bumaraij] 1.
p!aankeboe! (Nbk, Np), kaasteboe! (v), boemerang (lett.)
glasboel (v), !inte- en strikkeboe! (v), zo boems z. boms
ook in Ft naodeel van proemen en kassen boemze z. boms
is die pitteboe! (01-NI) * Een betien kan boemzen Ook poemsen (bet. 2: Bu) zw.
een hoel wezen, as et mar van een goed ww.; onoverg.; boemsde, het boemsd
uneens komt (Obk)
['bumzu, ook wel ...si .....pums] 1. hard
boeldag z. boelgoed
slaan op/tegen jets op 'e deure boemzen
boeldeling z. boede!scheiding
hard siaan (Bdie), le moe'n die tasse met
boelegoed z. boelgoed
zo op de taofel boemzen, want daor zit
boelgoed Ook boelegoed (Bdie, Dho, Ld, breekber soul in (Obk) 2. met een boms
01-Ni, Ow, Spa), boeldag (Ld, Np, 01-NI, vallen, springen Hi5poeniste op 'e grond
Sz) ['buigut/'buiag ... ..b ... J - boelgoed: (Bu), Dc kiender !eaten heur op 'e grond
verkoping van de inboedel As d'r een bocmzen (Wol)
boelgoed is, wodt et spill vaeke noga! duar hoer de; -en; -tien [bu:r] 1. boer:
(Obk), Ze hebben daorboe!goed(Dho), D'r landbouwer, veehouder Bij die hoer is een
was boelgoed on d'r was nogal wat ark nije onderknecht kommen (Np), Nao nijnogal war aan gereedschap te koop (Np), jaorgongijje besteden bijde boergingje
boelgoed ho/en: Ze bo!en daor boelgoed een verbintenis aan met een boer om er te
(Dho), Nao de begraffenis gong ie naor de gaan werken als knecht (Ow), As banneze een dag op bedde (Wol), Z1J had the
boel wel zo slim! (01-NI), We zouwen
zwemmen gaon, mar '1ging nict dear, want
Bc badde die hoe! ( Spa), Ze is goed
saggerijnij, ze zal die hocl wel gauw
kriegen (Dho), Vroeger wodde over die
hoel met praot (El), Aj' zeden 'de regels'
was dat netter as 'die hoe!' (Nbk), Hej' die
hoe! a!? (Nbk) 11. dat war al genoemd is
of als bekend wordt verondersteld: Ze
hebben him de hoel ofpaktd.i. athankelijk

harbarg, en dan kreeg ie koffie mit een
kraekc!ing, /aeter was et koffie on een
gevuide koeke, en dan was et krek hoe!goed, een uutge!aoten sTeer van !acbenqe
meensken die mekaer tieden met zien
hebben on alles te bepraoten hebben (Np)
boeltien z. onder hoel
boem tw. [bum] 1. boem K. tjoepste naor
beneden, kwam daefr i-nit ccii boem (Nbk)
2. z. boms 3. z. boom

boeman de; -nen ['buman] 1. gefingeerde
figuur waarmee men kinderen bang rnaakt
2. persoon die als schrikbeeld fhngeert 3.
duivel (Pe-DbI)
boembats (Sz) tw. [bum'bats] 1. pats
Boembats, daor !% ik veur de zesde keer

(Sz)

kemijer moshij mit zien heit a! jong naor
de Fi-iese k!ei waor ze vaaste boeren
hadden daor ze et !aand vein- mijden

boeren met wie ze vaste afspraken hadden
(ombep. werk tedoen) ). Om bij deboar
te gaon, daor moej' hie!endal met van
praoten, da & vanze!s vusen te min om bij
een boerte gaan werken (b), eengroteboer
boer met een groot bedrijf, zo ook Hij is
root hoer (Nbk), Aen!ik waj'pas hoer aj'
twiepeerden veurde waegen hadden (Ow),
een !cfeine hoer. Dc k!eunc boeren bin vot
en et !aand is verkave!d (..) boeren met
niet zo grote bedrijven (i) H.ij is eijen

hoer is boer op een eigen boerderij (Nbk,
Nt), D'r zit wel een hoer in hij is geschikt
om boer te worden (Diz, Nbk), een beste
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-hoer - boer-ikke

hoer nI. gesehikt, plezierig voor zijn
knechten (Nbk), ccii goeie hoer een boer
die een goeie kijk heeft op zn work, die
Zn onderneming goed runt (Nbk, Sz), ook:
die goed is voor zijn werkvolk (Bdie), ccv
halve hoer een hoer die er weinig van
maakt (verspr. OS, Dho, Nt, Op), ook: een
boer die or nog jets naast doet voor Z'11
broodwinning (01-NI), Boer, hoer 'k stao
op Joe laand bep. kinderspelletje (Bu, k:
Ste), Zet et daor mar bonne, et staot glen
hoer In 't veenster bet staat nietnand in de
weg (hi), Dat weren de hoer zien gaanzen
(niet) hij had eigenlijk een andere
bedoeling dan waarover hij sprak (of juist
niet), zo had hij dat niet bedoeld (verspr.),
ook Dat was de hoer zien gaanzen niet id.
(Spa), waartegenover Dat weren de hoer
zien gaanzen (Nbk), een Berkoper boer
reiger (Bu, Dhau): Berkoper boeren, dat
bin van die schiefreiers; In Berkoop was
vroeger ccii reigerkelonie on as d'r ccii
reiger van die kaante kwam, was dat ccii
Berkoper boer (Bu), Gier%e hoer! Gierije
hoer! gezegd wanneer de wagen of
kruiwagen een piepend geluid maakte;
kennelijk was de hoer to gierig om wagen
of kruiwagen op tijd to smeren (Bu, Np,
Nbk), zo ook Die wagen roept ok van
gierige hoer! (Spa), Die waegen piept:
'Gierige hoer, Gierige hoer!' (Bu),
•..Jammert... (Bu), (schertsend van iemand
op klompen:) ccii hoer op klompen (Np),
zo ook 't Is net een hoer op klompen (Diz),
Hij is zo drok as ccii Hein boertien (App),
kieken as ccii hoer mit koezepiene (Spa,
Sz, Diz), HiJ lacbte as ccii hoer mit
koezepiene (El, Wol), .die koezezeerte het
(Dho, Obk, Np), gniezen as ccii hoer die
koezepiene bet (Dhau) 2. bewoner van her
platteland Fe hebben burgers en ie hebben
boeren (Nbk), de hoer opgaon, ...op
moeten, Hi7 is de hoer op 3. hoer bij het
kaartspel Hif fakseerde me om de hoer to
zetten bij het kaarten (Np) 4. hoer,
hoorbare oprisping Hij lout altied van die
vcrschrikkelike boeren (Nbk), Et kiend
moot ccii boertien laoten (Ste), As een
moeder mit hear kleune zit to voeden, moot
ze altied ccii posies, wach ten dat d'r eerst
ccii paar boerties koemen (Sz) * (als
reaktie op de verwonderde vraag hoe
iemand jets heeft opgelopen:) Hoe komt

ccii hoer an luzen7'(Dho), Een hoer moot
zels de leidsels hebben men moot zeif de
leiding houden (Dho), Eon gocic hoer is
niet slecht een goeie hoer is ook als mens
goed (Bdie, Dho, Nbk), (gezegd bij/over
slecht weer:) Eon goeie hoer stuart zien
hood d'nmet uut(Nbk, Sz, b: Im), ...Jacht...
id. (Nbk), Dat een hoer niet kent, et bij
niet (Db, Dfo, El, Np, Ow), zo ook Wat
ccii hoer niet kent, vret hij met (Dho, Diz,
Nbk, Ow, Pe-Dbl), zo ook Wat ccii hoer
niet lust (..) (Np), Eon hoer wodt Raegentle rick (Dfo), As een hoer niet klacgt
dan is 't niet goed (Nbk), Boer pas op je
kiepen (El), ...want de vos is in de buurt
(Wol), zo ook As de vos depassiepreekt,
hoer pas op je kiepen (Pe-Dbl) en Boer,
pas op je gaanzen (01-Nl), (gevraagd:)
Wanneer klacgen de boeren et munste ? met
bijbehorend antwoord: In feberwari want
dan hebben ze ccii dag minder (Wol), Om
hoer to wooden is niet zoe 'ii toer, mar am
to blieven! (Ma), As 't do hoer goed gaot,
gaot et iedcriene goed (Dhau, Pe-Dbl),
Laot de boeren mar dossen (Op), Dc
boeren hebben ccii betien verstaand, mar
ondcrholen 't bide laand (Dfo), Ben hoer,
ccii hoer dat is een beest/Et is nog nooit
ccii mccnse weest(Diz), Bocren, viskers en
jaegers bin klaegers (Np), Dat is een hoer
mit verstaand, die maakt de hekkedammen
boven 't laand (Sz), Dat schit ccii hoer as
bij 'tin 'tgatbetdat stelt niets voor, vaak
sehertsend gezegd van jets dat toch
moeilijk to verkrijgen is, van jets waarover
men gewoonlijk niet beschikt, bijv. een
grote som geld (Nbk), Jekun ccii naekende
hoer niet in de base pissen (Diz), Wij
boeren hebben gien verstaand, mar
onderholen 't gaanse laand (Dfo), En de
boer, hijploegdcdeur(vo), Hej'dcncl, de
hoer en 't a os/Dan big' ccii hide baos
(Ow), En wat daenk ie, wil iederienc/Niet
de hoer, dc visker, de bakker alliene/Vuar
in de kachel, ccii pupe vol tebak/Brood op
'c taofel, een dual op et dak? (Man)
-hoer [bu:ar] - -boer, in gruuiitcboer,
melkbocr e.d.; niet alle mogelijke
samenstellingen zijn in dit woordenboek
opgesomd
boer-ikke (Ste) de; -n [bu:ariko] 1.
domme on tegelijk eigenwijze hoer, die
zich steeds op z'n eigen prestaties laat
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bocrderi'je - boeregeleproemen
voorstaan
boerderi'je de; -n; boerderi'jgien
[bu:ordf'IjQ, ook ...'eja, z. -i'je] 1. boerderij,
betrekking hebbend op bet hoofdgebouw of
op hoofd- en bijgebouweri en evt. het erf
Fen boerderie wodt niet a/tied een
boerkerie in autoefend, dan is et een
woonboerdene (Sz) 2. (groot) boerenbedrijf (Db, Dho, Nt, Nw, Ste) Dc
boerderije, daor war/c le op (Nw)

bestaan van boeren 2. de bedrijfsvoering
die boeren bestaansmogelijkheden geven
Mar doe was de bide streek en et biefe
boerebestaon ok veraanderd(vo)

boerebevolking (spor.) ['b .... .... fol...] boerenbevolking
boereblaoskapel (spor.) [...'blo:oskapcl] boerenblaaskapel
boerebloed (Nbk, vo) et [bu:ara'bl..., ook
'bu:ara ... J 1. aanleg, aard orn hoer te zijn

boere-aord de {bu:aro'o:rt] 1. aard,
karakter van een hoer D'r zit glen
boere-aordin die jonge (Nbk), zo ook Die
jonge het niet vu/c boerc-aord (Nbk)
boere-arbejder [bu:oro'arb ... ] - boeren-

En, zee boerF., as d'r echt boereb/oed inje
zit, gaot et d'r nooit weer uut, hi beste
tieden niet on in minne tieden ok niet (vo)

oonze boere-orgcnisaosies weer vn
oprich ten kunnen on oonze elgen
veurmannen kiezen meugen (vo)

hebben d'r bie/emao/e glen verlet van on
gao naor dat boeredôrp toe (v)

boereboelgoed et; -en[...'bulgut] 1. veiling
van de inboedel van een boerderij
arbeider 1k weetnog we/da'Jc vroeger, as boerebond (spor.) [...'bont] - boerenbond
boere-atheider es daon wark kregen hebbe boerebont (El, Np, 01-NI, Spa) et [b ... ] 1.
omdat (..) (b), Hij bet jaoren boere- bep. stof: boerenbont
arbeider west (Nw)
boerebotter [...'botr, ook ...'botç (Spa),
boere-arf(verspr.) [bu:aro'ar(a)f] - boeren- 'bu:aro ... J - boerenboter
erf
boerebraantien (Np) et [...'bii:ntin], in
boere-ark et [bu:ara'ar(a)k] 1. gereedschap We veenden even een boerebraantien
van een boer Dat oolde boere-ark van waren even aan het vervenen bij een boer
vroeger rae/ct hie/emao/ hi onbruuk ( Ld), als partikulier, nI. op zaterdag, wanneer
Et boere-ark staot op 'e dele (Spa)
men niet bij de veenbaas hoefde to werken
boere-ofkomst de ['of...] I. afstamming (Np)
uit een boerengeslacht Zie was van boere - boerebrulloft [...'brAloft] - boerenbruiloft:
olkomst (01-NI)
traditionele bruiloft op het platteland
boere-onderbroek (Op) de; -en; -len boeredalia (Diz) de; -'5; -glen [...'da:Iija]
[..:on ... J 1. onderbroek zoals door boeren 1. bep. dalia
gedragen Blauwbontis stofdaor vroeger boeredochter de; -s [...'d...] 1.dochter van
boere-ondethroeJcen uut maekt wooden een boer
boeredörp (Ld, v) [...'d...] - boerendorp De
(op)
boere-orgenisaosie de; -s ['b..] 1. schoe/n,eesteris vaeke ok dc/eider of baos
organisatie van boeren (...) en dat we in een boeredorp (Ld), En de jongen

boerebedoenige (Ste) de [bu:ortha
du:nyE] 1. dat wat bij de boeren
voorkomt, de gewoonten die bij een boer
horen
boerebedrief (Bu, Nbk, Pe-DbI, Sz, p, ba)
[ ... be'drif] - boerenbedrijf: boerderij Dat is
een mooi boerebedriefier, on, to warken

(Bu), een good boerebedrief(Sz)
boerebedrog (Db, Dhau, Spa) [...'drox] boerenbedrog
boerebelang (vo) ['bu:orobola1] 1. belang
van een of meer boeren Mar et is zo klaor

boeredracht (Bdie, Diz, Np, 01-NI, Op,
Ste, Wol) de ['b..., ook ...'dr...] 1.
boerenkleding, in het bijzonder blauwe kid
en broek
boeredrama (vo) et ['bu:arodrâ:ma] 1.
dramatische ontwikkeling bij boeren
(vooral: in ekonomjsche zin) Elk van bear
was dat d'r him bier een boeredrama an et
vo/trekken was (vo)

boerefemilie [...'m...] - boerenfamilie
boerefluities z. janboereuluities

boeregat [...'gat] - boerengat
boeregelen (Nbk) Ook boeregeleproetnen
as eon kiontien dat et om et boerebelang (j) my. [bu:aro'gcIi)I...'pr ... ] 1. gele
gaot (vo)
pruimen
boerebestaon et [ ... ba'st..., b..] 1. het boeregeleproemen z. boeregelen

boeregemaek - boerekiele
boeregemaek (vo) et [ ... gams:k] 1. oogst [...'hAl(o)p ...] 1. hulporganisatie voor
van boeren, opbrengst van boeren S. trot ci boeren, hetz. als boerebulp: D'r weren
(..), de i/eden wodden gaondeweg bctcr en
et boeregemaek brocht cen gocie pr/es op

warktugcn verienings en boerehuiporgenisaosies opricht (vo)

(vo)
boeregereedscbop z. boeregeriedsehop
boeregerei (Bdie, Mun, Np, Nw) et
[ ... garej] 1. gereedschap en andere
benodigdheden voor het handwerk dat de
boer verricht; wagens, kruiwagens, eggen
ed. (Np)
boeregeriedschop Ook hoeregereedsclzop
(Ste), voor -schap z. -schop et
[bu:aragSri:tskop/ ...rut ...] 1. gereedschap
van een boer
boeregerief (Bdie, Bu, Diz, El, Ld, Ma,
Nbk, Nw, 01-NI) Ook boerengerief(spor.)
et [bu:aragotrif/...] 1. dat wat een boer voor
het gebruik nodig heeft aan wagens,
gereedschappen etc.
boeregeriefhoolt (OS, verspr. WS) Ook
boeregeriefhout (WH) [...'rif .!...] geriefhout, veelal nit bos of houtwal bij de
boerderij
boeregeriefliout z. boeregericihoolt
boeregezin [ ... ga'srn] - boerengezin
boeregrauw (Spa) [...'xr...] - boerengrauw

boerehulpdienst (vo) de; -en [...'h...] 1.
eigen hulpdienst voor boeren War ze ok

Die schure is opmetseld van boeregrauw

b/en verklcumdc meenskcn kwam al gauw

mit mekeer deden, dat was de
boercbulpdienst ( vo)

boerehuus et; ...huzen; ...husien [...'hys] 1.
boerenhuis I4tat een moo/ h/em om dat
boerehuns ( Pe-Dbl)
boerehuusholing de; -s, -en; ...holinkien
['hys...] 1. huishouding van een
boerengezin In de ,necrstc boerehuusholings was vrocgcr cen kammenet

(Obk)
boerejonge de; -n (bet. 1), -s; ...jongien
[...'j...] 1. jongen nit de boerenstand 2.
(my.) brandewijn met rozijnen En n/ct te
vergeten: een go c/c vcurraodbranewien mit
bocrejonges wodde ankocht (s: oost.), AJ'
boerejonges macken wi/len, /aoj' de
rezienen van to veuren mooi op dien en (Db)

boerejonk (Nbk, Obk) et; -en [...'jo1k] 1.
boerenmeisje
boerekaemer U) de; -s [...'k...] 1.
woonkamer in een boerderij Et tot op or

weer wat bij in de grote boerekacmcr daor
(Spa)
boeregriet (Db) de; -en; -ien [...'grit] 1. cen reus van cen kachel onder de hcerdstce
boerenmeid, boerentrien
ston tc branen U)
boerekaemerkeuken (b) de; -s [bu:ar'k.. .1
boeregrond (I) [...'gr...] - boerengrond
1. woonkamer in een boerderij, tevens
boerehaand z. onder bocrelaand
boerehemd (Op) et ; -en [...'h.. ] 1. hemd keuken
boerekaffer (Diz, Mun, Spa, Sz) ['k...] zoals door boeren gedragen
boerehiem (Nbk, Np, Obk, 01-NI) [h..] - boerenkinkel, boerenhufter
boerekapel (spot.) [ ... ka'pel] - boerenkapel
boerenerf
boerehofstee (Obk) de; . . .steden boerekassien (Np) et; . ..kassies [...'kasin]
[bu:ara'hofstu] 1. boerenhofstede, grote 1. kastje van knecht of meld die bij een
boer diende (voor kieren enz.)
boerderij
boerekerel de; -s; -tien [...'k...] 1.
boerehondsdraf z. bondsdraf
boerehoolt (Bdie, Dhau, Ma, Op) et manspersoon nit een boerenfamilie 2.
[bu:ara'ho:It] 1. geniefhout, veelal air bos flinke, sterke manspersoon (Ste)
boerekeuken de; -s; -tien [...'k...] 1.
of houtwal bij boerderij
boerehufter Ook boereliufterd (Bdie) keuken in een boerderij Dc boerekeuken
[...'hAftr/ ...trt] - boerenhufter Die meid is was vrocgcr bctcgeld (Obk) 2. (g. my.)
boerenkost goeic boerekeuken (Nbk)
cc/it cen bocrcl,.uftcr (Mun)
boerekeze de; -n; ...kesien ['k...] 1.
boerehufterd z. bocrehuuler
boerehulp (Nbk) Ook boerehu/pe (Ld, v) boerenkaas
de [bu:aro'h... 1...] 1. hulporganisatie voor boerekiele (verspr.) [bu:ora'kilo] boeren, bednijf dat huip kan bieden bij de boerenkiel (van bep. stof: blauw simson,
met sluiting op de schouder, ook als jasje
uitoefening van een bedrijf
boerehulp-orgenisaosie (vo) de; -s met sluiting vertikaal aan de voorkant,
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boerekiend - boeremeid
zonder kraag, met een opstaand boordje)
boereldend (spor.) [...'kint] - boerenkind
boerekiepe de; -n. .... kiepien [...kipa] 1.
gewone kip, zoals door boeren gehouden
De gewone boerekiepen Jeggen allied bi
ccxi nustci (Obk), Koekoekskicpen bin wat
groter as een kriele, et bin Iegkiepen,
boerekiepen, mar niet zo groot (Obk)

boerekinkel [...ktki] - boerenkinkel,
boerenpummel
boerekiste (Dhau, 01-Ni, Pe-Dbl) de; -a;
...kissien [...ksto] 1. kist waarin de
boerenknecht zijn spulien in bewaarde, met
name kleding (01-Ni, Pe-Dbl) Dc knccht
had vacke zicn bocrekiste op 'e zoolder

(Pe-Dbi) 2. kist op boerenwagen waarin
men proviand enz. kon meenemen (Dhau)
Vrocger ston de boerekiste veur op 'e
waegen ( Dhau)
boereklerenmv. [...'kl ...] 1.boerenkieding

boerekiompe (Dfo, Dho) de; -n
[...'klompo] 1. gewone klomp, zoals die
door boeren wordt gedragen
boereknecht de; -en; ...knechien [...'k...] 1.
boerenknecht, vaste knecht bij een boer Dc
boerekncchten besteedden bear vrocger in
de meimaond veur een heel jaor (Wol)

van tekens veeial gebruikt om schulden te
noteren (met name thy. analfabeten), in
het bijzonder met romeinse cijfers (Ma,
Sz), ook m.b.v. vier rechtopstaande
streepjes gevolgd door een omhoog
lopende diagonaie streep ed. W.J. rckcnde
mit bocrekriet; bcpaolde tckcns (krusies en
strcpies) stonnen veurmunten (Np), Ze kan
op ccv geschikt ogcnblik antekenen mit
bocrekrict' (p)

boerekrietien (verspr.) et; ...krieties
[...'kritin] 1. stukje gewoon wit krijt
boerelaand et [.1...] i. boerenland,
platteiand 2. land van boeren: weilanden,
akkers enz. J. was ccxi boerejongien, en
gruuidc op bij 't vee en 't boerelaand (j),
Schrikdraod is nay 1940 cm 'I boerclaand
kommen (Ow) * Bocrclaand in bocrchaand

bet platteland moet van de boeren blijven
(Op, Sz)
boerejeven [bu:or'1...] - boerenleven et
drokkc, pattietoeren nict best beta dde
boercleven ( b), intl et Stcllingwarvcr
bocreleven (b)

boereleverwost (Ld) de; -en; . .wossien
[...'l...] 1. ieverworst
boerelienbaank (Nbk, vo) de
[...'Ii:mbâ:ijk] 1. boerenleenbank Mar wij

boereknul (Np) de; -len; -legion [...'knAl]
1. boerenkinkei
hebben ok gociejaorcn had en daor ston
boerekoffie de [...'kofi] 1. koffie met nog wat geld van op de boerelienbaank
gewone, gekookte melk (en velietjes) of (vo)
met schapemelk, koffie zoals door boeren boereluden (spor.) [...'i...] - boerenmensen
gedronken
boerelul (spor.) [bu:GraIAI] - boereniul
boerekomof (Ma, Nbk, Obk) et { ... ko'mof] boeremaegd (Ld, Nbk, Obk, Ste) de; -en
1. afstamming nit een boerengeslacht Th3i [...'m...] 1. dienstmeid van een boer D'r
is van boerckonio[(Obk)
was een protte wark veur ccxi boeremaegd
boerekool z. bocremoes
op 't buunstap (Obk)
boerekoolbiad (Bu) et; . ..biaeden; -blattien boeremaegien et; ...maegies [...'m .J 1.
['k...] 1. hetz. als boeremoesblad, z. meisje nit een familie van boeren 2. (my.)
aldaar
brandewijn met abrikozen (verspr. WS,
boerekoolplaante (Db, Diz) [...'k...] - 1Db), abrikozen op sap (Dfo, El, Ld,
boerenkoolpiant
01-NI), rozijnen op sap (Ow)
boerekoolstronke (Bu, Dho, Obk, Op, Ste) boeremalluden z. boeremanluden
de; -xi; ...stronkien [...'ko:1...] 1. streak boeremanluden (Nbk, Np) Ook
van een boerenkooiplant Dc kiepen kriegcn bocreinalluden (Ld) my. [...'malydp/
gruan vocr, b. v. ccxi bocrekooistronkc, daor ..:malydi] 1. mannen die boer zijn, nit een
bin ze gck op, zc hebben et zo op! (Ste)
boerengemeenschap komen
boerekost (Nbk, Ow) [...'kQst] - boeren- boeremeensen z. boercmecnsken
kost, wat boeren gewoon zijn te eten Brave boeremeensken (Nbk) Ook boeremeensen
bonen mit spek en socpengottenbn d'r (Spa) [...'m ... ... ] - boerenmensen
aacbtcr an, da q lckkcrc boerekost (Nbk) boeremeid de; -en; ...meitien [..'m...] 1.
boerekriet (verspr.) et [bu:ara'krit] 1. inwonende dienstmeid bij een boer (voor
gewoon wit krijt 2. boerenkrijtje, systeem werk in de huishouding, maar ook bij het
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boeremelk - boereschure
melken, het schoonmaken van de
melkbussen e.d.) Zoe'n boeremeidhulp de
vrouw vein- et wark en de hoer wit et
me/ken en zo (Diz) 2. ouder meisje nit een

boerengezin (Nbk) 3. boerentrien (Bu,
Dho) * (uit, n.a.v. een Nederlandstaiig
liedje, zonder bijzondere betekenis gezegd)
Een thkke boeremeid kost mar een dae/der

(Diz, Nbk, Mun, Obk, Op), ... is mar een
dae/der weerd(Np)
boeremelk (Nw) de [...m...] I. melk die
men bij de boer koopt
boeremetwost (Bdie, Ma, Np) [_'met...] boerenmetworst
boeremik (Wol) [bu:ara'mik] - boerenmik
boeremoes Ook mon (verspr. OS, spor.
WS), boerekool ( verspr.), struukmoes (fp),
struupmoes (fp) de [bu:oramu:s, ook we!
stryk...] 1. boerenkool, boerenmoes We gaon wat boeremoes p/okkcn
(Nbk), Hae/ me even wat woes op (Obk),
De moes wol van 'tjaor bij 't verpoten niet
best an de gang, dour de dreugte (Dhau)
boo, ekool strupen (Nw) 2. bekend gerecht

van boerenmoes, boerenkool, ni. boerenkool door aardappels gestampt We kriegen
vandaege stamppot wit boeremoes (Diz,
Obk, Nbk)
boeremoesbiad (Obk, Ste, Wol) et;
...blaeden; ...blattien [...m...] 1. blad van
een boerenkoolplant
boeremoessoep (Ste) de [...'m...] 1. soort
pap van stukjes aardappel, spek, boeremoes
en diverse andere groenten, z. ook kotmoes
boeremoesstronke (Ste) de; -n;...stronkien
[bu:aramu(:)strol)ko] 1. stronk van een
boerenkoolpiant
boeren Ook boerken (Ma) zw. ww.;
onoverg.; boerde, bet boerd ['bu:ap/
'bur(o)kj]] 1. een boer laten, hoorbaar
oprispen Even boeren en pieneboek is
over! (Ow), 1k hole niet van rap/a, daor
moet 1k a/tied zo van boeren (Op) 2. z.

boereplaese z. boerep/aetse
boerepiaets z. boerep/aetse
boereplaetse (verspr. OS, Bu, Dho, Np,
Nw, WS noord. van de Lende: 01-Ni, Wol
en oost.) Ook boereplaets (Nbk), boereplane (ZW, Mun, Nt), boereplaa(t)s (Spa),
boereplaatse (Spa), boereplase (Spa) de;
-ii; ...plaetsien [...'pl.../...] 1. boerderij (het
gebouw), efl met landerijen
boereplase z. boerep/aetse
boereplof (Ma, Obk, Ste) de [bu:araplof]
1. bep. oude Friese boerendans, in bet Fries
'skotsetrije' geheten (Obk) 2. hetz. als
Duutse polka (Ma) 3. ouderwetse houten
w.c. achter in de stal of daar aan de
achterkant tegenaan gebouwd (Ste)
boerepolle z. polk
boerepot (Db, Dho, Ma, Obk, Op) de
[...'p...] 1. maaltijd bestaande nit
boerenkost Eec goeie boerenpot is heerlik
(Dho), Wij ho/en van een stevige boerepot

(op)
boerepraot (Diz, Nbk) et ['pr...] 1. dat
wat men elkaar vertelt over bet
boerenbedrijfD'ris niks an om daorhenne
te gaon, ze hebben sanders ni/cs as
boerepraot (Diz)

boereproeme (bet. 1: Nbk) Ook
boereprume (bet. 2: Sz) de; -a; -gien
[...'p.../...] 1. gele pruim (Nbk) 2. in blauwe
boereprume blauwe pruim (Sz)
boereprume z. boereproeme
boerepummel [...'p. .1 - boerenpummel

War is oat een boerepumme/, wat eec
stieve harke (Nbk)
boererief z. boereriw
boererieuw z. boereriw

boereriw (Db, Dfo, Dhau, Ld, Nbk, Np,
Obk, 01-NI, Op, Spa, Ste) Ook boererieuw
(Ld, Ste), boereruw (Bu, Obk), boererief
(Dho) et [...'r.../... I ... / ... ri:f] 1. vervoermiddelen, gereedsehappen en materialen
van een hoer, boerenreeuw Een hujharke is

boerken

boererief (Dho)

boerengerief z. boeregerief
boerepad (Dho) et; ...paeden; . ..pattien
[...'p... j 1. zandweg, pad waar normaal
boeren langs gaan naar het land
boerepeerd (El, Nbk, Ow, Sz) [...'p...] boerenpaard, als term in het bijzonder
gebruikt bij paardje rijden op de knie
boereplaa(t)s z. boereplaetse
boereplaatse z. boerep/aetse

boereroman (1) ['b..] - boerenroman
boereruw z. boereriw
boereruwinge (Obk) de [bu:ara'r ...] 1.
boerenreeuw, hetz. als boereriw
boereschoppe (Dfo) do; -n; ...schoppien
[...'sk...] 1. schop, spade zoals bij boeren in
gebruik
boereschure (verspr.) de; -n; schuurtien
[...'sk...] 1. schuur als deei van een
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boereslaachter - boerezeune
boerderij, ook: schuur als bijgebouw van
een boerderij
boereslaachter (Dhau, Nbk) de; -s; -tien
[...'sl ... ] 1. hij die de huisslachting
uitvoerde Dc boereslaachter kwam bijje
thuus te slaach ten (Nbk)

boeresloot

[...sl ... ]

-

boerensloot

Stieke/ba orgies zatten vroeger wel een hoel
in de boeresloden (Obk)

boerespul (verspr.) et; -len; -legien
[...sp ... J 1. (meestal verki.) klein
boerenbedrijf Ze be/then eon mooi
boerespullegien (Ste), een boerespullegien
kopen U)
We hadden een klein
boerespul/egien d.i. niet alleen een

boerenbedrijfje bezitten, maar ook: er
wonen en zn bedrijf uitvoeren
boerestaaud Ook boere stand (Spa)
[...'st.. ./...J - boerenstand As etzo deuigaot,
gaot de hide boerestaand d'r an (vo)
boerestand z. boercstaand
boerestee (verspr.) [...stt:] 1. boerderij
(gebouw met erf)
boereti'je (Dho) de; -n; ...ti'jgien [...t ... ] 1.
tuinboon Mosterdstio is lekJcer over
boereti]en (Dho)
boeretied (Nbk) de [...'tit] 1. bep.
tijdrekening: wintertijd
boeretouw (Bu) et [...'t...] 1. hetz, als
pakkedraod, z. aldaar
boeretrien z. boeretriene
boeretriene (Nbk, Obk) Ook boeretrien
(Db, Diz, Wol) [...'tr.../...] - boerentrien
boerevent (Nbk) de; -en; ..ventien
[...fsnt] 1. vent uit de boerenstand 2.
knecht bij een boer
boereveriening z. boereverieninge
boereverieninge (1) Ook boereveriening
(vo) de; -s, -n ['bu:ore ... / ... ] 1. vereniging
van boeren Wel slaegde I S. d'r in die
oolde boereverienings tot aktie te brengen

(vo)
boereverstaand (Nbk, Ste) et [....st ... ] 1.
nuchter verstand
boerevulk et ['f...] 1. mensen uit de

do boerewaegen ha/genoeg an ien goeie,
dikke ieken boom; mar de bojem en de
ziedplaanken zol/en te zwaor wooden, en
daorom wooden die van grenen maekt
(Op), As d'r vroeger een ni]e kneeht of
meidkwam, mos de hoer do knecbte- of do
meidekaaste opbae/en op 'e boerewaegen
(Obk), AJ' dour et ddrp gongen heurde ie
aanders haost niks as et aanthoeld van de
smid on wat gerattel van de boerewaegen

a)

boerewafel z. boerewaofel
boerewagen z. boerewaegon
boerewaofel (Dfo, Dhau, Op) Ook
boerewafel (Sz) ['b. .1...] - boerenwafel,
wentelteefje
boerewaopen (verspr.) Ook boerewapen
(WH) et; -s [...'w...] 1. mest, stront,
voornamelijk in Stront is It boerewaopen
het wapen van de boer, waarmee de boer
zich redt (verspr.)
boerewapen z. boerewaopen
boerewark Ook boerewerk (WH) et
[...'w.../...] 1. boerenwerk, werkzaamheden
die de hoer doet/moet doen 7< Heb gien
nocht an It boerewark (Nbk), Et zwaore
boerewark kon hi] toch met moer doen O)
In ale boerewark was hi] eon uutblinker

(Obk)
boereweg (Dhau) de; -en; -gien [...'w...,
b ... ] 1. gemeenschappelijk pad,
gemeensehappelijke weg van boeren
boerewereld (Nbk) [...'w..., ook 'b..] boerenwereld, wereld van de boeren
boerewerk z. boerewark
boerewief (Nbk, Np) [...'wif] boerenvrouw
boerewieshied (vo) de; . . .heden [...'wishit]
1. (ook verz.) levenswijsheid uit de
boerengemeensehap Mar hi] hul him an do
oo/de boerewieshied; mit geld kan van
ales gebeuren, margrondloptniet vot(vo)

boerewitte (Ste) de; -n [bu:era'wita] 1.
bep. soort pruim, in dubbele boerewitte
(Ste)
boerenstand It Is mar gewoon boerevo!k, boerewormkruud (fp) Ook wormkruud
beur (Nbk), Wi] slaachtten as boerevolk (fp) et [hu:arawortpkryt, ...rm...] 1. bep.
elke winter eon varken (Dfo)
plant: boerenwormkruid (bep. soort
boerevrommes [...'fr...] - boerenvrouw ganzebloem)
(soms lieht negatief, z. ook vrommes)
boerezeune de; -n; ...zeuntien [...'s...] 1.
boerevrouw [...'fr...] - boerenvrouw
zoon van een boer Hi de oppassende en
boerewaegen Ook boerewagen (WH) de; gezeten boerezeune (b), Arboiderskiender
-5; -tien [...'w.../...J 1. boerenwagen Veur of van Heine boeren as die tegen do 20
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boerezwelver - boers

jaor ]upon konnen hear ok flog wel es huis, bedrijfsgedeelte en landerijen (soms
dearverkopen as ze in et plak van ccii als kleiner ervaren dan boerdene) Len
bocrezeune in dicnst gongen as so!daot boerderi]e wodt niet a!tied een boerkerl]e
in uutoefend, dan is et een woonboerderi7e
(Ow)
bocrezwelver (Diz, El, Op, s) de; -s; -tien (Sz), Die man baclt hiel wat aut zien
['b..] 1. boerenzwaluw
boerkcri]e (Dfo), N warktun de boerkeri7c
boerinne de; -n; -glen [bu:a'rina] 1. vrouw (Np), Hi] hot con Hein boerken7gien mit
van een hoer (die hem veelal heipt met het vier koenen (Dhau), As et wat wi! mit et
boerenwerk) Len stieve boerinne wol niks vee, is et we! een mooi boerkeri7gien (Sz),
van 'taandere yolk weten (Nbk), Meersten- We hebben zien hie!e boerkeri]e bekelcen
tieds gongen de boerinnegies zels ok (..) (Op), Wi] moe'n to voile wark d'r year
een gele boerinne bep. soort pruim (Sz) doen om con betien hi] mekaander to
boerinnebond (Ste) de; -en [...'r...] 1 bond kriegon out de boerkeri]e (p), Hi/ was
drok in do weer mit zien boerkeri7o ) 2.
van plattelandsvrouwen
boerken Ook boeren (bet. 1: Np, Spa, bet. het gebouw van een boerderij Dr staon
2: Np, 01-NI, Spa) zw. ww.; onoverg.; ni]o boerkeri]en mit keersrech to wegen d'r
boerkte, het boerkt ['bur(a)lq/'bu:op] 1. naor toe (v) 3. (ook verz.; g. my.) de
het boerenbedrijf uitoefenen Ze boerken ekonomische aktiviteit van het beer zijn N
tegere (Nbk), Ze boerkten good op hour is out de boerkeric is niet langer boer
pollegien (v), Z. is uatscheid mit boerken (Ld), Hij bet nog wel wat boerkerie, mar
heeft zn boerenbedrijfbeëindigd (Op), Mit vale is et niot meer (Nbk, Ow), Ze hebben
kiepen en geiten vaalt niet to boerken (Op), een protte bocrkon7e (Nbk), Hi] wit graeg
Op dat spu! is 't wel good boerken, d'r is wat boerkeri7o bobben bijv. over enig vee
knap !aand hi] (Obk), 't He!e SJiekcnburg beschikken, waarbij het niet zo hoeft to
her et boerken !eerd hi] H. (Sz), Aj' ccii zijn dat men een min of meer kompleet
ongehzkkigjaor hebben, daor is niet tegen boerenbedrijf uitoefent (Ste), Baurman had
to boerken (Spa), Len vrouw het hi] nooit eon hie! good !opende boerkeri7e (Db) 4.
had hi] bet zien hole !even mit de het work van een beer doen op een
huushoo!ster bocrkt (Spa), d'r in boerken boerderij Debuusholunge dot de boerkeri7o
beginnen met het boerenbedrijf en dat (Nw), Zi] dot nog do boerkeri]e mit hour
langzaam maar zeker groter doen worden ooldste zeune Jan! (b) 5. de wijze waarop
door meer koelen te kopen (Ste) 2. een men het boerenbedrijf uitoefent Dc
bedrijf of beroep uitoefenen Die boerkcri]o gaot vroeger heel anders as
timmerman het ditjaorgoed boerd(0I-NI), vroogcr (Spa) * As et wief is bi] de
Hi] boerkte niet zo good dat et do kost koenen/En de boor is hi] do bri//Is dat een
opbrengen kon (Ld) 3. laten zien van verkeerdo boorkeril (Dfo)
koelen, kalveren, gewas etc. aan de visite

boerlopen (Ow) onbep. w. ['bu:orlo:pxp] 1.

die er is (verspr.) Vroegermossen ze bi] 't de rekening (van de smid) bij de kianten
aovendpraotcn a!tied ellen boerken (Obk), brengen (met name de boeren) Ion keer in
A]' vroeger kolfiedrinkers hadden wodde 'tjaor gong de smid boerlopen (Ow)
d'r nao de koffie on your de borrel zegd: boers I (verspr. OS, Pe-Dbl) et [bu:ars] 1.
wcmoe'n nog even boerken, on dan gingen verouderde benaming voor het Steiungdo manhiden de sta! in (Spa), Doe huien warfs boors praoten (Dhau, Pe-Dbl)
ze d'r over op en gongen mit ½ vieren boers II bn.; -er [bu:ars] 1. stijf, ouderwets
aachteruut te boerken (vo) 4. bep. spel in de wijze van kleden De maegies van de
spelen waarbij men een aantal centen op boeren weren vrooger vaoke wel wat boors
een rechtopstaande klinker had gelegd, die in de k!eren (Obk), Ze zion d'r wat boers
moest worden omgegooid met eon keisteen, ant (Spa) 2. lomp, stug, onbeholpen in de
op een afstand van ong. 5, 6 meter. Dc wijze van doen en van het zich uitdrukken
centen die buiten de cirkel rond de steen (verspr.) Dc buurman is eon boerse kero!
(Wol), War is hi] stief hi] eon yesite, hi]
vielen, waren voor de werper (Wol)
boerkeri'je de; -n; . ..ri'jgien [burkç'ijo, ook zit d'r do hole aovond mar wat boors hi]
z. -ije] 1. boerenbedrijf, inklusief (Sz), eon boors uterlilc (Ow)
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boest - boffen
boest (OS, Bu, Dho, Diz, Sz, vo, b, hi, j)
de; -en; boesien [bust] 1. grote, sterke
kerel (Dhau, Obk, Sz) ccii boest van ccii
kcrcl(Dhau, Obk), een starkc bocstid. (Sz)
2. opgeschoten jongen, ook negatiever:
wildebras (OS, Bu, Diz, b, hi) ? Is al cen
bide boest van ccii jongc (Dfo), H. is cen
he/dew boest, a/tied cen good zun,
warkzem on haandig (vo), een boast van
cen jonge, a/tied vech ten en wild doen
(Obk), cen grauwc boest van eenjonge (bi)

3. flog niet zo grote jongen, vaak: die een
beetje ondeugend is (Dho, Dhau, El, Ld,
Ma, Obk, Nbk, Ow, b) can boesien van een
jongc(El), eon ondcugcndebocst(Bu), een
ondeugend boesica (Bu), War bin Ac ccii
klein boesien een klein, ondeugend kereltje

(Ld) 3. klein kind (Nbk) 4. (verz., g. my.,
g. verki.) enigszins natte, sponsachtige
grond op bouwland (s: App) 5. z. buust
boesterci (Bu) de; -s ['bustçt] 1. een al
flunk nit de kiniten gewassen jongetje van
zo'n jaar of drie, vier Dat wodt a/ een hide
boesterd! (Bu)
boetdelling z. boekde/ling
boete de; -s ['buto] 1. boete, geldstrafHij
bet een dikke ho ate kregen (Diz), cen boete
betac/en (Ma), (ccii) boetc bctae/en /aoten
(Nbk) 2. in boete doen schuld belijden
(verspr.)
boeteclausule (spor.) [b..] - boeteclausule
boeten ['buti7] - boeten: van visnetten e.d.:
Dc binnenviskers moon de netten boeten
ze weer heel maken (Nt), De foeke was
kepot, die mos boat wodden (Np); in d'r
veur bocten mocten de straf ervoor, het

nadeel ervan ondergaan (dat men zichzelf
heeft berokkend): Hi7 zal d'r veur boeten
mocten (Np), H/7 mos d'r veur bocten
(Nbk), Daor nil ie veur bocten! wacht
maar, je zult je straf/het ongemak dat bet
met zich meebrengt niet ontlopen (Nbk),

meestal: als aktiviteit van kinderen
boezegroen(e) z. boezeroen
boezem (verspr.) de; -s; -plea ['buzip,
...zm 1. borsten van een vrouw ccii forse
boezem hebben grote borsten hebben (Spa)
2. in de baand in e%cn boczcm stikken de
schuld bij zichzelf zoeken (verspr.)
boezen (Dhau) zw. ww.; onoverg.; boesde,
het boesd ['bu:zi] 1. hard tekeergaan van
de wind, lawaaierig ruisen Heur die wiend
as boezcn (Dhau)
boezeroen Ook boezegroen (verspr. OS,
Bu, Mun, Np, Nt, Nw, Ste, Wol, b),
boezegroene (Ste), boeziegroen (Ste),
boesgroen (El) de, et; -en; -tien
[buza'ru:n/...'gru:n/ ... /buzi... /bus...] 1. bep.
kledingstuk: bloeze, overhemd (vaak: van
een bep. type, z. hierna, later yank:
overhemd in het algemeen) Mien man bet
ccii moo] gee/s treept boezeroen an (1Db),
As et waarm is, loop ie in Ft boezegroen

(Dhau), 1k trek disse boezeroen vandaege
an (Dfo), As de mouwen van cen boezeroen to lang weren, wodde d'r ok can
opnijseLrn daon (Obk), Je bebban koffie in
'tboczeroen mot(Diz), Veurdaegs dreugen
de manluden boczerocns; blauw mit ccii
wit strepien (Obk), Dc Hour vcur dacgs
van ccii boezeroen was b/auw mit con wit
strepicn, veur de zundag was hij wit (Diz,
Ld), De daegse ho ezegro en had den
strepicn, d'r zat gien bore op; de zundagse
ho ezero en mit ccii kracgien, vroegcrhaj' ok
een Josse bore (Ste), Dc gewonc man
hadde veur daegs cen blauwgestreept
boczcroen an (Op), Vrocgcr badden de
mannen wc/ ccii witte bc/Ic veur, zodat et
leek of ze een wit boezeroen an badden,
mar de bc/Ic zat mit bandcn vaste (Spa)

bof de [bof] 1. bekende kinderziekte: bof
Van dc bof kuj' we/ aor% ziek wezen

(Spa), Op 't ogcnblik is d'r nogal war bof
Hij bet et vcrkeerddaon, on wijmoc'n d'r op de schoc/en (El)
vcur boeten wij lopen de straf ervoor op, boffelen z. boffen
lopen het ongemak ervan op (Nbk)
boffen Ook boffelen (bet. 2: Np) zw. ww.;
boetetied (Ste) de ['b..] 1. tijd van onoverg.; bofte, het boft ['bofip/'bofjv] 1.
boetedoening
mazzel hebben, er geed aficomen Is dat
boetiek de; -s, -en; -len [bu'tik] 1. boetiek, even boffen! We hebben de cerste pries
niet zo grote winkel met bijzondere kleding wunnen (Wol), Bofik daor even! (01-NI),
en/of andere hippe koopwaar
Dat is nag es boffen, he/emaol gien rcgcn
boetseerklei [but'sI:arklEj] - boetseerklei
in je booi (Spa), Ic moc'n mar boffen
boetseren [but'st:orn] - boetseren: nit gezegd wanneer iemand behoorlijk geluk
boetseerklei kleine modelletjes maken, heeft, bijv. veel geld erft, de winter zonder
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bofferd - Boheems
ongemak doorkomt etc. (verspr.): Ia moc'n

schiettuig, vooral bekend als kinder-

mar boffen aj' de hondcrdduzend wunnen
(Diz), le moe'n mar bolfen aj' de winter
deurkommen zonder griep te kricgen (Db)

speelgoed As kiendermaekten we we/ eta
boge om to schieten, mit pie/ken (Obk),
een boge spannen (Nbk), Hi7 gong as een
pie/ke out do boge on baits an U) 2.
gradenboog (spor.) 3. boog als deel van

2. met forse en/of zware stappen lopen
(Np, Spa, Sz) Die jongen die frolic/en dwas
dour 't /aand henne (Np), Wat bolt die d'r
henne, hij is ok vital te dikkc zwaar,
vadsig lopen (Sz) 3. met een doffe slag
vallen (Nw) Th5 boll d'r henne (Nw)
bofferd Ook pofferd (bet. 3: Obk) de; -a;
boffertien ['bofit/'po ... ] 1. onversehillige,
lompe persoon (Bu, Np, Obk, Op, Ow,
Spa, Sz, Wol) Et is wat ccii /ompene
bollard van een kere/ (Obk), Die bofferd
komt a/tied op zoo n rauwe meniere mit de

k/ompen in 't spill (Obk) 2. dik, groot
iemand (Bdie, Bu, Db, Dhau, Dho, Diz,
Ld, Nbk, Np, Obk, Op, Ow Pe-Dbl), grote
kere/s, van die /ompstarke bolferds (Np),
Die dikke bofferd konhiel watuutdc wege
zetten (Dhau, Obk) 3. iemand met een dik
hoofd (Ow) 4. dik hoofd (Wol) As je dat
weer /appen, za 'k Jo ccii stomp your do
boflerdgevcn (Wol), AJ' niet lick om flak
wi/Ion, mejonge, dan kuJ' eon stomp your
de bofferd kriegen (Wol) 5. bep. type

een gewelf 4. erepoort, ereboog, boogvormige poort ed. (verspr.) Wat badden
die maenskcn ccxi mooic boge maekt (Ld,
Bu), D'r ston ecu moo/a boge op 'o dam

(Np), Ze badden can boge bij de dick
staon (Dmi), We leupen onder can grote
boge dour (Mun), 'k Vu,, dat et niet dear
de boge kon dat hot zo niet passend was,
dat het niet zo was zoals het zou moeten
zijn (Op) 5. boog als schriftteken 6. min of
meet ronde beweging Hij s/aug at dakse/
oupen, on mit can boge sprang de katte d'r
not (j), 1k b/cal daor tot do zunna in eon
boge boge over de pompa weer votdeuk,
argans an at endc van c/c wcrcld(ko), d'r in
can boge ommebonnc lopen (b, v), Do
ooldeknengaon now nog mit can bogien
om otis henne ( b), Hij gaot d'r mit een
boge ommehenne (Pe-DbI, Dho), Ze
gongan can batian mit eon bogian am hour
toe meden hem/haar eon beetje U) Ze bin
d'r te lange mit can bogian ommahenno
gaon//open hebben het te zeer op zn

pannekoek: bofferd, meelspijs gebakken als
een dikke koek in eon grote pan (verspr., p,
b: In, bo: Bu, Nw, Op) Van nije melkkuj' beloop gelaten, hebben niet geprobeerd het
Iekkere bofferd macken (Db), We kriegen probleem op te lessen 7. regenboog 8.
vandacge bollard mit spckvet en stroop soort strik om Iijsters mee te vangen,
(Ma), As hij biJna gaer was, keerde lijsterboog (Ow) Dc tralc/iestars wooden
moeder do bolferd ok nog even ommo; we
atten et dan on mit batter en stroop d'r op
(01-NI), bolferdmit rezienen (Sz), Naoret
huJ/aand broch ton we zommers we/ eten,
zoas pankoeken an gesneden p/akken
bofferd (Dfo), Vroeger haJ' ok bollard in
de panne (Bu) 6. bep. gebak: tulband (Bu,

Op, Spa) 7. geluksvogel (verspr.) 8. groot
stuk hout, tegen jets geplaatst om het tegen
te houden (Mun) 9. zonder bijzondere bet.
als bijnaam van personen gebruikt (Dm1,
Obk)
bofferdpanne (Op) de; -n; -gien ['bofçt
pana] 1. ronde, Iangwerpige ijzeren pan
waarin men de bofferd bakte (van
tarwebloem) (Op)
bofkont (Nw, Wol) Ook bof7conte (Spa)
de; -en; -ien ['boflcont/ ... ] 1. geluksvogel
bofkonte z. boficant
boge de; -n; bogien ['bo:go] 1. bekend

hasemsindaboswal/an dear boaraknecbtcn
in liesterstrikkan mit strupias van peerdahaor out do stat van eon ruun vongan, in
bogies van can sepiapentooka (Ow) 9. het

verste, met een boog afgeronde perk bij het
parkhinken, waar men niet in mocht
springen (verspr.) 10. boogvormige figuur,
getekendbij streepgooien (Ste): Bijstreepgooien dan haj' can streep mit ccii bog/en
d'r boven on daor mos in contex, in
porberan to gooien; as do cant bagon to
km/en dan gong et zeker mis; degene die
de cent in at bogian gooide, kraeg do pot
(Ste) 11. in can pleziarigo en over a/Ic
bogen aorije persoon in alle opzichten
(Spa) * Dc boge kan n/at a/tied gespann en

wezen (Dfo, Nt, Op)
bogesehieten (spor.) onbep. w. en het
bogescheuten ['bo:gaski:ti2J 1. boogschieten
Boheems (01-NI) bn. [bo:'hi:ms] 1. van,
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boiler - bok
m.b.t. Bohemen Vroeger ston d'r op 'e bojemkleppe (Op) de; -n; . ..kleppien ['b...J
laampeglaezen: 'Bobeems krista/' (01-NI)
1. klep onder in een pomp
boiler ['bojlç, ook wel 'bwjlç] - boiler
bojemversmeriging (I) ['b..] bojem Ook bodem (verspr.; vooral bet. 2) bodemvervuiling
de; -s; -pien, ook -tier) (1k, Np en oost.) bojemvoonst (1) ['b..] - bodemvondst
['bo:ajmJ'bo:admJ 1. bodem (van bok Ook bokke (bet. 1: Np) de; -ken; -kien
voorwerpen zoals een emmer, een kist, een [bok/boko] 1. mannelijke geit Oonze geit
beker enz.) De bojem was uut de emmer bet een klein zwat bokkien kregen (Db),
(Pe-Dbl), Dehele bojem scbcutd'r ml] out Dc bokkekarre daor kon iene bok year
(Mun), _ van de emmer was deurroest (Ste), Bokkien, bokkien bae!gezegd om de
(Op), Dc bojem van de trekpot is kepot schoolmeester nit te schelden (Np),
(Db), HI] drinkt glen glassien tot de bojem Okto her is zowat de tied dat de schaopen
keg (01-NJ), As een vat verraegd is, kan onder de ram en de geiten onder de bok
go de bojem d'r ziut va/en (Pe-Dbl), Een moeten (Op), vandaar We gaon mit de
fienpru ver pruuf? vot-en -daolik as et eten -cite naor de bok (Np), Ze hef onder de
even an de bojem geten het licht is bok westze heeft gemeenschap gehad met
aangebrand (Nbk), Dc me/k bet an de een man (Bdie), Hi] ment een dare bok
bojem zeten (Nbk), Wi] hebben een latten naor buus heeft erg veel (sterke) drank
bodem hi oons Jedikant (Sz), HI] et go, al gedronken (Np), Hi] her de ho/c an 't touw
had hi] gien bojem in de macge (verspr. hij heeft een borrel op, is dronken (Bdie,
OS, Diz), zo ook Die kerel or zovule, d'r Dfo, El, b: In), 1/c zie d'r ccii ho/c van
kon wel glen bodem in zitten (El, Nt, Sz, springen het loopt vast mis (k: Ste), iene
Bdie), Die jonge eet, je kun glen bojem in My de ho/c doen hem/haar beetnemen, erin
glen macge kriegen (01-NI), D'r zit glen laten lopen, bedriegen: Ze hebben je reer
bojem in, de bears is a/tied leeg (Dhau, hij de ho/c daon te grazen genomen (Nw),
Dho), zo ook Ze het glen bojem in de Hi] her me hi] de ho/c daon (Bdie, Db,
bears (Ld), 'k Zie de bojem van de bears Dho, Ma, Np), Die kerel hebben ze (ok
(Np), 1k zol d'r met an beginnen, want dat aorig,) bij de ho/c daon ( verspr., b), zo ook
zaekien zit glen bojem in, d'r is glen zalve Hi] is bif/ de ho/c daon (Db) en Ze hebben
ante strieken (Op) 2. wagenbodem, bodem him bi] de bokke daon (Np), lid bet de
van voertuigen anderszins de bojem van de ho/c reden hij heeft geblunderd (Obk), Die
waegen (Op, Diz, Nbk, Bdie) 3. laag die de her een aorige ho/c reden id. (Np), ook: het
bodem bedekt, vooral: beetje drank dat is hem vreemd gegaan (met iets) (Np), de

resteert en dat men flog zou kunnen
krijgen: Zit d'r nog een bojempien in et

glas/de flesse? bijv. gezegd van wijn
(Nbk), zo ook Hej' d'r nog een bodempien
in? een klein beetje jenever, wijn e.d.
(Nw), van de hoge bodem nemen altijd van

het beste willen genieten (bI) 4.
seheepsbodem 5. bedding onder het water
We konnen in de Lende a/tied de bojem
zien, et was zok moot, be/der waeter
(Nbk), Hi] hjt op de bojem (Ste), de
bojem van de sloot (Ste) 6. aardbodem,

ook: bovenste laag van de aardbodem,
zode: Daor zit glen bojem (,meet) in 't
/aand gezegd als de zode hol wordt door

veelvuldig maaien, met name in geval van
een bodem van Iaagveen (Bdie, 01-NI),
Sommw /aand zit glen bojem in (Ow)
bojembedekker (I) Ook bodembedekicer
(Dho) [b...] - bodembedekker

ho/c wezen de pineut zijn (Nbk, Wol), zo
ook or ho/c/len wezen (Ld, Nbk, 01-NI):
Die is ok a/tied et bokkien hij is altijd de
sigaar (01-NI, Np), Ze sturen th van de
bok naor de geit van het kastje naar de
muur (Mun), De ho/c hi] de borens

vatten/pak/cen hetz. als do koe bij de
horens vatten (Db, El), de bok op 'e
haeverkiste bienen z. onder haeverkiste, 't
Is krek een ho/c op een ha/cs elm esiene

gezegd van iemand die bijv. raar,
ongelukkig op zn fiets zit (Nbk), d'r op
zitten as een bok op 'e haeverkiste jets
fanatiek nastreven, zich er zeer druk voor
maken (Nbk), zo ook Hi] vleug d'r op ('of)
as een ho/c op 'e haeverkiste ( Ld, Nw, Np),

lid is d'r hi] as de ho/c op de haeverkiste
(01-NI) en Hi] springt as een bok op de
haeverkiste (Op), 't 13 net con ho/c op een
haeverkiste hij Iigt dwars, is slecht
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bok-bok-hoeveul-hoorns - bok-bok-hoeyuul-hoorns
gehumeurd (Bu), ook: hij is erg happig op
een bep. jets (Bu), Die gust as een bok op
'e baeverkiste (Nbk), Die bet d'r net zo
vu/c verstaand van as de bok van glaezewasken (Bu), ...as cen bok van giaezemacken (Dmi), Hi7 het cen gezicbt as ccii
bok die braandnetteis vret (Sz, Np), Hif
trckt... (Bu), de bokken van de geiten
scheiden (Np), zo koold wezen as ccii bok

(Dho, Sz, Nbk) 2. mannelijk hert, mannelijke gems e.d. As ccii bokkien niet
gezond is, krit higien gewei, mar ai/iend
knoppies ( Bu) 3. lompe en/of norse en/of

tirannieke kerel; ook wel van een vrouw
gezegd cen onverschi/Jige bok (Nbk, Np,
Spa), Die hoer is een grate bok bij zien
vee (Db), Die kere/ is een bok over zien
wief is hard, lamp ten aanzien van zijn
echtgenote (Db), een loupe bok een ruwe,
lompe persoon (Bu, El, Nbk), een
onvcrschill,kc bok (El, Nbk, Np, Spa), cen
bok van ccii kere/lomperd (Bdie, Bu, Dfo,
Diz, Np), zo ook een bok van een woof
(Np) 4. grate en sterke persoon, ook van
een paard gezegd (Dhau, Dho, Di; El, Ma,
Obk, Spa, Sz), een starke bok gezegd van
een sterke manspersoon (Sz), (van een
paard:) Die ooide bok bet a/h/el war verzet
(Obk), ccii bok van ccii peerd een
zwaargebouwd en stork paard (Dhau, Ma,
El), een oolde bok (van een peerd) gezegd
van een oud paard (Diz, Spa, Ma) 5. in een
magere bok een dunne koe (Spa) 6. plat
houten vaartuig, van voren en achteren
puntig toelopend, gebruikt voor het vervoer
van turf, mest, koeien, net, hooi etc. Ze
brengen or huj mit tie bok over de Londe

(Dho), Vroeger haj' een bok, et was et
grootste vaertuug dat we bier hadden (Np),
Ze moe'n et buj eerst in de ba/c hebben
veurdat ze naor haus kunnen (Ste), Len
bok daor laed ic, aj't good kunnen, vier
voer haj op, on cen praem zestien (Nw),
Vrocger vaerden we de stront mit c/c bok
naor etlaand(Sz), Oonzc va/k vaerdcn mit
de bok mit turf (Mun), In de wick lag ccii
bok, daor Jichtten ze de scbipen out
(Nbk), In vroeger tieden brocbtie de bijen,
as et meugclik was, wel mit et schio, de
bok, of tie pracm vat etbadde as veurdiel
dat et niet stootte (bs: Obk) 7. zitplaats

voor de degene die ment op cen wagen,
bok van een rijtuig op 'e bok zitten 8. bep.

gymnastiektoestel: bok 9. houten onderstel,
veelal met poten de ho/c van cen wringer
(Ow, Ma) 10. twee tegenover elkaar
staande stijien met bijbehorend balkwerk
van een klokkestoel (bs: Nw) 11. bep. type
achterstel van een ouderwetse wagen met
hoge wielen (Nw) 12. spijl in bep. type
stoel (Nw) Tussen de ziedkaanten van de
stoel kwammen tie ho/c/ten am stev%hied
an de stoel to geven, soms a/fiend an de
zicdkaante, soms tussen al/c vier poten

(Nw) 13. zaagbok (Bdie, Mun, Nbk, Ow,
Wol) Dc bok, daor zaegden ze de pa a/en
op (Nbk), Om boompies to zacgen ieggen
we ze in cen bok (Wol), ccii bok veur et
zaegen van ta/boo/ties (Ow) 14. hijs-

wenktuig o.m. om bomen mee op een
wagen to laden ccii (bome)bok veur ct
op/aeden van bomen (Obk) 15. in van de
bokdromenervan langs zullen krijgen, een
bestraffing zullen ondergaan: I-li'j bet ok
van de bok droomd (Dfo, 01-NI), zo ook
Die zal ok reer van de bok dromen ( Obk)
en Die zal hi/i/c van de bok dromen

ontdekken dat hij to grazen is genomen (b:
In), ienc van de ho/c dromen doen hem to
grazen nemen (Op) 16. in een bok schieten
iets doms doen en daardoor afgaan: Die bet
a/c cen ho/c scheuten (verspr.), ... ccii ma/lc
ho/c... id. (Obk), ...een rere bok... id. (Np,
b) 17. in d'rdc ho/c niet van weten en niets
van weten (Op) 18. in een aander de bok
uutschieten de gek aansteken, voor schut
zetten (El) 19. in Amsterdamse ho/c bep.
soort wortel (Sz) 20. degene die de 'bok' is
in het kinderspelletje bok-bok-hoevuuibooms I, z. ook aldaar * Een ac/dc bok
Just nog wel es cen groan blattien een

oudere man heeft zeker nog wel
belangstelling voor jonge vrouwen (OS,
Dho), zo ook Len ouwe ho/c is ge/c op
greunc b/attics (Sz), Al/es kits on de bok
vet gezegd als iemand het goed maakt,
gezond is (Dfo, Bdie), . ..rits id. (Nbk), D'r
ging cen bok uut glaezewassen/Kennen Jim
dat niet? Nee?/Dan bin Jim net zo dom as
tie ho/c/Die kende 'tokniet!(Dho), (schert-

send over het 'ter dekking staan' van een
bok:)De bok isgrootenstaarkJEndoetmit
vreugd zien waark (Pe -Dbl)

bok-bok-hoeveul-hoorns

z. ho/c-ho/c-

hoevuu/-boorns I, II

bok-bok-hoevuul-hoorns I (verspr.) Oak
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bok-bok-hoevuul-hoorns - bokken
bok-bok-hoeveul-hoorns (spor.) zn., geen
Iidw. [bogboghufyl'h.......hufl/...huvA: Ph...,
... hufj ... ] 1. bekend kinderspel: bokstavast,
waarbij ni. Mn kind in gebogen stand het
hek van het schoolplain vasthield (of tagen
een boom of muur stond), waarna can
ander kind op zn rug sprong, zich met één
hand vasthield en met de andere een paar
vingers omhoogstak (veelal achter z'n rug),
terwij I het riep: Bok-bok-hoevuui-hoorns!;
ward her juiste aantal vingers geradan dan
wisselden beide kinderen of het kind sloot
zich aan bij het kind of de kinderen die al
in gebogan stand voor de bok' in een nj
stonden; het kind dat aansloot hield het
kind voor hem/haar bij zn heupen vast;
werd het juiste aantal niet geraden, dan
was men 'vrij' en sloot men wear aan bij de
kinderen die mochten springen (en in een
nj stonden)
bok-bok-hoevuul-hoorns H (verspr.) Ook
ho k-ho k-hoeveui-ho tens (spor.) tw. 1.
geroepen bij het kinderspel bokstavast, z.
onder ho/c-bok-hoe vuu/-horons I, ni.
wanneer een kind op de rug van dc bok'
was gesprongen, zich met één hand
vasthield en met de andere een paar
vingers omhoogstak, vaak achter zn rug;
de bok' moest het juiste aantal vingers
raden
boken (OS, Bdie, Dho, Np, Nt, Nw, Op,
Wol, b) Ook beuken (verspr. WS, Dfo) zw.
ww.; overg., onoverg.; bookte, her bookt
['bo:lqJ/'bA:kjJJ 1. beuken, hard slaan, ook
inzake timmeren e.d. Niot zo haddo op do
deuro bokcn!(Wol), Do timm cr/u ho/con d'r
een mure uut (Ow), Mit 't o bre/con ho/con
ze d'r aorjg op los (Dho, Np, El), Hij
boo/cEo do hick boel in mekoor (Ow), HiJ
boo/ct d'r mar op bij 't vrcd%en ni. beukt
op de palen, bij het aanbrengen van een
afrastering van palen en ijzeren draden om
een stuk land (Nbk), Dan ho/con we d'r op
dan gebruiken we geweld door te slaan (d),
K/aos mos haddo ho/con om con bit in 'tics
to kricgon (Db), Vroogerhourdo ie do smid
in do voorte op et aamboo/d ho/con (Obk),
Aj' et mit 'in an do stok kriegen is 't niot
host, want dan boo/ct hijd'r mar op onhij
wet van glen opho/en (Nw), Do go/von
ho/con de kust (Db), stokvis ho/con (Dfo,
El, Mun, Op): As/ciond nios i/c we/es your
moodor stokvis beukon, heel had eon

kortier lang mit con kotte dikko stok op die
vis slaon, on zwioten! (Mun) 2. hard tegen
de wind in gaan (Ste) Hi] bou/ct togon do
wiendin (Ste) * Do stokvis bouken/Midden
in do keukon/Middon in do gang/Oc war
wodt do stokvis /ang (Dfo)
bokke z. bok
bokkebaai (Db, Dhau) ['boka...] bokkabaai
bokkebaankien (Mun, Sun-0t) et;
...baankies ['bob...] 1. schertsend gezegd
van een kerkbank van een kerkeraads lid,
ook in de volgende toepassing: In Do
Kuundor wodden do kosto/oze aarmbaankon do bokkobaankies nuumd (SunOr)
bokkchaor de, at (bet. 2, nI. als verz.); -en
(bet. 1); -tien (bet. 1) ['bob...] 1. een haar
van een bok (Dfo, Nbk) 2. (verz.) gek haar
(Np)
bokkeheufd (Ste) et; -en ['boka ] 1. hat
enigszins bolle hoofd dat sommige paarden
hebben Datpoord hot con bokkoheufd(Ste)
bokkehokke at; -n; . ..hokken ['bokahoka]
1. speciaal hok, afgescheiden ruimte voor
de bok, vaelal inpandig, vaak in de schuur
bokkehoolder (Bdie, bo: Bu) de; -5; -tien
['boknho:ldr] 1. iemand die in bezit is van
Mn of meer mannelijke geiten (en daze tar
dekking beschikbaar stall)
bokkehoolderi'je (b) de [ ... ho:ldç'tja, z.
ook -ije] 1. hat houden van bokken,
mannelijka gaiten, om ze beschikbaar ta
hebban ter dekking'
bokkekarre de; -n; -gien ['b..] 1.
bokkanwagen
bokkekoers (Wol) de; -en ['boka ... ] 1.
paardenkoers met slachte paarden
bokkekop (bs: Dfo) de; -pen; -plan
['bokakop] 1. geslachtsorgaan van de
mannalijke bij
bokkern z. bokken I
bokken I Ook bokkem (Bu, Dmi), bokking
(spor., bet. 2: b: lm) de; -5; -kien, ook
-tien (Bu, Diz en oust.) ['bok/'bok5m/
'bokt1J 1. bokking, gerookte haring Doe iii
nog naor schocie gong, kocbt ie tien
ho/c/cons your con dubbo/tien (Db), Jo
baddon natto ho/c/cons on drugo bokkons,
natte bok/cens mooj'nog scbonomaekon on
ba/cken (Dfo, Nbk), Vroegor /cwammen de
Vo/ondammors c//ce woke mit dreuge
bok/cings bijiangos (Dhau), Vasso bo/ckons
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bokken - bokkig
kommen van Dc Lemmer (Op), Natte
bokkens baktcn we zels (Sz), ccxi ricsicn
bokkens z. onder riesien 2. standje, sneer,

hij bar zckcr de bokkepruuk op (Dfo)
bokkepruuk z. bokkepruke
bokkerig a. bokkig

steek onder water, vinnige opmerking
waarmee men de ander in de verdediging
drijft, scherp verwijt icnc ccii bokkcn
verkopan zon opmerking tegen de ander
maken (vaak: waarmee men de ander to
slim af is) (verspr.), ...gevcn (verspr.),
...stovcn (Diz), zo oak icnc can ulinke
bokken geven (Mun), ... eon racre bokken...
(Nt), ... con aongc bokken... (Dfo), . ..eon
beste bokken... (Ma), iene een goeie
bokking stovcn id. (Diz), Ze bin net an
bokkens uutdelcn elkaar steken onder water
geven (Pe-DbI), zo oak Hij dealt weer
goeic bokkens nut (Sz) en As dc bokkens

bokkesprong de; -en; ...spronkien
['bake...] 1. bokkesprang, meestal fig.:
vreemde manier van doen, dwaze of
onhandige handeling Soms moef' lachen

die d'r uutdccld binnen de mccnskcn marmet bezwaorcn als je rake opmerkingen

ow de bokkesprongen die ccv aandcrmackt

(Pe-DbI), Die het malle bokkesprongen
maekt (Db, Nbk), zo oak racre
bokkesprongen macken (01-N!), Aj' glen
geld hcbbcn, kuj' nicE yule bokkesprongen
macken Icon je je niet veel permitteren
(Dha), ... dan kuj' glen bokkesprongen
makan (Op, Spa), vandaar 1k kan gien
racre bokkesprongen moor macken ik zit

krap bij kas (Wol)
bokkewaegen Oak bokkewagen (WH)
- bokkenwagen
bokkewagen z. bokkcwacgcn
bokkeweer (Dhau, El, Nbk) et; -tien
['bake...] 1. slecht, regenachtig weer
bokkien et; bokkies ['bakin] 1. kleine bok,
in diverse betekenissen, z. aldaar 2. bep.
vogel: bokje, halve snip (Np) 3. watersnip
(Dfo, El) 4. kleine sigaar, bokje (verspr.)
ccxi bokkien opstikken (Mun), As ctrokcn

maakt, moeten de mensen er eigenlijk niet
kwaad om warden (Ste), ten bokken
kriegcn een steek onder water krijgen (Spa,
Wol), Wie wat rap mit de mond is, kan ccxi
bokken verwaacbten kan een vinnige
opmerking terug verwachten (Db)
bokken II (Wol) zw. ww.; onoverg.; bokte,
het bokt ['bokjj] 1. koppig zijn, nors zijn
omdat men zich ergert aan iets Th3i zit dc van ccxi gocie scgare nict liedcn kon,
hele aovend te bokken ( Wol)
mosscn ze mit een bokkien tcvrcden wczcn
bokkenkerel (Db, Dfo) Oak bokkingkerel (Ow) 5. metalen afscheiding tussen twee
(Db) de; -s; -tien ['bokij... / ... ] 1. venter van koeien in een stal (Bu, Dhau, Nbk, Spa) Et
bokking, viskoopman, visboer
bokkien zit d'r an vaastc, dc sEa on der zit an
bokkenkoopman (Db, Spa) de; -nen, de zoolder vaaste (Bu) 6. klein iemand
..kooplu(den); -negien [b ... ] 1. verkoper (Diz, Np, Sz) Dat is ccv klein bokkien een
van bokking, visboer, viskoopman
kleine persoon (Diz), 't Is een sterk
bokkenventer (Mun, Spa) Oak bokkien een klein en stork kereltje (Sz) 7.
bokkingventer (Diz) de; -s; -tien lage stool met leuningen, eertijds van net
['bokj)f.../...] 1. viskoopman
(vervaardigd in Noordwooldc) (Bdie, Dha,
bokkeplaanke z. bokplaankc
El, Ld, Np, Obk, Spa) 8. houtje als bep.
bokkepoot z. bokkcpotc
anderstel in een harmonika a): bokkics,
bokkepote Oak bokkepoot (bet. 1: Db, hooitics daor do toncn op zittcn (j), As de
Dhau, bet. 3: Sz) de; -n; ...patien waetcrdampcn d'r cut stoomd wcren,
['bokepo:oto/...po:ot] 1. poot van een Jiemde .1 dc bokkics, waor dc ton en op
mannelijke geit 2. Iangwerpig koekje met zattcn, sckzwr in )
chocola aan beide aiteinden (verspr.) 3. bokkienspringen (verspr.) Oak bokteer- (Diz, Sz) of verfkwast (Bdie)
springen (Nw) onbep. w. ['bokispr...1 ...] 1.
bokkepruik z. bokkepruke
haasje-over spelen
bokkepruke (verspr.) Oak bokkepruuk bokkig Oak bokkerig (bet. 1: Nbk, Np)
(Bdie, Dfo, Dhau, Mun, Nbk, Ow, Pe-Dbl, In., bw.; -er, -st ['bokax/'bokçax] 1.
Spa), bokkepruik (Sz) de ['bakopiyke/ humeurig, stuurs en lamp, bokkig Doe nicE
...pryk!... prjk], in de bokkepruke op zo bokkig (Dho), Hij bad con min zun, hij
hcbbcn stunts on lamp zijn doardat men was zo bokkig! (Ld), As him wat nicE
kwaad is (verspr., Nw) Hij was zo noEs, zinde dan kon hij ommcrack bokkig wezen
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bokking - bokspante
(b), Een goeie vent, mar bokkig as hi] is!
(Pe-Dbl), een bokkig persoon (Spa), ccii
bokk%e praoter (Spa), een ma//c, bokkjge
kere/(Np, Ste), ccii bo/ckigantwoord(Op),
Die is a/tied lieke bokkig (Nbk) 2. koppig
(Dfo, Nbk)
bokking z. bokken I
bokkingkcrel z. bokkenkere/
bukkingventer z. bokken venter
bokmotte (Ow) de; -n; ...mottien
['bokmoto] 1. drachtige zeug
bokplaanke (Dhau, Mun, Nt, Pe-Dbl) Oak
bokkeplaanke (Dfo, Ma), bokplanke (WH)
de; -n; ...plaankien bokp1...L..J 1. plank
van de wal naar het schip (voor vervoer;
bijv. om met een kruiwagen mest in een
praam te brengen)
bokplanke z. bokp/aanke
boks (verspr.) bn., bw.; -er [boks] 1. ruw,
humeurig, bokkig, hardhandig Zederiene
was bange vein- die bokse kere/(Dfo), Hi7
is slim boks over zien kiender (Ld), Die
man is boks in zien praot (Nt), War komi
die kerel d'r boks hi] (Np), Hiy is wat boks
in 't anlc-ommen hij komt wat bokkig over

lopen, oak met kleine, gekke pasjes lopen
en aldus bevreemding wekkend Stief van
rimmetiek bokse/de hi] over de weg (Op),
Hi7 boksc/t d'r okraerhcnne (alg., 01-NI),
...nuver henne (Db, Dfo) 2. met enige
inspanning en daardoor vaak moeizaam
lopen, niet zo gemakkelijk voortstappen En
zo bokse/de de oo/dc man, de v/eermoes in
de iene, de kroepieken in de ere baand, de
kaante van Hi/denbarg cut (b), Hi] mos
aorij bokselen tegen de wiendin (El), dcci-et Iaand bokse/en (Dhau), tegen de wiend
in bokse/en (Dhau) 3. druk, ingespannen
bezig zijn met het werk, hard werken Wi]
hebben de he/c morgen in 't /aand /open to
bokse/en (Pe -Dbl), D 'r tegen bokse/en om
d'r to kommen er hard voor werken om

rand te komen, zijn doel te bereiken ad.
(Obk, Op), Hi] bokse/t et we/ veurmekeer
(El, Ld), Daor moej' nog aorig tegen
bokse/en (Dfo), Ze wi/sons heel wat work
vcrzetten, mar ze moet d'r sons aor%
tegenop bokse/en (Sz)

boksem (Dfo, Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, b:
Im), boksen (Ow) de; -s, ook wel -tien
['baksip ...s m] 1. broek Aj' votgaon moej'

bij een eerste ontmoeting, oppervlakkig
gezien (Nt, Op), Hij is wat boks tin/va/en even een aandere boksem antrekken, zee do
(Ow), Doe toch es wataanders, etkomtzo boerinne vroeger vaeke tegen de hoer
boks over (Sz), boks yolk ruwe, bokkige (Obk), Die bet de boksem d'r we/ zo reer
mensen (s: 1903: Wol) 2. (van geiten) omme bangen (Nw), Hi] had een beste
tochtig (Pe-Dbl) 3. z. bokse
wunke/haoke in de boksem (Np), De
boksballe (spor.) ['b..] - boksbal
boksem zakt mi] of mn broek zakt af
boksbeugel (Spa) de; -5; -tien ['bogzbA:gj] (Ow), Mit opsehoten zaktje de boksen of
1. boksbeugel
(Ow) * in fe//c boksem ti-of et we/ wat
bokse de; -n; boksien ['boksej 1. min/Siedewiedewiet-Jan-bom (Nbk) en
broekspijp de bokse van de broek (Diz, soortgelijke verbindingen, z. onder Hi//c
DIa, Nbk, Np) 3. broek (Dfo, Np), z. ook boksembaand z. boksebaand
boksem: de bokse cut zn broek nit (Dfo), boksen zw. ww; onoverg.; bokste, het
Die hebben ze de bokse aorig opkneupt ze bokst ['boksv] 1. uitoefenen van een bep.
hebben hem flunk de waarheid gezegd (Np) sport: boksen 2. klaarspelen, voor elkaar
boksebaand Ook boksembaand (El, Obk), krijgen Die bokst et we/ vein- mekaander
bokseband (Spa) de; .. .banen; ..baantien (Dhau, Nt), Die her ok boksen om him een
['boksa ...L..] 1. elk der banden aan elk van betien te haandhaven meet er veel voor
de pijpen van een ouderwetse onderbroek doen (Wol) 3. z. boksem
die tot over de knieen reikte; met behulp bokser ['boksç] - bokser, iemand die de
van de boksem ban en werden de kousen die bokssport beoefent; dier van een bep.
eronder kwamen, vastgezet Die bet de hondenras, bokser
bokscbanen ok aorig /os (Obk) 2. elastiek bokshaanske ['boks...] - bokshandschoen
am de kousen (Dho)
bokskampioen ['bokskampijun] bokseband z. boksebaand
bokskampioen
bokselen zw. ww; onoverg.; bokselde, is bokslerer (spar.) ['b ...J - boksleraar
bokseld [boksjii] 1. met veel, nogal kleine, bokspantc (Obk, Sz) de; -n; ...spantien
stijve bewegingen maar zonder veel tempo ['bokspanta] 1. spant in de romp van een
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bokspringen - bolle
bok (bep. vaartuig) Dc timmerluden boils wiend, now! (Spa), Ben boils wiend
mossen ci ooldc c/ak van c/s boerderj'je is vcu/dichteras con hoie wiend(Sz), 't is
opnij schoren, doe c/c hoer hujtaekeJderie een /ekkere, boils wiend vandaege (Diz),
krceg; d'r mossen nije bokspan ten op c/s Ben ho//c wiend is een waarmc wiend (Nt)
dra chip/a etc zct wodden mit zwa ore 2. enigszins rond, opgezet, gerond ho//s
schoren om et dak stalk to kriegen year de wangen 3. in Hij kikt hol out c/c ogen nit
hujtaeke/derj7e (Obk)
bolle ogen (Nbk)
bokspringen z. bokkienspnngen
bolbegonia (verspr.) ['b31...] - bolbegonia
boksring (spor.) ['boks...] - boksring
bolbliksem (verspr.) ['bol...] - bolbliksem
boksschoele (spor.) ['bokskulo] - bold (Obk) bw. [bolt] 1. (m.b.t. jets
boksschool
zeggen) raw, lomp H7 kwam d'r bold mit
bokstaon at. ww., veelal onbep. w.; an zei het raw, lomp (Obk)
onoverg.; ston bok, bet bokstaon ['bokst ... ] boldaodig z. ba/daodjg
1. als 'bok' voorover staan bij het bolderen z. ba/deren
desbetreffende kinderspel (bok-bok- bolderik (Ow, Sun-Ot, fp) do; -ken; -kien
boevuu/-hoorns) (verspr.) 2. met zn rug ['boldpic] 1. bep. plant: bolderik (als verz.:)
tegen een boom, een wand enz. (gaan) Bo/derik, dat voer dat bruiden ze year de
staan met gevouwen handen, zodat degene koenen (Sun-0t),
die gaat klimmen er een flinke opstap aan bolderwaegen z. buidenvasgen
heeft en evt. nog op de schouders van boldiezen z. ba/diezen
dezelfde persoon kan gaan staan (verspr.) boldiksen z. baidikssn
Bij boompienklimmen most d'r vaeke iene boldoot (Nbk) ['boldo:Gt] - boldoot Lottebokstaon (Ld), 1k mos bokstaon year een rein is go sic ooldeklonje, van boldoot ofzo
jonge die bij 't eksternust wol (El) 3. in (Nbk)
gebogen stand staan van een kind bij bolhoed de; -en; ...hoetien ['bol...] 1.
haasje-over (verspr. WS)
boihoed, Garibaldihoed D'r zit een dikkc
bokswedstried ['b. .] - bokswedstrijd
deuke in c/s bolhoed(Diz)
bokwark (Dhau, Np) et ['bok...] 1. bolle I (WS, verspr. OS) Ook baole (Db,
vaarboom voor een schuit (Dhau) 2. work Dfo, Dhau, Obk, b: Im) do; -n; -gien
waarvoor men de bok [vaartuig] moest ['bola/'bo:ala] 1. bol, brood (meestal
gebruiken (Np)
witbrood, vaak i.t.t. roggenbrood) Neem ie
bokwerk (Sz) et ['bok...] 1. werk (geplozen even een boils mit van c/s bakker? (Nbk),
touw) waarmee de naden van een bok (plat een witte boils eon bol witbrood (Bdje),
vaartuig) werden dichtgemaakt
Wij'mij even een baole brengen?(Dhau),
hot I de; -len; -legien [bol] 1. bol, Mocj' een knxjobrood bebben of con hogs
balvormig lichaam 2. bol garen con baole? (Dhau), Ze Jeggen de mooiste
bo!(/cgien)gaoren (Nbk, Nw): As een roof boilen veur 't veenster, om mit die
gaoren opwunnen wodt en dat is gebeurd, meensken wat an to pappen ze doen nan
c/an hej' eon bo/(Jegien) (Nw) 3. bal bij zoete broodjes bakken (Obk) 2. bolvormig
bep. spelen (Dhau) Bij oons is nog eon deel van eon plant under de grand, vooral:
piksmictersp/oeg mit stienen on ok wel mit bloembol, maar ook van andere planten 3.
dikkc ronde boilen, kirk bosters (Dhau) 4. bolvormig deel van een hoed of muts (Spa)
(jagersjargon) in over de boiondersteboven do boils van c/s musse (Spa)
(geslagen) door een raak schot (Ld, b): bolle II de; -n; -gien ['bob] 1. stier Dc
Daor roege/de een thkkc haeze 'over c/s boils was c/curds siootgaon (Pe-Dbl), Dc
ho!: zoas dat in jaegcrstacl hiet ( Ld, b), ho//c is !os (Bdie), mit c/s koe naor c/s
over do ho! s!aon ondersteboven slaan door bo//sgaon met een koe naar een stier gaan,
een schot (Ld)
ter dekking (verspr., Ste), Now be'k die
bol II In.; -let, -at [bol] 1. (van de wind) koc ondcr de boils zet, mar now is hif me
zachte, dichte, konstante wind con boils nao zcs weken toch weer opbreuken ik heb
wiend (verspr.), Ben bole wiend is een die koe door een stier laten dekken, maar
zaachte wiend, daor is makkci'ik tegenin de drachtigheid is toch weer opgehouden
kommen kunnen (Obk), Wat eon aorige, (01-NI), Die boor hot al zion kosnen a!
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bolle-aovend - bollehokke
onder de ho/Ic had (Obk), Die koc is al
schonc, die kan we] wear veur de bolle kan
wel weer gedekt worden (Diz), Die koc
kan dommict wel vot, daor bin 'k al
vcrschciden keer mit naor de baBe west,
mar at is can ruier/bruller/bru/der; ze gaon
beur as can baBe gedregen, brullen en
k/au wan gatten in at laand (Bu), Do koc
was slim duur, mar ik bob d'r can baste
ho/la van trokkcn er een erg goed stierkaif
van gekregen (Spa), Ze hebben m bij de
ba/Ic daon iets veel te door laten kopen (bij
openbare verkopingen) (s), can ho//c van
can kerel een lompe vent (Nbk), (bij
vergelijking:) Die karol is eon gocie ba/la,
hi] hat wel tien jongen (Np), Hi] hat can
kop as can ba//a gezegd van iemand met

een dik hoofd (vaak: dat enigszins rood is)
(El, Dhau, Obk, Wol), vandaar Hij is slim
road am at gezicht, hij hat can kop as can
bc/Ic (Bu) 2. inseminator (bij koeien)
(spot.) Heur dochter hat vcrkcringmit can
baBe (Nbk) 3. uitgezakt stuk grond,

uitstulping in een boswal of aan de kant
van een sloot (01-NI) 4. streep van
waarachter men bij het knikkeren moest
werpen naar de knikkerpot (Wol) 5. strop,
duurkoop bij openbare verkopingen (Nw, b:
Im) Dat schrif mar, mar disse keer hat hij
con ochte ho//a redan (Nw) * Dc ba/la
schact can dikkc drolle (Nt), Hij hat vel
veur de kop as dc/can bo'/e veur de kni]en

hij is bot, hij is erg ongevoelig (Bdie, Bu,
Diz, Wol), Hi] hat vc/ vaur de kap as can
driejaor%e baBe veur de knijan id. (Spa),
Hi] hat d'r lie/ce vu/c verstaand van as dc
baBe van de naordstcern (Dmi, Nbk, bI),
Ft is mi] net ge/ic/c, of do kae schit of de
baBe (Dhau, Ow)

bolle-aovend (Wol) de; -en, . ..aovens
['ho...] 1. doordeweekse avond dat de
jongens naar hun vriendin gingen, ni.
woensdagavond
bolle-emmer (Spa) de; -s; -tien ['bobEmj]
1. emmer waaruit een stier drinkt of te
drinken krijgt
bollebiezen (Dho) zw. ww.; onoverg.;
bollebiesde, her bollebiesd ['bolobi:zii] 1.
(van koeien) lawaaierig en zeer beweeglijk,
speels been en weer rennen en gek doen
(Dho)
bolleblik (Dho, Sz) Ook baoleblik (Dfo)
et; -ken; -kien ['bob ... .bo:olo ... ] 1. hetz.

als bakb/ik, z. aldaar
bolleboer I (spor.) Ook bollemester (Dfo)
de; -en; -tien ['bob...!.] 1. iemand die
stieren houdt, stieren mest
bolleboer II (spot.) de; -en; -tien [bob...]
1. boer die (voornamelijk) bloembollen
verbouwt
bolleboos (Diz) ['bolobo:os] - bolleboos Ft
is nict zae 'n ballaboos, at examen wodt
veur him can zwaora dabber (Diz)
bollebri'j (verspr.) Ook baolebri'j (Db,

Ow) de ['bob ... .bo:lo ... ] 1. pap van melk
en stukjes wittebrood of evt. bruinbrood
(nogal eens gemaakt om oud, droog brood
toch nog to benutten) Baolebrij mit gale
suker is hatstikke lekkcr (Db)
bollebrogge (Bu, Np) de; -n ['bobbrogo] 1.
snee roggebrood met een stuk witbrood of
bruinbrood erop Fan ba//ebragge is can
plakkien ba/Ic op can p/akkian
rogggcnbraad (Np) * Ft smackt him as
Jacham de bollabroggan het smaakt hem

heel goed (Bu, Np)
bollebuisies (Sun-Ot, Sz, b: In) Ook
bollebuizen (Sz) my. ['bobbcejsis/'bola ... ]
1. gebak 2. hetz. als buustpannekockc (Sz)
3. dikke vrienden
bollebuizen z. bal/abuisies
bollebusse (Ow) Ook baolebusse (Dfo)
['bolobAso/'bo:ob...] - broodbus
bolledeeg (Diz, Nbk, 01-NI) Ook
baoledeeg (Db) et ['bob...!.] 1. brooddeeg
bolledoek (Wol) de; -en; -ien ['bob...] 1.
doek die men over een mand heeft waaruit
men brood vent
bolledreger (Np) de; -s; -tien ['bob...] 1.
iemand die met brood vent (en die daarbij
van een mand gebruik maakt)
bollegeld (Sun-0t) Ook bollersgeld (Sz) et
['bob ... ..bolçsx ... ] 1. dekgeld m.b.t. een
stier
bollegien et; ...gies ['bobxin] 1. verki. van
baBe I en van baBe II 2. z. ba/den
bollegooien onbep. w. en het bollegooid
['bob...] 1. gooien met (stukjes) brood Do
jangen hullan op mit bollcgaaicn, d.i. bijv.
met het gooien van brood naar vogels (v)
bollehaor I et ['bob...] 1. (verz.) haar van
een stier
bollehaor II de; -en; -tien ['bob...] 1.
haartje van een stier
bollehokke (Dho) et; -n; ...hokkien
['bobhoka] 1. hok voor één of meer stieren
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bollehoolder - bollekorf
bollehoolder Ook bollehouwer (Spa)
['b..!..] - stierhouder
bollehouwer z. bollehoolder
bollejaegen Ook bollejagen (WH) zw.,
onregeim. ww.; onoverg.; bollejachtte (Sz),
hetbollejaegd!bollejacht(Sz) ['bob..!..] 1.
bronstig tegen en half op elkaars rug gaan
staan van koeien (verspr.) D'r is een boise
koc, ze bin an 't bolloJaegen (Diz) 2. staken
door arbeiders die in de verveningen
werkten, ook het bijeenhalen, werven van
potentiële deelnemers aan zo'n staking
(WS, Db, Ma, Nbk, Obk, b: In); do veenarbeiders zouden vaak in het gras zijn gaan
liggen, om daarbij te beulen als een belle,
di. als een stier (k: Ste), As baggo/ludon
vroeger mit 7 loon hour sin n/ct kriegon
konnen, begonnen ze to bolleja egen
(01-NI), Do voenarbeiders bin zowatiedor
veurjaor an 7 bol/ojagen (Spa), Do
Bollckaampe is eon ooldc rictkraggc, 1k
rn/eric/c dat ze daor bollejachttcn (Sz) 3.
(gezegd van arbeiders) weinig doen,
nauwelijks werken (Dfo) Die arbeiders
hebben vandaoge ok niet veulo daon, ze
bo//eJaegen mar war (omme) (Dfo) 4. (van
kinderen) been en weer rennen en ravotten
(Np) Do jongen bin an 't bolleJaegen
ommevliegen (Np) 5. op een bep. wijze
knikkeren, hetz. als bostoren (Np)
bollejaeger (Dfo, Ma, Nbk, Obk, Ste, Ow)
Ook bollejager (Sz) de; -s; -tien
[bob..!.. .]1. gezegd van een koe die maar
niet drachtig wordt en daarom ter
bevruchting steeds opnieuw naar de stier
moot 2. oproerkraaier (Dfo)
bollejaegeri'je Ook bollejageri'je (WH) de
[ ... 'ijo, ook ...cjo, z. -i'je] i. het staken van
veenarbeiders (spor.) Vrocgcr in do
veonderi7en, as do meonsen eon djthboltien
moor hebben wouen, baJ' bolleJaegerije
(Spa) 2. het bolleJaegen van koeien, pinken
(spor.), z. aldaar
bollejagen z. bolleJaogon
bollejager z. bolieJaegor
bollejageri'je z. bo/lejaogorijo
bollejaoren (Dho) my.
['bob...] 1.
viegeljaren, jaren waarin iemand erg
ondeugend is
bollejood (Spa, Sz) de; ...joden; ...jotien
['bolojo:ot] 1. veekoopmandie kalverenopen verkoopt (met name de stierkalveren)
bollekaalf z. boliokaif

bollckaampe (Nbk) Ook bollekampe (Spa)
de; -n; ...kaampien ['bob..!..] 1. stukje
weiland waarop de stier loopt
bollekaif I (verspr.) Ook bollekaalf (k:
Ste), kaif olle (WH) ['bola... ! ... ka:... /...] et;
.kalver (bet 1), ...kalven (bet. 2); . . .ien
1. stierkalf (bij de geboorte van een kaif:)
Et b/iokt eon bollekalfien to wezen, die is
n/ct zo yule weerd (Nbk, Ow) 2. (verspr.)
iets dat men te duur koopt, schadelijke
zaak bij bet kopen, vooral gezegd wanneer
men bij het bieden op een verkoping aan
bep. onroerend of roerend goed bleefzitten
en daardoor een strop had (Ow, b), zo ook
Ze bin d'r an hangen b/even, 't woron
al/emao/o bol/eka/fies (El), Do striekgeldJaeger kreog can bollekal/len an 'tgat(Ld),
7 Is eon bollckalf(ion,) (Ow, k: Ste), ook
gezegd wanneer men lets had gekocht
waarvan de kwaliteit minder was dan je
gezien de prijs mocht verwacbten (Ow)
bollekampe z. bollekaampe
bollekarre (Diz, 01-NI, Spa) de; -n; -gien
['bole...] 1. broodkar
bolleketten (Obk) Ook bolleketting (Op)
et; -s ['bob..!..] 1. ketting waaraan men
een stier vastzet
bolleketting z. bo//eketten
bollekietien (Dho) et; .. .kleties ['bole
klt:tin] 1. doek over de mand met behulp
waarvan men met brood vent, brood
bezorgt
bollekoopman (Dfo, Diz, Ma, Nbk, Ste,
vo) de; -nen, ...luden; -negien ['boleko:p
man] 1. iemand die stieren en jonge
stierkalijes opkoopt, verhandelt D'r wodde
ok nog ofpraot dat H. bij B. do bo//okoopman nog twic veerska/vcr hostel/en
zol(vo)
bollekop de; -pen; -pien ['bolokop] 1. kop
van een stier 2. (vaak als scheidwoord) dik,
vaak enigszins rood hoofd, i.h.b. van
iemand die erg boos is
bollekorf z. bollekorf I, II
bollekörf I (Db, El, Nbk, Nw, Obk, Ow,
Ste, bo: Bu, Nw) Ook bollekorf (Diz, Np,
Spa, Sz, Wol, b: In), baolekorf (Dfo, Ow)
de; ...korven; -ien ['bole..!..] 1. korf, mand
gebruikt bij hot venten met brood, ook
grote rechthoekige bakkersmand die men
voor op de fiets heeft Eon bollekörfvour
op 'o fiots was 1/2 meter boge, eon meter
/ange en zestig cm br/ed; hij was van

bollekörf - bollepinke
pitriet en ok wet van tienen (Ow), mit de
bollckdrf /open (Dfo, Np, Nbk, Nw),
...sjouwcn (Sz)

bollekorf H (Ste, bo: Bu, Nw) Ook
bollekorf (Np, Wol) de; .. .korven; -ien
['bola ... ...] 1. korf waarin pas geboren

stiertjes door kooplui werden opgehaald
bollekorfioper z. bolle/opar
bollekweker (spot.) ['bob...] bollenkweker
bolleloopster (Db, Nbk, Spa, b: In) de; -s;
-tien [bob...] 1. vrouw die met
bakkerswaren fangs de huizen vent Dc
bol/eloopsters /eupen vroeger ok mit
nijjaorskoekan (Spa)

bollemelk (s: oost.) de ['bob,..] I. stroop
roggenbri7 mit bollemalk (s: oost.)
bollemester z. bo//eboer

bollemesteri'je (Nbk, Np) de; -a; . ..ri'jgien
[bolamEstçlja, ook ...cjo, 2. -i'jej 1. bedrijf
waar stieren worden most Ze hebben daor
can bollemesteri7ja (Np)
bollen I (n: Ot) my. ['boh] 1. bep. gehakt
stuk hoot, vgl. Dc iekan stammegies an
dikke takkcn woddan in stokken hakt; wet
in stokken van 23 cm (ta/boo/t), an as de
sche//e d'rdan of was, weran dat ho/tan (a:

Ot)
bollen II (Spa) zw. ww.; overg.; bolde, het
bold ['bolv] 1. (overg.) de zode weggraven
on de grond omspitten eon kragga bollen

bolleloper (Db, Ma, Nbk, Np, Ow, Sz)
Ook bollekorfioper (Dho), boo/eloper (Db, mit can bo/schoppe: do zoda d'r of an op 'a
Ow), bol/esfouwer (Obk), bao/esjouwer kop zatten mit een puntschoppe (Spa)
(Obk) de; -s; -tien [bob...!.] 1. man die bollen III zw. ww.; onoverg.; bolde, het
met bakkerswaren langs de huizen vent bold ['bolç] 1. tochtig zijn van koeien,
Vroager kregen we van c/a bottasjou war daarbij achter elkaar aan zitten en bronstig
moppias, dat weren klein niaclko ak/es half op elkaars rug gaan staan (z. ook
(faguurties) (Obk), T., oonzc oolda bo//ejaegen) (Dho, El, Mun, Op, Wol) As
bao/asjou war, hadda vroeger de can ten in
de b/auwe poeda mit can koortien (Obk)

de koanen ho/ten, is at /astjg ze to ma/ken

(Mun), Do ko an en zitten de be/a dag

bollelotten (OS, Bdie, Bu, Dho, Np, Op,
Ste, k: Ste) Ook baolelotten (Dfo),
bollotten (Ld) onbep. w. ['bololotv!
'bo:alolotpl'bolotn] 1. de jaarlijkse aktiviteit
rond Sinterklaas doen (nog bekend van
plm. 1900) waarbij men lootjes kocht of
om de hoogste ogen dobbelde (Dfo) en een
brood kon winnen (Obk) of andere boodschappen (Dfo) Mit Sunderklaos omine
gongen ze bo/la/ottan (Np), ook vooral
gedaan door arme mensen om wat to
verdienen: zoals wittebrood, krentebrood,
koek, taai en suikergoed (k: Ste)
bollelotteri'je (verspr. OS, Bu, Np, Nw, k:
Ste) de [bobl3tç'tja, ook ...eja, z.-i'je] 1.
het zogeheten bol/elotten, z. aldaar Vaur
bo//clotten7ja mos ie naor de bakker (Np),

aachtar makaer an te bollen (Wol), De
koenen bollen a/, mar et is nog to gauw
(El) 2. hard en zwaar werken (Bdie) 3.

Dc bollemaande of bol/ckorf was gool van
k/cur. Dc ho//c bunnan at de poten an
makeer on /egdan 'm dan op 'a rogge in c/a
maanda; zo wodde bij vervoerd year op 'a
transport/lets (Ste)

stokkien means mos wat mit de bo/tepieste
om de kont habben (Op) 2. scheldnaam

staken in de venen (in vroeger dagen) (k:
Ste), hetz. als bo/lejaagan 4. knikkeren op
een bep. wijze, hetz. als bostaren (Np, Ste)
bollepies(te) z. bol/epiest
bollepiest (bet. 1: Bdie, Bu, Nbk, Np, Op,
Ow, Wol, bet. 3: Db, Ld) Ook bollepieste
(Obk, Op), bollepies (Ste), bollepieze
(Bdie), bullepees (Nt) de; -en
['bolapist!...pisto!... pis/ ... pi:zo! ...pi.:s]
1.
harde, gedroogde penis van een stier (Bdie,
Bu, Nbk, Np, Nt, Obk, Op, Ow, Wol), bij
het slachten uitgesneden en gedroogd met
een gewicht eraan (Wol), om als een soort
zweep to kunnen gebruiken (die heel taai
Op Sunderk/aosao vend daden ze bier vroe - was en die men niet kapot kon slaan (Ste),
ger wet an bolle/otterija (Bu)
o.m. gebruikt bij het opdrijven van
bollemaande I (Ste) de; -n; ...maantien runderen en om een stier mee tegen to
['bob...] 1. hetz. als bo//ckorf I, z. aldaar
houden (Bdie, Nbk, Wol)), vgl. ook pies!)
bollemaande If (Ste) de; -n; . ..maantien Eon gadrcugda bollepiast is nog bater as
['bob...] 1. hetz. als bo//akörfll, z. aldaar can gummieknuppel (Wol), Zoa'n zn/n
(Nbk) 3. lisdodde (Db, Ld)
bollepieze z. bollepiast
bollepinke z. pinkebo//a

bollering - bolspatte
bollering (Bdie, Bu, Dfo, Diz, El, Np,
Obk, Op, Ow) de; -en [bole...] 1. ring die
men een stier door z'n neus doet
bolleringen (Ow) zw. ww.; overg.,
onoverg.; bolleringde, het bolleringd
['bole...] 1. een bollerungaanbrengen in de
neus van een stier
bollersgeld z. bo/Jegeld
bollesjouwer z. ho//eloper
bollesnee (Bdie) de; . ..sneden; ...snegien
['bolasni:] 1. snee witbrood, in een
bo/iesncc brood verdienen weinig
verdienen, gezegd bijv. van iemand die een
boodschap doet en daarvoor weinig krijgt
(Bdie)
bollesoezen (Dfo, Ld) onbep. w. ['bole
su:zifl 1. bep. spelletje spelen waarbij
kinderen elkaar vasthielden en dan in het
rond draaiden Bif scho c/c c/eden wij
vrocger et spuliegien bo]/esoezen (Dfo),
bollesoezen, unekeer beetholen en dan in cit
ronte drijen (Ld): ook door zn rechterhand
boven het oor te houden en dan een tijd op
dezelfde plants zo snel mogelijk proberen
rond te draaien: vervolgens was het de
kunst om rechtuit te lopen (Dfo)
bollespit (El, 01-NI) de; -ten; -tien
['bolespit] 1. ijzeren of houten pen die men
in de grond steekt om een stier aan vast te
zetten met behulp van een ketting
bollestal ['bole...] - stierestal
bollestikke (El, Obk, Spa) de; -n;
...stikkien ['bolestiko] 1. ijzeren of houten
pen die men in de grond steekt om er een
stier aan vast te zetten (m.b.v. een ketting)
bollestreek (spot.) [bole...] - bollenstreek
bolletied (spor.) ['bolotit] - bollentijd
bolletouw et; -en ['bole...] 1. touw waaraan
men een stier vastzet of vasthoudt
bolletromme (Pe-Dbl, Spa) de; -n; -gien
['bole...] 1. hetz. als broodtrommc, z.
aldaar
bolieture (El, Op) Ook bolletuur (El, Spa)
de; -n ['boloty:ere! ... ty:or] 1. ketting
waaraan de stier buiten stond vastgezet
bolletuur z. boileture
bollevel (Nbk) et; -ten; -legien [bolefsl] 1.
huid van een stier
bolleveid et; -en; ...veltien ['bolof...] 1.
(meestal my.) bollenveld
bolleventer (El, Sz) Ook broodventer (El,
01-NI, Ste) de; -5; -tien ['bole..!..] 1.
iemand die met brood vent

boilig z. ho/s
boiling (s: Nw) de; -s, -en ['boli] 1.
werkstaking onder veenarbeiders
bollotten z. bollelotten
bologig (Nbk) bn.; -er, -st [bolo:gox; aks.
wisselt] 1. met bolle ogen
bolpote (Db, Dhau, Ow) de; -n; ...potien
['bol ... ] 1. balpoot, bolpoot ccii taolel mit
boipoten (Dhau)
boirond (spot.) [bolront; aks. wisselt] 1.
bolrond
bols (alg., niet Bdie, Spa) Ook ho/hg (bet.
I: verspr. WS, Db) bn.; -er [bols!'bolex] 1.
(van koeien) tochtig, buts As ccii koe ho/s
is, kan h/f vaeke omm crack beulen (Obk),
Kick die koe es steikeren, die is ho/s!
(Nbk), Een ho/se koe moet dekt wooden
(Nbk, Np, hi, Dho), ccii ho/like koe (Ste),
..pinke (Bu), Die was ok aonk ho/s gezegd
van een slecht gehumeurd, schreeuwerig
iemand (Np), Ben hancloze koe dat is een
braider, die bin haost a/tied ho/s (Np), Die
koe die is gek ho/s tochtig en daarbij
lawaaierig en roerig (Ld, Np), i.t.t. sti/ie
ho/s (Np) 2. gek, overstuur, evt. ook
enigszins schreeuwerig en opstandig (Db,
Ma, Np) Dat waark mag uk n/ct graeg
doen, daor zoj' ho/s van wodden (Db), Hif
is aorig ho/s in de kop (Ma)
bolschoppe (Dhau, 01-NI, Ow, Spa) de;
-n; .. .schoppien ['bolskopa] 1. bolsehup,
spa of schop voor het graven van greppels
in het veen en anderszins, vgl. ccii kragge
ho//en mit een bo/schoppe d.i. de zode eraf
graven de grond omspitten met een
bolschoppe(Spa) of ... miteenpuntscboppc
(Spa)
bolsighied (Dfo, Nbk, 01-NI, Pe-Dbl)
Voor -heid z. -hied de ['bolsex ... ] 1. het
tochtig zijn van runderen 'k Verwaachtc dat
de koe we! kaif [drachtig] is, want Bc
hebbe glen bolsigheid weer ontdekt
(Pe-Dbl)
bolsjewiek (Obk) [bolsje'wik] - bolsjewistisch Et gaot daor bolsjewiek toe (Obk)
bolsjewist de; -en [bolsjo'wist] 1.
bolsjewist (1) 2. iemand die vaak opstandig
is, vaak kwaad is en anders wil (Ma)
bolsjewistisch bn.; -er [bolsje'wistis] 1.
bolsjewistisch (1) 2. opstandig, vaak kwaad
en anders willend (Ma)
bolspat z. bolspatte
bolspatte (El, Spa) Ook boispat (Diz,

IM

boispit - bombakker
Pe-Dbl), spatte (Bu, Ste), spat (Bdie, Wol)
de; -n; ...spattien ['bolspato/ ... spat/
'spata/'spat] 1. bolspat Et peerd hot last van

born I de; -men; -megien, ook -pien (Nbk:
bet. 4) [born] 1. born: bekend oorlogstuig,
wapen in diverse soorten (mit) bommen

spatten, dan bet hij do hakken in do
aachtoipoten niet good, daor zit dan eon
gezwo/ in; do spa tte zit in do hakke, on die
zit ho von do eerstepupe ( Ste), Etpeerd bet
an beide bienen eon ho/spat (Diz)

gooien, As d'r bowmen naor beneden
kommen (..) (Nbk), eon anslag mit eon
born (Nbk), do born de atoombom: As do
born dommiot vaalt (..) (Nbk), 't Bericht
sloug as eon born in veroorzaakte

boispit (01-NI) de (bet. 1), et (bet. 2);
-ten; -tien ['bolsttk] 1. ondiepe steek met
een spade waarbij men de randen niet

plotseling grote opschudding (verspr.,
Obk), (rn.b.t. spanningen onder mensen:)
Doe ontplofte do born ontlaadde de
spanning zich in een uitbarsting (Op), We]
aBe bowmen on granaten! potverdrie (Ma)
2. groot, dik exernpiaar con born van eon
kerel groot, dik iemand (Mun, Op), eon
zuro born grote augurk in het zuur (Sz) 3.
hetz. als boster (Spa, Sz) Bijetknikkeren
had i/c vroegor ok eon iezoren born (Sz) 4.
grote hoeveelheid, in verb. als eon bom
duiten veel geld (Ld, Nbk, 01-Ni, Op,

afsteekt Ai' een ho/spit out do grondnorn en
dan stik ie ? niet of (01-Ni) 2. bovenste

veen, bolster
bolster de; -s; -tien ['bolst1 (verspr.),
b31 ... (spor.)] 1. (g. my.) bonkaarde (verspr.
OS, Np, Sz) Do bovonste laoge van or
turlveld is do bolster (Nbk) 2. buitenste
schil van zaden, noten, kastanjes en andere
vruchten do holster van eon walnoute

(Bdie), Eon kcstanjc hot can stieke/%c bolster (Op), HI7 bet eon baddo bolster hij is
hard, hij lijkt niet snel door gevoelens
overmand (Diz) *Ruwe bolster, blanke

Wol), zo ook eon (hide) born golden eon
born conten (Nt), D 'r zat eon hiole born
wacter in do tonne (Dfo), Och rneenske, io
moo 'n me niet zoe'n thkke born insehinken
(Obk), Dat laand legt best, as bij daor et
weer eon botien mit hot, komp d'r eon born
huj of (Sz), Do tour; bet weer eon biele
born gruunte oplevord(Dfo) 5. in Do born

pitte hij lijkt ruw en lomp, maar hij heeft
een gevoehge natuur (Nbk, Np, Pe-Dbl,
Ow, Ste, Sz, Spa), zo ook Rooge bolster...
(Bdie), Roege bolster en blaankopitte (Nt),
Eon ruwe bolster, eon blanke pit (Obk, bast het komt tot een uitbarsting (m.b.t.
01-NI), Rauwe holster mit eon geve pitte spanningen, een bestaand probeem) (Nbk,
(Db), Eon ruwe bolster her vaoke eon geve Nw) 6. harde klap Mit eon born kwam hij
pitte (Op), Eon blanke pit on ruwe bolster op do grond (Spa), Doe hij van do zoolder
(Ld), eon ruwe bolster (Bu) en Eon ruwe vul, gal dat een hide born (El)) 7. z. boom
holster mit eon zachte pitte (Dho) 3. bep. born II tw. [born] 1. uitroep om een doffe
plant: witbol (fp)
klap, dreun mae na to bootsen, om een val
boisteren z. bosteren
en de klap daarbij mee aan te duiden Born,
bolsterig (Nbk, Obk) bn.; -er, -st daor Jit do rornrnel (Diz)
['boistçax] 1. oneffen, met bollingen, z. ook bom-les Ook bon-ies (WH, Nt) at
bulster% Dat vloerkliedis nietzo bolsteri
['bornis/'bonies] 1. bomijs
moor, et is al wat be/open (Obk)
bornanslag [b ... ] - bornaanslag
boistervene (Sz) [boistç...] - bonkaarde
bombaddernent z. bombordement
boisturig z. ba/stung
bombadderen z bornberderen
bolte z. boo/to
bombak (Dho, Nw, Obk) de; -ken; -kien
boltien (verspr.) Ook bollegien (verspr. ['bombak] 1. masker (z. ook bombakker,
WS, Nbk, Ow), baoltien (Dfo, Db, Dhau, rnombak) Sundorklaos kwam vroegor mit
Ld, Ow, b, b: lm) at; ...ties ['boltin! do bombak your (Obk), 't Is Sunder/laos,
'boloxin/'bo:aitin] 1. kadetje, broodje
ze lopen allernaole wit eon bombak your
boiwarken Ook boiwerken (Spa) ['bol.../...] (Nw)
- aithouden, volhouden Hij kan 't niet bombakker (Np, Nw, bo: Nw) de; -5; -tien
langer bolwarken, hij is schone op failliet ['bombakr] 1. mornbakkes (bo: Nw) 2.
(Db, El), Die febriek kan et niot bo/warken gezegd van een raar gezicht: eon wa/Ic
(Obk)
bombakker (hebben) een raar gezicht
boiwerken z. bolwarkon
(hebben)
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bombammen - bomeschaad
bombammen (El) onbep. w. [bombaip:],
in (enigszins onverschillig) Laot mar wat
henna bombammen laat het zn beloop
maar krijgen, laat maar waaien (El)
bombarie de [bom'ba:ri] 1. bombarie Hij
had een bieleboel bombarie, mar d'r kwam
met vale van terechte (Obk), Hij kwam d'r
mit veul bombarie in (Ow), Hij het can
bopen bombarie hij maakt veel ophef, hij
sehept nogal op (Edie, Ma), Hij bat can
protte born bark id. (Wol), War cen
bombarie cm niks (Pe-Dbl), D'r was vaul
bombarie bij dc boron veel Iawaai (Sz)
bomberdement (Nbk) Ook bombaddement

(vo) [bombrda'nient/bombacla'ment] - bornbardement (.) et born baddem ent op
Rotterdam (...) (vo)
bomberderen (Nbk, vo) Ook bombadderen
(spor.) [bombrdt:ori,Ibomba't:arii] - bornbarderen (let;.): met bommen werpen op,

iemand die bomen omhakt, kapt Een boom
moat nict mit can snoakabak hakt woddan,
een gocic bomchakkcr ha/ct de boom mit
can schieve snce of om in waeterung to
vaurkomman (Obk)
bomehaoke (Obk) Ook boomhaoke (Ow)
de; -n ['bO:mo ... ] 1. haak gebruikt om
bomen te verrollen
bomekappen (Bdie, Dfo, Nbk, Ow, Spa)
zw. ww.; het bomekapt ['bö:ma ... ] 1.
kappen van bomen Bomekappen is zwaor
wark (Nbk), Die kun met born akappan, zie
maken ni/cs as kif(Spa)

bornekapper (Obk) de; -s; -tien [b ... ] 1.
iernand die bomen kapt Dc bommekappers
badden vroeger een speciale grote bide on
daor konnen ze can goaia houw mit out de
stamma doen (Obk)

bomeketten (Ma, Obk, Ow) de, et; -s;
...kettinkien ['bô:mo ... ] 1. ketting met
gooien naar Daraarnanrnossen vardaustard behuip waarvan men bomen wegsleept
wezen van wegen de Ingalse en Amenkaan- borneklimmen (Ld) onb. w. ['bô:mo ... ] 1.
se vliegtugen die now staorigan de ba os klirnmen in bomen
weren in c/c locht on Duutse vliagvelden en bomekwekeri'je (Nbk) [...'r..., z. ook .-i'je]
fabric/can bombardeerden ( vo)
- boom- kwekerij
bomberen (Np) zw. ww.; onoverg.; is bornelane (Sz) de; -n; ...Iaantien ['bô:m
bombeerd [bom'buorn] 1. met veel lawaai là:no] 1. laan met aan weerkanten één of
ergens naar toe komen, been gaan Th3i meer rijen bomen
bomemarken (Ow) zw. ww.; bomemarkte,
kwam d'r an bomberen (Np)
bombezien (Nbk) [bombo'sin] - bombazijn het bomemarkt [b ... ] 1. merktekens aanbombezienen (Ma, Nbk, Obk, 01-NI) brengen. op bomen, vaak d.m.v. een
[bombo'siçi:] - bombazijnen can bombe- schaafplek in de schors (bijv. op bomen die
zian en jak (Ma), ccii hem healen an later gekapt moeten worden) Hij is an
bomemarken (Ow)
ovcrbcmd (01-NI)
bombrief (1) ['bombri:f] - bombrief
bomen ['bo:rn:] - bomen: een boot
voortduwen met een boom; keuvelen,
borne z. boom
bome-enten (Dho) onbep. w. on het gezellig on langdurig praten Za zitten wat
borne-ent ['bomarnti] 1. enten van bomen to bomen (Nbk)
Ze bin an 't borne-enten (Dho)
bomeri'je (Op) de [...'r..., z. -lie] 1. geheel
bornebok (Obk, Nw) de; -ken; -kien aan bomen, bomen die or zijn gegroeid Dc
['bô:mabok] 1. hijswerktuig o.m. om be/a dag bet dc zanne an de locht staon to
bomen op een wagon to laden ccii bomebok blaekeren, en dan is at we] noffalik oat we
wat bornene bij hiws habban (Op)
year et oplaeden van bomen (Obk)
bornebrink (Np) de; -en; -ien borneriegel (Nbk) ['b..] - bomenrij
['bO:mabrtkJ 1. rijtje van meestal grote bornerij (Dhau, Sz) ['b..] - bomenrij
bomering (Bu) de; -en ['b..] 1.jaarring in
bomen, groepje bomen op een erf
de starn van een boom Bomanngan, daor
bomegreens (I) ['b..] - boomgrens
kuj' da lee/tied an zien (Bu)
bomegruun (Nbk) ['b..] - bomengroen
bornehakken onbep. w. en het bomehakt bomerooien zw. ww.; onoverg.; bome['bô:mahakij] 1. hakken, kappen van bomen rooide, her bomerooid Morgens gaon we
(zelfst.) Mit et bomchakken wol de boom bomarooian (Spa)
bomerooier (spor.) ['b..] - bomenrooler
de verkaardc kaante out valan (Pe-Dbl)
bomehakker de; -s; -tien ['bô:mahakç] 1. bomeschaad (Nbk) ['b..] - bornenschaduw
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bomeschellen - bond
bomeschellen (Dho, Nbk) onbep. w. en het
bomeseheld [bô:mo ... ] 1. schillen van de
schors van bomen Ze bin an '1
bomeschellen (Dho)
bomeslag (Ma) Ook boomkneupe(Ow)de;
...slaegen; ...slaggien [b.../...J 1. bep. soort
zeer sterke knoop die men gemakkelijk
weer losmaakte en die gebruikt word bij
het slepen van boomstammen (waar touw
om kwam) nit het bos, m.b.v. een paard
bomesnuuien (Nbk) onbep. w. en het
bomesnuuid ['b. .] - boomsnoeien
bomezaege (Dhau, Obk) de; -n; .. .zaegien
[b ... ] 1. boomzaag
bomezaegen (Db) onbep. w. on bet
bomezaegd ['b..] 1. zagen van bomen
bommegat (1) ['bomo ... ] - bommengat, gat
door de explostie van een born veroorzaakt
bommelgat (Dfo) ['bomJgat], grappige benaming in *
Liesien, Liesien

bomzen (Dfo, Db, Diz, Nbk, Np, Nt, Obk,
Sz) zw. ww.; overg., onoverg.; bomsde, is
bomsd ['bomzi] 1. met een doffe kiap
vailen of doen vailen, siaan, één of meer
harde dreunen geven Et bomsc/e op c/c
pvnc/(Nbk), Thy/cut 'm op 'e grond valen,
dat ci bomsc/e c/'r over (Np, Sz), Veurige
woke bornsc/c c/'r bij oons ienc op 'tics, c/c
scbcuren kwammcn d'r in (Dfo), Hif was
zo kwaoc/, hif dee niks as bomzen op 'c
gronc/ (Db), Hif bomst mit c/c voest op 'c
c/cure (Ma, El, Diz), ... tegen c/c c/cure
(Ow), 'Ic Bin zo op c/c grond vallen dat ci'
hoofc/bcgon to bornzcn een bonzend geluid

ging maken (Sz)
bon de; bonnen; bonnegien [bon] 1. biljet,
bon waarop men iets kan verkrijgen Die
bonnen bin nicE moor ge/dig (Nt), op 'c bon
wezcn alleen tegen overhandiging van één
of meer bonnen verkrijgbaar zijn, ...kriegen
bommeigat/Het vannaacbt c/c vrier bad kunncn, . .gaon (spor.), iene op 'e bon
(Dfo)
bebben gezegd van een ongetrouwde vrouw
bommem (I) ['bomem] - bommoeder
die een kind gaat krijgen (Wol) 2.
bommen ['borp:] - bommen: iets kunnen kassabon Hcj' c/c bon we] mitkrcgcn?
schelen, in verb. als Dat bornE miniksdat (Nbk) 3. proces-verbaal bij een bekeuring,
kan me niks schelen, raakt me niet (Bdie), in icne op 'c bon zcttcn een bekeuring
War zol niij dat bommen! (Nbk); met een geven: Ze bin wel vcrraoc/cn mit hour
harde kiap, met een born vallen: Et bomdc zwatwarken, et is mar good dat zc zokkcn
op c/c grand (01-NI)
op 'c bon zetten (Dhau), zo ook op 'c bon
bornrnerd (Dho) de; -s ['bomrt] i. grote slingeren, op 'c bon kornrncn, op 'e bon
sloot of wijk Nict bij dc bommerd gaon, con ban kricgen, ... an c/c/fe brook
icommen! (Dho)
kricgcn (Nbk), ...an c/c kont kriegcn (Nbk)
bommewarper (vo) de; -s ['bomawar(o)pr] 4. bon als toegangsbewijs Dc kiender van
1. bommenwerper Mit duzenc/cn v/leg- c/c vicrc/c klasse mcugen van 't jaor c/c
tugen, zwcefv/icgtugcn, bommewarpers on bonnegics stcmpe/cn (v) 5. bon met
jachtvfiegtugen zollen zc in c/c buurt van nummer bij een verloting 6. (vaak verkl.)
Arnbem /ochtiaandingstroepcn droppen spaarzegel bonncgies opplakkcn (Ste) 7.
(vo)
schriftelijk bewijsstuk dat men bep. waren
bompien z. onder born I, boom
heeft geleverd Zit c/'r ok een bon bij?
horns (Dfo, Dhau, Db, El, Ld, Nt, 01-Ni, (Nbk) 8. boekenbon, platenbon,
Pe-Dbi, Sz) Ook poemze (Dhau, El, b), bloemenbon e.d. Zoc'n bon op 'cjaorc/agis
boem (Dho, bI), boemze (Np), boems a/ticc/ wel aorig, c/an kuf' ze/s uutzukcn
(Mun) de; bomzen; -ien [boms! waj'bebbcn wi//en (Nbk)
'pumzWbum/'bumzo/ bums] 1. doffe dreun, bon-ies z. bomics
harde klap, met name doordat iets of bonboek et; -en; -len ['bombuk] 1. (vaak
iemand vail (als uitroep:) Borns, c/aor lag verki.) bonboek (voor diverse doelen)
hif op 'c v/oer(Dhau), Hif kwam c/ac/emit bonbons z. bonboons
con boom (bi), Hif vul mit ecn boerns op bonboons (verspr.) Ook bonbons (Nw) de,
'c grand (Mun), Hif gal een flinlcc boms et [bom'bö:s/ ... bons] 1. (verz.) bonbons
op 'cdeurc(Pe-DbI), Wat een pocmze, zoo bonboonsien et; ...sies [bom'bô:sin] 1. één
bonbon Moej' okcen bonboonsicn?(Nbk),
mien kamrncraod (b)
bomvol [bomfol; aks. wisselt] - bomvol /cklcere bonboonsics (Nbk)
(met mensen) '1 Wodde d'r born vo/(WoI) bond de; -en; bontien ['bont] 1. vereniging
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bondgenoot - bone-inmaeken
die de belangen van een bep. groep
behartigt do bond van oolderen (Diz),
van bejaorden (Spa) 2. vakbond 3.
verbond tussen staten
bondgenoot ['bontx...J - bondgenoot
bondgenootschop (I) [b...1 - bondgenootsehap (tussen staten)
bondig In., bw.; -er; -st ['bondax] 1.
bondig fonnulerend, bondig geformuleerd
Do veurzitter cupende de vergadering
bondig, bij braukte weinig woorden (Db),
Die man was aorig bondig, hijpraotte d'r
niet omme toe (Dho), kot en bondig (Bdie,
Spa, Ste, Sz): Jo kun om mij opvJiegen!
Dat is toch kot en bondig! (Sz), 1k heb 'in
kot en bondig de waorhcidzcgd(Sz)
bondighied ['b..] - bondigheid (m.b.t.
redeneringen, betogen)
bondsgeld (s) at ['bontsx...] 1. bep. afirek
voor een verzekering bij het verkopen van
slachtvarkens
bondshotel z. boonshotel
bone Ook boon (in verb., bet. 1: Np) de;
-n; boontien ['b5:5no/b6:n] 1. boon:
stoksnijboon, stamsnijboon etc. Qolde mole
was 12 mole on dan wodden de boon ties
zet; de boereknech ten en -meiden gongen
dan de nije dlenst in dan warden de
boontjes gepoot (Obk), bonen toemaeken
veur et eten (Nbk), We zitten an de boncn,
en ze smaeken good we zitten bonen te
eten (bij de maaltijd) (Obk), bonen
inleggen (Nw), grune bone spercieboon
(Nbk, fp), breuken bonen gebroken groene
bonen (Np), brune bone(n) bruine bonen:
As do doppen van do brune bonen in de
twin vroeger geel en dreuge wacren,
wodden ze mit de stammen uut de Fond
trokken; die gongen we opkneupen om op
'e zoolder te hangen (Op), Jo bebben zeker
brune bonen had gister, want ic stinken as
een mudde (Db), ge/c bone boon die wordt
gedroogd, met harde schil van de paul, met
gale pit (Nbk), Zoo/te bonen wodden
bewaerdin can Keulsepot(WoI, 01-NI), Jo
moe'ii do bonen even olkoken; oat is eerst
con keer bonen mit zoolt, et wader vot en
dan nog eon keer(Nbk), hadschelde bonen
bonen waarvan de peal een harde schil
heeft en die meestal worden gedroogd, met
name: bruine bonen en gale bonen (z.
hiervoor) (Nbk), Hadsche/de bonen kuj'
eerst as grune bonen eten, Jaetcr kuj' ze

dreugen; ze wo n ok dreuge bonen nuumd
en ze wo'n eten as brune bonen (Nw), W.J.
zet do bonen in do docile ni. om te drogen
(Obk), wiekscbelde bonen bonen met een
zachte schil van de peal, zoals sperciebonen, prinsessebonen en snijbonen (Nbk),
Wieksche/de bonen bin de gewone, grune
boonties (Nw), grote bonen tuinbonen
(Ste), Dc bonen wodden per kop verkocbt
(Nbk), B1J de kop veur c/c bonen (1 1/2
pond) en do vuulkop veur do cerpels mos
ok ickerd wodden (Nbk), AJ' bonen
ofmattcn dee]' die in do kop en die wodden
dan mit een stok ofstreuken; die stok
wodde de striekstok nuumd (Nbk), 'Ic Snap
d'rgien bone van helemaal niets (El, Ow),
zo ook 'k Mag can bone wezen a'k et
snappe (Bdie, El, Wol, Ma), 'k Mag eon
bone wodden a'k 't were (Dho, Diz, Bdie),
'k Mag can bone wezen as 1k die kenne
(Op) en 'k Weetd'rgicn bone van (Np), 1k
geloofd'rgien boon van niets (Np), Die is
in do bonen hij is in de war, vergist zich
(Bdie, Diz, Nbk, Ow, Spa, Np), zo ook in
de bonen wezen om aten te zuken (Nbk),
Wat bij' toch ok eon bone wat doe je dom,
verward, onhandig (Db, Dho, Nbk, Np), zo
ook Wat bin ik eon bone vanmorgen
(Dhau), Daor is gien bone an ge/egen 't is
een vent, vrouw van niks (Nbk, Np, Obk),
ook gezegd wanneer iemand niet goed
oppast, zich steeds vergist (Bu), D'r is glen
bone an bejachtdie persona heeft z'n zaken
niet in orde, is slordig in de huishouding,
veel te kwistig, is een sloddervos, een
smeerpoets ed. (Dfo, Ow, Mun), een s/oTTo
bone gezegd van iemand die zijn werk
maar half doet (Wol), Jo eicn boontics
doppen, (van personen:) veur spek en
bonen niet meegerekend (worden), niet
tellen 2. boonplant As do boonties staon to
gru]/en (...) (ba) 3. op boon gelijkend zaad
(zoals de koffieboon) 4. in can blauwo
bone geweerkogel (spor.)
bone-akker (verspr.) de; -5; -tien
['bo:on(o)akç] 1. stuk bouwland waarop
men bonen verbouwt, boonakker *
(schertsend, van of tegen een man) Even
bordorood op 'o scho on en en dan do
bone-akkor hat vrijerspad op (Op)
bone-inmacken (Nbk, Np) onbep. w. en
het bone-inmaekt ['bô: 5nnimE:kp] 1.
weckan van bonen
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bonebak - bonesniefelen
bonebak (Obk) de; -ken; -kien [b ... ] 1.
bak met bonen en evt. erwten e.d. in een
winkel voor grutterswaren
bonebast z. bonedoppe
bonebedde (verspr.) ['b...] - bonenbed
bonebiggien (Np) et; -. biggies ['ho: 5na
bixin] 1. in het voorjaar, dos na de normale
slachttijd geslacht varken Die bonen
hewwe p/okt on now moot d'r aen/ik een
bonebigien bij (Np)

boneblad (Nbk, Op) et; ...blaeden;
...blattien ['b..] 1. blad van een boonpiant,
ook als verz. gebruikt
bonebri'j (verspr. OS, Up) ['bO:no ... ] boonsoep
bonedoppe (verspr. OS, Bu, Di; Dm1,
01-NI, Up, Pe-Dbl), bonebast (Mun) de;
-n; ...doppien ['hO: nadopo/ ... bafl] 1. harde
schil van een boonpeul
bonedoppen (Db, Nw, Ste) Ook
boontiesdoppen (Nbk, b) zw. ww.;
onoverg.; bonedopte, het bonedopt
['bO:5no ... ..bO:ntizdoprp] 1. bonen van de
harde schil, de peul ontdoen, vaak: ze met
knippende bewegingen van de vingers nit
hun peul doen vallen om ze to bereiden als
groente We moe'n nog bonedoppen (Nw),
We zatten altieten bij oonze yolk thuus to
boontiesdoppen of to negenstikken (b)

bonedraod (Obk) de; -en; ...draotien
['bO:5na ... ] 1. vezel van de peul van een
boon
bonedraoden (verspr.) onbep. w. en het
bonedraod ['ho: Ona ... ] 1. punten en vezels
van de bonepeulen halen Die kan zo hadde
bonedraoden, ikkan etnietbijholen (Obk),
An atepoeledraoden en ok an bonedraoden
he 'k as jonge a/tied al eon he/ce! had (Up)

bonegarre (Op) de; -n; -gien ['bO: 5na ... ] 1.
bonestok iene de bonegan-e over de ribben
ho/en hem ermee slaan (Op)

bonegoorn (Dfo) de; -5; -tien ['hO: 5na...]
1. stuk thin waarin men bonen verbouwt
bonehoeke (Ma) de; -n; .. .hoekien
['bO:na ... ] 1. (vaak verki.) hoek grond,
deel van de tuin waar men bonen verbouwt
bonekruke (El, Nbk) de; -n; . ..krukien
[tbo. Sna ... ] 1. kruik waarin men bonen
konserveert ('inmaakt')
bonekruud (Bdie, Obk) ['bO: 5no... bonenkruid, bep. kruid dat men toevoegt
aan de bonen
bonelof et ['bo:na ... ] 1. blad van één of

meet boonpianten
bonemeule (verspr.) Ook sniedebonemenle
(Obk, 01-NI), sniebonemeule (Dfo, Dhau,
Diz, Ow, Spa), sniemeule (Dfo) de; -n;
...meultien ['bO:na ... / ... ] 1. snijbonenmolen, bonensnijmolen De sniebonen
moe'n deur do bonemeule (Nbk)
bonenat (Dfo, Ow) ['b..] - bonennat
bonepeul z. bonepoele
bonepitte (verspr. WS) de; -n; . ..pittien
['b..] 1. elk der bonen nit een bonenpeul
boneplok (Ow) de ['hO: nap1ok] 1. het
plukken van bonen (als vorm van oogsten)
Do boneplok is gebeurd (Ow)

boneplokken (ZW, Dfo, Nbk, Up) zw.
ww.; onoverg.; boneplokte, hot boneplokt
['b..] 1. plukken van bonen (als vorm van
oogsten) As 't mooi weer is, moe'n we
bonep/okken (Dfo)
bonepoele (Db), bonepeul (Wol) ['b.../...]

- bonepeul
bonepot (US, Mun, Np, Pe-DbI, Wol) de;
-ten ['bO:na ... ] 1. Keulse pot, vooral
gebruikt om bonen moe in te maken De
bonepot is slimme sliekerig nat, vol
slijmachtig vocht (Np), Aj' gauw eten
koken wi/len on or man yolk moot wat in de
ropperd hebben, dan bruken wij de
bonepot (Dfo)

bonepoten (Db, Dhau, Nbk, Nw, Obk, Ste)
onbep. w. en hot bonepoot ['bO:5na ... ] 1.
poten van bonen bij et eerappe/poten on
bonepoten de Jiende zetten (Ste)
bonepunt (Ma) de; -en; -ion ['hO: napAnt]
1. punt, topje van een bonepeul
bonepunten (Bu, Diz, Ma, Nbk, Np, Nw,
Obk, Spa, Sz) onbep. w. ['hO: napAntv] 1.
wegnemen van de punten van de
bonepeulen (vaak zo aangeduid in
samenhang met het bonedraoden) We
moe'n nog even bonepunten (Np)
bonerangen (Bu) my. {'bO:narajj:] 1.
boneranken
boneranke (Bu) ['b..] - bonerank
Bonenranken, daor slingeren ze hear mit
vaaste (Bu)

boneschelle (01-NI) de; -n; -glen ['b...] 1.
harde schil van eon boon
bonesnieden (Nbk, Obk) onbep. w. en het
bonesneden ['b...] 1. snijdend versnipperen
van bonen (doorgaans met een bonemeule)
bonesniefeten (Obk) zw. ww.; bonesniefelde, het bonesniefeld ['hO: nasnifl]
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bonesoep - bongel
i. snijdend versnipperen van bonen (doorgaans met een bonemeule)
bonesoep Ook bonesop (Np) [bo: 5na. . .1
b...] - bonensoep
bonesop z. bonesoep
bonestaak z. bonestok
bonestaek z. bonestok
bonestaeke z. bonestok
bonestake z. bonestok
bonestok Ook bonestaeke (Bu, Db, Dho,
Ma, Np, Obk, Sz, Wol), bonestaek (Ld),
bonestaak (Db, Ld, Ow), bonestake (Spa)
de; -ken; -kien ['bb: nastokI ...stc:ka/ ...stc:k
f ...sta:k/ ...sta:k] 1. bonestok Bonestokken
wodden wel maekt van wilgenkopho oft

(Obk), Dc boncstaokcn bin a! in do grond,
now kun do stokbonenpoot wooden (Obk),
Die is zo maeger as eon bonestacke (Db,
Dho) 2. magere persoon(Bu, Np) 3. (my.)
Lange benen (Ld) Wat hot die meid lange
bonestaken (Ld)
bonestro (Dfo) et; voorn. aand.: ze
['bo: 5na...] 1. ranken, al dan niet gedroogd,

van een paard om teveel bewegingen tegen
te gaan, ook in de vorm van een driehoekig
raamwerk om do nek van schapen, kalveren
of koeien (Dhau, El), dan ook(kruus)bekke
of kraus geheten: Peerden die wat v!iegerig
weren, kregen een bongo! an ? bien (Obk),
ten iezeren bongel, eon iezeren staeve mit
ten ronde kiemme an et bien van et pcerd
(bo: Dho), Len peerd deef' vroeger een
bongol an; hi] kreeg eon beugef om do
vewpote, weoras eon ketten an zat mit een
zwaor stok iezer d'r an (Np), Et peerd
kreeg een peerdebongef om iene veurpote,
dat hi] niet te badde lopen zof; 't was een
soon koegel an een zwaore ketten; as et
peerd to hadde lopen we], dan bongc!de et
tegen de eropote an (Ste), 'tPcerdis now
rusti bi] 'tjongvee, now hi] eon bongol
an hot (Db), 'ii bongo! an 't bien hebben

moeilijk lopen (Nbk), ook: in verwachting
zijn: Zi] bet eon bongel an 7 bien (Nbk),
ook gezegd van eon moeder met een onecht
kind (Mun, Nbk, Nt, Ow, Sz), ...an depoot
van boonpianten Ate- en bonestro, die Id. (Nt), ook wel: anderszins een zware
Wien en hour om de stokken omhogons last, een flinke belasting ondervinden
(Dfo)
(verspr.): As eon vrouw eon poppe kregen
bonestronke (Ld) de; -n; .. .stronkien hot, bet ze 'eon bongel an 't bien' (Dfo),
['bô: 5na ...] 1. 'stronk' die resteert nadat de Dat kiend is your hour eon bongol an
bonen van een boonpiant zijn geplukt
bien is baar flunk tot last, kost haar veel
bonestruke (Db, Nbk) de; -n; ...strukien werk en aandacht (Dho, Obk, Ma, Op), zo
bö: Bno...] 1. boonplant
ook K. hot con bongel an 't bien mit hear
bonetuun de; . ..tunen; ...tunegien Heine kiender (Db); ook gezegd van een
1. gedeelte van de tuin waarin zieke die men te verzorgen heeft (Obk) en
['ho:
men bonen verbouwt, Win met bonen in Hi] is me eon bongel an 't bien hij is me
beplant Do bonetuun mossen Wi] vroegor alleen maar tot last (Nbk, WoL, 01-NI) 2.
schone hakken, dan was et onkruud d'r not knuppel (voor andere doeleinden, bijv. om
(Bu)
vruchten mee uit een boom te gooien) Do
boneveld (ha) [bO: 5na...] - bonenveld
jonges gooidon do bongol in do appefboom
bonevliege (Nbk, Obk) de; -n; .. .vliegien di. om appels van de boom te verkrijgen
[bo:n ...] 1. bonevlieg
(El), zo ook mit eon bongol kestanjes out
bonewecken (Nbk, Ste) zw. ww.; onoverg.; eon boom haclen (ho), do bongol d'r in
boneweckte, het boneweckt ['bo: 3no...] 1. gooien do knuppel in bet hoenderhok
wecken van bonen
gooien, gaan dwarsliggen, jets niet langer
bonezetten (Nbk) onbep. w. en het bonezet willen (verspr.): We zaten zo genoegelik
[bo:na...] 1. poten van bonen Zomoe'nd'r mit mekear te k!etsen, en now gooit die
even een liende bijdaefe doen, bi] et akolige vent daur weer do bongol in gaat
bonezetten (Nbk), 1k gao even bonezetten dwarsliggen (Sz), Hi] gooide do bongol d'r
(Nbk)
in hij had er geen zin meet in en liet dat
bongel Ook peerdebongel (bet. 1: Bdie, ook merken (El) 3. zwaar stuk sneeuw dat
Db, Ma, Ste), perebongel (bet. 1: Ld) de; onder iemands klompen vast bleef zitten
-5; -tien ['boij(g)/'p... / ... j 1. zware knuppel, (Ste) 4. sehommelende, hangende massa
onbewerkt langwerpig stuk hout of zwaar (Np, Obk) Die koe zit eon biele bongol
stuk ijzer, in bet bijzonder aan het been onder een grote, zware uier (die dus

bongel(d)cr - bonke
bungelt) (Np), Die ooldc bolle het daor ccv
hiele bongelbangen nI. z'n geslachtsorgaan
(Obk) 5. slungel van een jongen (Nbk) 6.
onbeholpen, lompe, onverschillige en/of
luie kerel (Db, Diz, Ma, Obk, Op, Pe-DbI,
Sz) ccii onverscbilligv bongel (Ow) 7.
dwarsliggende, lastige man of jongen, ook:
slungelige jongen, puber (Dfo, Dho, Diz,
El, Nbk, Ow, Ste) Wat toch ccii vervelende
bongel! (Nbk), 't Is cen kalf van ccv vent,
hi] zit in de bongeljaoren (Diz) 8. vent die
nergens voor deugt (Ld)
bongel(d)er (Nw) de; -s ['boijg(d)ç] 1.
iemand die vreemd, slenterend, doelloos
loopt Dat is ccv rcrc bongeler hij de weg
(Nw)
bongelderi'je (Nbk) de [boij(g)ldç'i.ja], in
losse bongclderi]c losvaste verkering
(Nbk)
bongelen Ook bungelen (WH) zw. ww.;
overg., onoverg.; bongelde, het/is
['boflg'bAI] ... ] 1. (onoverg.) slenterend
lopen, doelloos lopen, met bungelende
bewegingen lopen Ic kay wcl zien datbi]
mu is, hi] komt d'r go acrig an bongelen
(Obk), Diejongen bongelen mar wat om de
deure, Jaot ze mar es wat doen (Db), Daor
komt hi] ok weer an bongelen (Dho,
Dhau), HI] kwam d'r zo Jul an bongalen
(Db), Die bongelt d'r ok aorir benne, the
her zeker ccii glassien op (Dfo), Hi] Joopt
daor mar te bungelen (Dla), As ccii sander
a/lang k/aor is, dan komp K. d'r nog an
bongelen (Sz), Die komt c!'r mar wat
aachteran bongelen (Dho, Ld), Die bongelt
d'r aacbtcran ook gezegd bij schaatsen, als
men niet met de anderen mee kan komen
(Bu), Pattie ops/ocptcjongcn kun d'rnuver
henne bongelcn (Obk), Hi] bongelde d'r
ncr berme (Ma), ..d'r racr Janges (Nt),
zo ma! hcnnc (Bu), Wat bongelt hij
d'r vrcmd langcs! (Mun), Hi] bongelde d'r
aorig over (Diz), ...d'rracr over (Ste), wat
hcnnc-en-wccr bongelen op 'c straote
(Bdie), Hi] bongelt d'r racr over (Ste) 2.
been en weer (doen) slingeren, (doen)
bungelen Ooldc H dc V mos vrocgcr de
klokkc ow twc/f ure even bongelen laotcn
(Obk), Dc klokken bin ok weer an ?
bongelen mit Sante-Thomas (Np), D'r
bongo/dc ccv wacterboze an dc locht(Ow),
Hi] lopt mar wat mit de tasse te bongelen
(El), Dc tassc bongelt an de aarin (Bu),

...an de ficts (Bdie), con tasse an 't stuur
bebbcn te bongelen (Bdie, Spa, Wol), Th/
bet do jassc Jos ow dc buud bongelen
slingeren (Diz), dc bienen bij de wacgcn
dade bongelen laoten (Ow), (van paarden:)
Hi] mi]t mit de veurbienen, dan bongelt
himaakt bungelende bewegingen (Bu), 't
Bien bongelde d'r mar wat hi] (Ma), Nict
zo bongelen, stifle zitten! (Ma), Wat zit
mi] daor aacbtcr toch te bongelen 7 (Ma) 3.
met een bungelende beweging gooien (Sz)
Al/es wodde in ctgat bongeldgegooid (Sz)
4. langzaam maar zeker verbrassen (Db)
Hi] bet aYes d'r dear bongeld al het geld
verbrast (Db) 5. z. dwasbongelen
bongelig bn., bw.; -er, -st ['boi](g)jax] 1.
geneigd tot bongelen, bet. 1 Die jongc ]opt
d'r wat bongeli hcnne, hi] zit tusscn et
scrvet en taofdllaelccn (Bu), Aj' niet al te
lckker bunnen, kuj' go bongelig wegcn
(Obk)
bongeljaoren (Diz, bo: Dho) my. ['b..] 1.
jaren van de puberteit 't Is ccii kaY' van ccv
vent, hi] zit in dc bongeljaoren (Diz)
bongeLpaol (Bdie) de; -en; -tien
['bo(g)j ... ] 1. paal als kluister gebruikt bij
dieren, di. om ze in hun bewegingen te
belemmeren en op die manier het uitbreken
te voorkomen
bongo de; -'s; -glen [bot]go] 1. bongo:
bep. muziekinstrument
book z. bonke
bonkaorte (vo, I) ['borj ...] - bonkaart En
d'r mosscn bonkaortcn kommen cv vaekc
va/sc persoonsbcwiczen (vo)
bonke Ook honk (bet. 3, in verb.: Nbk,
01-NI, Sz) de; -n; bonkien ['boijka/boijk] 1.
been nit een menselijk of dierlijk Iichaam
Hi] schopte mij daor krck tegen de bonke
(Dho), Hihct van die groffc bon!cczz (Ste),
Hi] lopt wat ow de bonken doet niet veel
aan zn werk (Bdie, Nbk, Spa, k: Ste, Np),
ccv bonke oticluvcn, Op die mcnicrc ha/en
zcjc et murg uut de bonken (Sz), et in dc
bonken hcbben pijn in de gewrichten
hebbend, vaak inzake reuma (Mun, Nw,
Ste): Klaos doen dc bonken zo zccr! (Mun,
Ste), zo ook Mit dit weer zit 't mi] togal
gauw es in dc bonken heb 1k nogal snel
last van gewriehten (Dfo), 'Ic Zal jc de
bonken stokkcn slaon (Dhau), Ikmaggracg
ccii bonkien ofkluven (Np), Scbooldcrkarbcnade hcj' nict zovule bonken in (Np),

bonkebreker - bonker
AJ' /ckkere soep hebben wi//en, moot d'r me/k (Bdie) * (valksrijm:) 1k bin dronken/
ccxi bonke in (El), Hael even ccxi bonke Scheer mij de bonken/Scheer mij de
veur de soep! (Wol), Het de hood van da age bek/Ik bin ga/c (Nbk)
twie bonken van de s/aachter kregan? bonkebreker (Dfo) de; -s ['boijka ...] 1.
(Nbk), Dc bond krikt geregeld cc,, vasse hardhandige vechtjas Dat is een rare
bonke (Diz), 1k beb mij sneden, haost an bonkebreker die kere/, die slat dFr op in as
de bonken toe zo diepa (Nbk), Mit de hif gien geliek knit (Dfo)
g/adde moef oppassen, want dan kvj' de bonkeerde (Db, Ma, Nbk, Np, Obk, Op)
bonken we] breken (Obk), 't Was mit die de ['bat]k ...] 1. bavenste veenlaag, bankvrouw vel over bonken ze was zeer mager aarde De bonkeerde wodt dFr ofha eld (Np)
(Nbk, 01-Ni), Hij lop wat om de bonken bonkefebriek (01-NI, Wol) de; -en; -len

voert niet veel nit, pakt niks (goed) aan
(Bdie, Nbk, Np, Spa), St is a//emao/e ye]
on bonken die persoon/dat dier is erg
mager (El), zo ook iene mit 't ye] over de
bonken (Dhau), Wat is hij maeger, bij
vaalt haost van de bonken (Obk), Die her
et spa/c Bayer as de bonken heeft het beste
hethefst (Nt, Sz) 2. brok, dik, hard stuk,
ook groat stuk een dikke bonke grond
(Dmi), can bonke turf (App), Et bet zo

['b...] 1. fabriek waar men batten maalt
bonkefieker (Np, Sz) de; -5; -tien
['bakfikr] 1. iemand die Aces van
slachtvee uitbeent (Np) 2. koudslachter,
viller (Sz)
bonkegat (01-NI, Wol) et; -ten ['b...] 1.
gat, kuil waarin batten van de bonkefabrick
werden gegaaid
bonkekiuven (Obk) onbep. w. en het
bankekluufd ['boi]ko...] 1. kluiven op, aan

vreuren, et wasgoed hangt as bonken an de

een bat Af snet eten kuj'soms lekker even

]iende(Diz,Pe-Dbl, Spa), As 'tsnij4 kriaf bonkek/u yen (Obk)
soms bonken onder k/ompen harde kluiten bonkemeule (01-NI, Wol) de; -n ['b..] 1.
van samengeperste sneeuw (Diz) 3. grote, molen waar men batten maalt (later nam
zwaargebouwde man, jongen, groat diet een fabriek deze funktie over)
een honk van een vent een grate, bonken zw. ww.; averg., onaverg.; bankte,
grofgebouwde manspersoan (Np, Sz), een het bankt ['bak] 1. atbonken AIF zaand
bonke van ccxi kerel id. (Wol), ccxi bonke baa/en, moot et boverste d'r of hon/ct
van eenjonge (Db), een honk van eon koe wooden (Nw), . . .moef de bovenste grond
(01-NI) 4. een helebael een bonke geld, d'r of bonken ( Nw), Dc boverste /aoge diej'
can bonke vee, Die koe geft een bonke
me/k (Ste), Tjonge, Wat zit daor ccxi bonke
vene (Sz), Eon bonke waeter is d'r va/en
(Nw), D'rkwam een bonke hui of van oat
/aand (Wol), een bonke wi/le zeer veel
plezier (Wol), D'r zat can bonke work an
(Op), Die bet ccxi bonke wark daon (Ste),
een bonke liegen veel liegen (d), Daorkuj'
bonken geld mit verdienen (Spa), D'r zit
een bonke op een grate hoeveelheid, een
dikke Iaag (Ow), Wehebben van 'tjaoreen
bonke eerapp c/s (Pe-Dbl), Een bonke me/k
geldie koe (Bdie), D'rkwammen vandaege
bonken waeter out de/ocht(Nbk, Op), Wat
is d'r toch can bonke waeter va/en (Ste), 't
Was ien(e) bonk(q) waeter daor op 't pad
het was édn en al water (Nbk), zo oak 't
was ien(e) bonke stofhet was een en al
staf, ccxi bonke geld (Sz), 't Was ian bonke
el/end.,, daor in de oor/ogédn en al (Nbk),
Th7 bet geld bif de bonken in grate
hoeveelheden (Wol), Die koe gef bonken

d'r of bonken wodt or bonkse/nuumd(Nw)

2. hard staten, hard, bankend slaan
(verspr.) 11i7 bookie mit et he aid tegan de
more (Db), Hi7 bonkte op Fe deure (El), Ze
stonnen vanao vend bij mij on 'a ra em en to
bonken (Sz), Wat moe',, we d'r tegen
bonken om die betonnan v/ocr d'r out to

kriegcn ( Dhau), Hij honkt d'r aorig op
slaat crop (Diz, 01-NI), Et bat bonkt xxii]
(Nbk) 3. hetz. als olk/oppen, bet. 2 (bs:

Obk), z. aldaar
bonkepluzen (Np) anbep. w. en het bankepiuusd ['b..] 1. peuzelen aan, van een bat,
been I/c mag graeg bonkep/uzen (Np)
bonker (Bdie, Bu, Nbk, Np, Nw, Obk,
01-NI, Op, Ste) Oak bonkerd (Diz, Mun,
Nw), bunker (Bu, Ste) de; -s; -tien
['bal)kç/ ...kçt/'bAl)kf] 1. banker: bep. korte,
dikke herenjas, soart jekker Doeje dikke
bonkerd mar an, want et is gloepende
koold (Man), Hi] hat ccxi dikke honker an

(Np)
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bonkerak - boogballe
bonkerak (Dfo, Nbk, Np, Obk, Wol, bo:
Np) et; -ken; -kien ['bogkarak] 1. geraamte
(Dfo, Np) Hij was zo maeger, et was net
eon bonkerak(Dfo) 2. zeer magere persoon
of diet (vooral: koe, paard) (Dfo, Nbk, Np,
Obk, Wol), maar vaak toch wel groot
(Nbk) Et is eon bonkerak, ie kun do pette
d'r we! an ophangen (Nbk)
bonkerd z. honker
bonkerig (Bu, Dho, Diz, Nbk, Np, Obk,
Op, Ow, Sz) Ook bonkig (Dho, El, Nt, Op)
bn.; -er, -st ['bogkrax/'bogkox] 1. bonkig,
bonkerig, schonkig, benig 't Is een bonkerige koe (Diz), Die bet een bonkerig
gezicht (Diz), Die is zo bonkerig, daorkan
we! wat vleis bij (Dho), As een koe ziek
is, dan kan hij zo bonkerig wodden (Obk)

stront (Wol)

bont II bn., bw.; -er, -st ['bont] 1.
bontkleurig Die koe is slim bout (Sz), een
bonte scholk, de bonte specht (Ld), do
bonte krije (j), bonte grond grond met
roodachtig zand erdoor (Ow), ook knipklei
(Sz), bonte krodde duizendknoopsoort met
'bloedvlekken' op de bladeren (Ste), bonte
bloemen (ba), Now moej' et niet (a!) to
bontmaeken het te gek maken, te zeer over
grenzen been gaan (verspr.), waartegenover
Toe mar, toe rnaek et mar lekkerties bont

maak er maar een dolle boel van (ba), Die
het et ok aorig bont maekt (verspr.), bont
en blauw bijv. door vallen, slaan: Die
hebben zo bont en blauw sleugen (Np,
Nbk), Hij bar him stot, hij bar een plakke
Die koe/dat peerd is zo bonkig, ie kun de hielemaol bont en blauw (Dfo), Hij het een
pette d'r wel an ophangen (El, Op), een bonte plakke (Ld), bekend as de bonte
bonkigpeerdschonkig, benig (Nt, Ow, Sz), bond (verspr.), zo bont as een ekster (Dho,
Dat peerd dat J. het, is mar een bonkig Diz, Ma, Mun, Np, Nt, Obk, Op, Pe-Dbl,
scharminkel (Op)
Ste, Wol), ...as een kri je (verspr. OS, Dho,
bonkerollen (Op) onbep. w. en het Spa, Wol), ...as de bonte bond (Ol -NI, Sz),
bonkerold ['borlkaroln] 1. de gespitte zoden ...as een bond (Dmi, Nt), ...as een specht
omtrekken omdat die ten dele nog vast (Ld) * D'r is gien koe zo bont of d'r zit we!
zitten (vaak met meet personen gedaan)
een vlekkien an (verspr.), ...plakkien an
bonkgrond (Np, 01-NI) ['boijkxront] - (Wol), ...of d'r is we! een vlekkien an
bonkaarde
(Obk), zo ook D'r wodt gien koe bont
bonkiezer (El, Obk, Sz) ['borlki:zr] - noemd of di zit we! een vlekkien an (Op),
bonkijzer
...eon wit vlekkien an (Ste), en Ze numen
bonkig z. bonkerig
een koe niet bont ofd'rzit wel.. (Pe -Dbl)
bonksel (Bu, Nw) et ['boigksl] 1. geheel bonte (verspr.) de; -n; bontien ['bonta] 1.
van planten en grond dat afgebonkt wordt, gezegd van, tegen een zwartbonte koe
bonksel, bonkaarde Bonksel is onweerdig (verspr.) Kom mar bier, mien bontien (Nt)
spa!, verweede veen, de bente en de heide; bonthaandel (spor.) ['b...] - bonthandel
dat moest ofbonkseld wodden, en dan koj' bonthied Voor -held z. -hied ['bonthit] de zoden stikken en dan de turf (Bu), De bontheid, bet bont zijn
boverstelaoge, die)' d'r of bonken, wodt et bontighied Voor -heid z. -hied de ['bon
bonkse! nuumd (Nw)
toxhit] 1. het bont(achtig) zijn, bontheid Et
bonnefooi (verspr.) [bona fo:aj], in op e was ion on a! bontighied dat we zaggen
bonnefooi op goed geluk: Hij gong op e (Nbk)
bonnefooi naor de stad om wark te kriegen bontjasse ['bont...] - bontjas Hij het n
(Dho, s: Obk), Hij reisde d'r op 'e bonne- bontjasse, mar et is mar nep (Diz)
fooi henne (Np), Dat dee hij op e bontkraege (El, Nbk) de; -n; ...kraegien
bonnefooi (Op)
['bunt...] 1. bontkraag de bontkraege op e
bonnen z. bornen
jasse (El)
bont I et [bont] 1. bonte kleur 2. bonte stof bontleerze (Bu, Db, El, Np, Pe-Dbl, Wol)
3. bont gemaakt van pels Die zit altied mar ['bont...I - bontlaars
dikke in 't bout (O1-N1) * van boven bont, bontmaantel (verspr.) ['b...] - bontmantel
(en) van onderen strontgezegd van mensen bontmusse (verspr.) ['bont...] - bontmuts
die zich groot voordoen maar niks bontwinkel ['b...] - bontwinkel
voorstellen (Dhau, Dfo, Diz, Ma, Nbk, Ow, bontzaeke (spor.) ['b...] - bontzaak
Np), zo ook van buten bont, van binnen boogballe (spor.) ['b...] - boogbal
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boogdak - boom
boogdak (spor.) ['bo:ydak] - boogdak,
boogvormig dak
boogie-woogie (spor.) [bugiwugi] boogie-woogie
boogkorf(bs) de; ...korven; -ien [bo:xk...]
1. bep. type bijenkorf, van boven
boogvormig
booglassen (Ma, Nw) ['bo:xlasi] booglassen
boograempien (bs: Dfo, El, Obk, Up) et;
...pies ['bo:xr:mpin] 1. boogvormig
raampje in een boogkôrf Boogracmpics
bou wan c/c bijen c/c raoten tussen; ac bin
vackc mackt van tingel/attics (bs: Dfo, El,
Obk, Op)
boogzaege (Ow) de; -n ['bo:xs ... ] 1.
boogzaag, ronde spanzaag Do oolde
spanzacgcn wooden vanze/s opdrifd mit
con !atticn in ccii acndc touw, die rooic
boogzaegen weren ni]moodser (Ow)
boolt (Up) In., bw.; -er, -st [bo:lt] 1.
onverwacht, rauw op het lijf Die bosschop
van hum vu/mi] wat boo/top 't Hof (Op),
Die man zoo hem c/c boolte waorhcid sprak
volkomen de waarheid tegen hem (Up)
boolte (alg., bet. 7: spor.) Uok boute (WH,
bet. 7: verspr.), bolte (bet. 5: Nbk) de; -n;
booltien ['bo:ltoI'boMtoJ'bolth] 1. ijzeren of
houten pen in een disselboom, bout in
konstruktiewerk Hi] hot ccii boolte
verleuren van c/c waegcn (Dho), Dc boolte
is nut c/c dissc/ (Ste), Dc sn/c zit mit eon
boolte an c/c wacgen vaastc (Op), Dat
aachterste/ mit de rongcn (vrocgcr ho often,
/actcr iczcrcn) bcston not twie stokken, et
ondcrstc d'r van hicttc do dam; c/ic twie
stokkcn weren bcic/c 15 cm hoge, mit
mckccr c/us 30 cm, on zo wodden mit twic
iczcrcn boo/ten vcrbunncn (Ma), We
konnen c/c boo/to net dour c/c mure kricgen
(Wol), ccii boo/ticn on ccii mocrticn (Spa)
2. hetz. als p/ocgstikkc, z. aldaar (Nbk,
Ste) Dc boolte van can sto/ploeg is cm
c/iop or on ondieper mit to p/ocgcn, c/ic
boolte kuj' vcrzcttcn in c/c boom van do
ploog (Nbk), Et p/oogmes zit mit twic
boo/ten an et ristcr; ct ro/mcs zit tussen or
wio/ en or p/oegmcs in, c/ic schoic/ec/c c/c
voro(Ste)3. houten of ijzeren pen of boom
am luiken on deuren mee af to sluiten
(Nbk, Up) c/c boo/to op c/c c/cure stricken
(Op) 4. sluitbout van een ketting e.d. (Nbk)
S. bout ter verbinding van c/rccgp/aeto en

hcufc/balkc aan die kant van de schuur
waar het dak oversteekt (daar rust de
c/rccgp/actcnl. niet op de bintstijl) (Nw) 6.
bout die na verhitting in het strijkijzer
word gedaan (Db, Ld, Nbk, Np, Nt, Obk)
Ben strickiczcrboo/tc dcoj' in't vuur on as
hi] rood was, c/eoj' 'ni in 't striekiezer c/c
sp/issc zat op et acnc/c in c/c boolte on
zorgc/o c/'r your c/at c/ic c/'r met nut vu/
(Np), Do splisso moot c/'rnog your, aanc/ors
vaa/t c/c boo/to c/'r nut (Obk), p/ooicn
macken mit boo/ten (Nt) 7. elk der pijpjes
aan een n,uts (Bu) Wat hot zc mooic
boo/ten an c/c musso pijpjes (Bu) 8. in eon
boo/tc v/ciseen flinke brok vices (Db, Diz)
9. (my.) armen en benen Die vent hot wel
wat in c/c bouton beschikt over heel wat
spierkracht (Sz), zo ook Die bet aorig wat
in c/c bouton (Spa), Hii hot wc/ wat/hicl
watin c/c boutcn is sterk in zn armen (Diz,
Nt, Op, Sz, Wol) * Siop, sap, boo/tien/Wi7
s/a on op ccii boc/tien/hn moic, in
moic/Loggon a//c voego/s ccii eic gezegd of
gezongen bij het kioppen op een stukje tak
van de lijsterbes, z. ook onder sapiopen I
(Dfo)
booltegat (spor.) [b..] - boutgat
booltemusse (I) de; -n; ...mussien ['b...] 1.
muts met bouten, pijpjes
boom Ook boom (Nbk), borne (Wol), born
(bet. 3: j), bompien (bet. 3: Nbk, Np, j) de;
bomen; -pien [bö:m] 1. bekend gewas:
boom con hogc/grotc boom, ccii ho//c
boom, Dat boompion wi/ good opc/i]on
(Sz), Hi7 wo/ c/c boom c/'r nut rooicn
(Dhau), As et van c/c bomcn /ckt [nI. door
de dauw] c/an komp c/'r rcgcn binncn c/ne
c/a cgcn (Ste), c/c kattc nut c/c boom kickcn
een voorzichtige, afwachtende hooding
aannemen, eerst kijken wat er aan de hand
is, hoe zich iets zou kunnen ontwikkelen,
alvorens men beslist, aktie onderneemt
(verspr.), dour c/c bomcn c/c bos nict (mcer)
zicn (Db, Diz, El, Nt, Spa, Np), zo ook
c/cur c/c bos c/c bomcn nict mccr zien (El),
een boom van con kcro/ een heel grote
kerel (Dfo, Ld, Ow), ccii kerc/ as ccii
boom gezegd van een grote, sterke en
stevig gebouwde man (verspr.), zo ook ccii
boom van eon kcre/ (verspr. US, Bu, Np),
zo st/cf as con boom (Ste), zo stark as ccii
boom (Sz), eon vrommcs as con boom een
zeer grate en dikke vrouw (Pe-Dbl) 2.
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boombaaste - boomhujshoogte
boomstam Hij her allied tic boom bij et Obk), zo ook Ooldc bomon mocj' nb!
zwaorc aonde hij ziet het altijd somber in, vorpotcn (Ste) en Jo moo'n gion ouwo
het valt hem nooit mee (Ste) 3. kaartspel, born on vorplanton (Spa), (lett. op te
boom con boompien kaorten een spelletje vatten:) Eon boom mit knooston go/I con
kaartspeien (Np, 01-Ni), ook con born- plaankomitnooston(Ow), ( schertsend) Eon
pion... Id. (Nbk, Np, 3), Zuwwe nog eon korol as Kast, en Kast was ccii korol as eon
bompien spoulcn? zullen we nog een boom (Ow), Eorst was ci drougo/De bomon
spelletje kaarten (Nbk), do born uutspeulen hobben dorstiVanda ego gaIt mooko
het spelletje kaarten in zn geheel afmaken ecrdo/Zc weer volop de borst (Op)
(fl, Do boom begon mit twaolf en tiodens boombaaste z. boombasto
ci spa] zakten jow of naor do nol; aj' dan boombaste (Nbk, Obk) Ook boombaaste
on lent stonnon dan woddo dat even meld (Obk) ['b ... I ... J - boombast
an do togcnporti 'Wlj staon op (dc)paol' boombieter (Ld) de; -s; -tien ['bo:mbitr] 1.
(Wol), eon boom opzcttcn ccii (gezellig) scheldwoord: vervelende persoon
gesprek begunnen en verder voeren boomblad (Bdie, Mun, Op, Pe-Dbl, Spa)
(verspr., Nt), zo ook We hebben ecn hick et; ... blaeden [bô:ni ... ] 1. het blad, het
boom opzet (Wol) 4. vaarboom 5. gebladerte van ccii boom
zeisboom Do (zondc)kiole is om do zonde boomchirurg (spor.) [b..] - boomchirurg
an de boom (de stok) vaaste to zetton, do boomdiagram (I) ['b..] - boomdiagram
kiele komt in de zendering (Ste) 6. boomdikte (Diz, Nbk) de; -n, -s ['bö:m ... ]
disselboom (kort of lang) (Bdie, Nbk) 7. 1. dikte van een boom
weesboom (Ld, Nbk, Pe-Dbl) Do boom boomeulie (Np, Ow, Pe-Dbl) ['b.. .J over ci huf moej' good ansjorrcn (Ld) 8. olijfolie
deurboom 9. tolboom 10. elk der armen boomhakkersbiele (Obk) de; -n ['b..] 1.
van een kruiwagen (verspr. OS, Sz) 11. zware bijl waarmee men bomen hakt en
zwengel van een pomp (Db, Ow) Bij con waarvan de steel door de achterkant van de
boo/ten pompo haj' con boom as zwungol bijl loopt
(Ow) 12. ploegboom de boom van con boomhaoke z. bomchaoko
ploeg (Op), ... van con stoltp/ocg (Dfo), boomhooi z. boombuj
van eon statploeg (Dhau),
Eon boomhuj (Bu, Ste, vo) Ook boomhooi
ooldcrwetse stelploog had een groot en ocn (Spa) et ['b.../...} 1. bovenste hooi van een
klein wiel, do ploegboom lag op ci gte!, vracht, onder de weesboom Et voor huj is
daor zat nog con kussention op, daor koj'
do diepte mit rogelen on ok moot do
p/ocgstikke in do boom; do stat daor koj'
do ploog mit sturcn (Pe-Dbl) 13. elk der

balken ter weerszijden van een trap die de
treden dragen (Obk) 14. boomdiagram (1) *
Do appel vaaJt met veer van do boom de
kinderen hebben dezelfde eigenschappen,
vooral: dezelfde streken als de ouders
(verspr.), Hoge bomon vangen void wiend

(Diz, Op, Spa, Sz), . . . con boo! wiond(Np),
...eon bali wicnd(Ow), An do vruchton kuj'
do boom konnon (Op), Inkoldo bomon bin

hol gezegd van iemand die niets aanvoelt,
die men moeilijk jets aan het verstand kan
brengen (Np), Boompien groot, plaantorticn
dood (Dfo), Eon kraokonde boom staot
lange met iemand die veel klaagt is zelden
jets ennstigs aan de hand (Nbk), Len oo/de
boom mooj' niot vcrplaanton oude mensen

moet Jo niet meer iaten verhuizen (Spa,

op boomhujsboogtc; dan komt or boomhuj
op aachtorkaante van et voer buf die
was a/tied hogor, dan kwam dc wozoboom
d'r over (Bu), Now he* ring een vôrkcvol
of achto, daor mooj' boombuj van zetton.
Eorst drioje ondor do boom en wat d'r dan
nog is daor moej' et aachtorstc boomhuj
van zotton (vo), Vcur en aacbtcr op et voer
huj kwam ccii ba/to huj, aachtor moer as
year, en dan kwam do (wozo)boom d'r
over, vandaor daj' boombuj baddon; zo
zodon dan: 'Li boomhuj moot nog op
waogon'(Bu), con wagon hooi laden, vuuf
/aogon on 't boombooi (Spa)
boomhujshoogte (Bu) Ook boomsheugte

(Dhau, Dfo) de ['h...] 1. dejuiste hoogte
van een vracht hooi om er het boomhujop
te doen, nI. een paar armen vol hooi die
achterop komen: Li voor buj is op
boomhujshoogtc; dan komt et boomhuj op
'o aachtorkaanto van et voor buj die was
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boomkneupe - boor
a/tied hoger, dan kwam do wezeboom d'r boomstronke (spor.) [b ...] - boomstronk
over(Dhau, Bu), d'rboomsheugto togonop boomstruktuur (1) ['b. .j - boomstruktuur
zien er enorm tegenop zien (Dfo)
boomtakke [b..] - boomtak
boomkneupe z. bomeslag
boomtoeke ['b...] - boomtak
boomkop (Ow) de; -pen; -pien [b...] 1. boomtoppe (Nbk, ko) [b..] - boomtop
kop, kruin van een boom
boomvalke (Db, Dfo) ['b...] - boomvaik
boomkroeper (verspr.) de; -s; -tien [b..] boomvrocht (Op) de; -en; . ..vrochien ['b...]
1. (vaak verki.) boomkniiper 2. koolmees 1. boomvrucht
(Pe-Dbl)
boomwottel ['b...] - boomwortel Et boorboomkrune a. boomkruun
tien is eon heel smal schoppien waor aj'
boomkruun (Nbk) Ook boomkrune (Mun) boom wottelties mit deurstoten kunnon (Nt)
[b..!.. d - boomkruin
boomzeiker (Bdie) de; -s; -tien [b --- ] 1.
boomlang (v) bu. [aks. wisselt] 1. (van gezegd van eon jongen (vooral van
personen) lang als een boom boom/ange pasgeborene)
kerols (v)
boon z. hone
boommoes (1) [bo:mus] - boomkruiper
boons de; boonzen; -ien [bô:s] 1. bons,
boomotter (Dfo, Dmi, Np, Wol) do; -s; hard en dof klinkende kiap, val Hij vu/mit
-tien ['bo:motr] 1. boommarter
eon boons op 't ies (Op), Mit eon haddo
boompienklimmen (Nbk, 01-Ni, Spa) boons kwambijop 'egrond(Nbk) 2. harde
onbep. w. ['b...] 1. klauteren van kinderen kiap (Op) Daor kreeg ik eon beste boons
in bomen De kiender bin an 't boom- van (Op) 3. in iene de boons geven de
pienklimmen (Spa)
bons geven, waarnaast de boons knegen
boompienverlossen (01-NI, Pe-Dbl, Spa, boonsbestuur ['bo: 5zb...] - bondsbestuur
Ste) onbep. w. ['b..] 1. tikspeiletje waarbij boonscoach ['b6:5sko:ats, ...koMtsl'j)] men meet proberen zonder getikt te worden bondscoach
van de ene boom naar de andere te rennen boonsdag (spor.) ['bô: zdax] - bondsdag
2. tikkertje speien waarbij men alleen boonsen z. boonzen
getikt kan worden als men met met z'n boonshotel (spor.) Ook bondshotel
hand(en) tegen een boom staat, a. ook ['bö: 5s .....bonts ...] - bondshotel
boompionverwisselen (Pe-Dbl, Spa, Ste), boonsploeg (spor.) ['bô: splux] Vroeger speulden we boompien verlossen bondsploeg
(Spa)
boonspresident (1) ['b..] - bondspresident
boompienverruilen a. boompienvorwis- Boonsrippebliek ['b..] - Bondsrepubliek
se/en
boonsstaot (I) ['bô: sto:at] - bondsstaat
boompienverwisselen (verspr.) Ook boom- boontien et; boonties ['bô: tin] 1. kleine
pienverruilen (Ow) onbep. w. ['b..] 1. boon (z. ook onder bone) 't Is gien heilig
tikkertje spelen waarbij men van do one boontien op zn doen en iaten valt wel het
boom naar do andere meet rennen terwijl eon en ander aan te merken 2, bep.
men alieen getikt kan worden als men niet snoepje, vaak van gele of bruine kleur (Np,
met zn hand(en) tegen een boom staat As Obk, Sz, Wol) * Boontien komt om zien
d'r dan niks moor to doen was, speulde H loontien (Bu)
wol gauw Cs mit de maegies van de hoer, boontiesdoppen a. bonedoppen
in do hof boompien verwisse/en, weg- boonzen Ook boonsen (bet. 1: Bdie, Dmi)
kroepertien of touwdaansen (vo)
zw. ww.; onoverg.; boonsde/boonste (Bdie,
boomschelle (Bdie, Ld, Ow) de; -n; -glen Dmi), het boonsd/boonst (Bdie, Dmi)
['b..] 1. boomschors
['bô:5zv!... si,] 1. tegen elkaar kiappen,
boomsehosse (Obk) ['b..] - boomsehors
kloppen op tegen mekaer op boonsen
boomsheugte z. boomhujshoogte
(Bdie) 2. onstuimig kloppen, jagen Ethatte
boomsikkcl z. s,kkel
boonsde hour (Nbk) 3. hetz. als olkloppen,
boomstamme de; -n; -gien ['b..] 1. bet. 2 (bs: Obk), z. aldaar
boomstam eon boomstammegien kb von boor (bo: Bu) Ook bore (bo: Bu) bw.
(Spa)
['bo:ar/'bo:ara] 1. geheel en al, erg .Tozitten
boomstobbe (Op) [b ...] - boomstronk
daor boor op 'e ruumte (bo: Bu), a. ook
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boon! - borduurkussen
baor 2. z. bore
boon! zn. ['bo:art] 1. in de verb, an boord
aan boord, Iett. in, op het schip an boord
gaon (spor.), z. ook overboord, verder in
verb.: As de knieper an board komt, zal ik
je toch nog he/pen als het eropaan komt
(Op, El), zo ook As de knieper an boord
komt bin c/c vrouw/uden baos id. (Bu, Obk)
2. z. bore * Morgenrood, mooi weer an
boord(Dfo, Nbk)
boorde z. bore
boordekneupien Z. boreknopien
boordeknopien z. boreknopien

(Diz), iene in de boot nemen hem/haar to
pakken nemen, ertussen nemen (verspr.),
zo ook Ze n/len hour wel aorig in de boot
neumen vu/en (01-NI), Dat moej' nict
doen, dan gao,!' de boot in dan komt het

niet goed met je, loopt het mis, Win je erin
(Diz, Nt, Obk, 01-NI, Op, Wol): Daorkuj'
ok nog we! Cs goed mit de boot in gaon

(Ow), vandaar Die zit ok goed in de boot
het gaat slecht met hem (in financieel
opzicht), hij heeft verlies geleden als
gevolg van een slechte koop e.d., is or
ingetuind (Dfo, Dhau, Ow, Spa), waarboordevol (verspr.) Ook borendevol (Dfo, tegenover Die zit ok goed in c/c boot heeft
Nbk, Np, vo) bn. [bo:orthfol; aks. het in alle opzichten goed getroffen in het
wisselt/'bo:arndo...] 1. boordevol En doe leven (Ow), Now is de boot an nu zijn de
was hi] naor De Fochtel gaon, et heuld poppen aan het dansen (Db, Diz, Np, Nbk,
borendevol prakkesaosies on borendevol Nt, Nw, Obk, Op, Pe-DbI), c/c boot missen
van M (vo)
zn kans missen (Dho, Diz, El, Spa, Sz),
boordkomputer (1) ['b...] - boordcomputer Hi] is uut c/c boot va/en is zn positie/
boordschutter (v) [b ... ] - boordschutter
kansen kwijtgeraakt (die anderen nog wel
boordsteek z. boresteck
hebben) (Dho, Np, Spa, Sz), de boot
boordwarktuugkundige (v) ['b..] - otholen met meedoen aan iets waartoe
boordwerktuigkundige
men wordt uitgenodigd (en dat uiten) (Nbk,
booreilaand (spor.) [b..] - booreiland
Np)
booriezer (1) [b...] - boorijzer
bootbelle (Sz) ['bo:adbelo] - scheepsbel
boorliende (Bu, Db, Pe-Dbl, Ste, Wol) de; boothuus (v) et; ...huzen ['b...] - boothuis
-n ['bo:r1ind] 1. lijn, touw, draad bootreize (verspr.) ['b...] - bootreis
waarlangs men een pad, (stuk) thin, sloot, bootsvolk (spor.) ['b..] - bootsvolk
muur ed. uitzet Mien heit had ok a/tied de boottocht ['bo:ataxt] - boottocht
boorliende d'r hi] as hi] oat pattien bootvlochteling (spor.) [b..] - bootofstikken mos (Db), Dc boorliendc bruken vluchteling
we hi] 't eerpe/poten (Pe-Dbl)
bordeel [bo(r)'di.:I] - bordeel
boorUnt (Bdie, Bu, Db) ['b...] - boordlint bordeelverbod (spor.) [...'dt:I...] - bordeel boormesiene ['b...] - boormachine
verbod
booromsiag (spor., s: Wol) [b..] - bordes (spor.) [bo(r)'dss] - bordes: deftige,
booromsiag lopcn as ccii booromslaglopen verhoogde stoep
met zn achterste in scheve hooding (s: bordorood (Op) et [bor'do:ro:at, b&cI ...] 1.
Wol)
bordeauxrood * (schertsend, van of tegen
boorplak (1) [b,.] - boorlocatie
een man) Even bordorood op 'c schoenen
boorplatform (spor.) [b..] - boorplatform on dan c/c boneakicer on het vrijerspad op
boortoren (verspr.) [b ... ] - boortoren
(Op)
boorwaeter (Nw) [b...] - boorwater bordowien (verspr.) [bo'çlo:win, bord...] (geneesmiddel): boorwaetcr tegen ont- bordeauxwijn
steuken ogen (Nw)
borduren z. berdw-en
boorwark (spor.) [b..] - boorwerk
borduurdeuze z. berduardeuze
boos z. beus
borduurgaas (Sz) [bod ...] - borduurgaas
boot de; boten; botien [bo:at] 1. boot (in grof borduurgaas (Sz)
allerlei varianten) Tegen de aovend kwam borduurgaoren z. bcrduurgaoren
de broggewaachtcr mit een botien anveren borduurklietien (Ld) et; .. .klieties [bod...]
(j), de boot naor Schiermonnikoog (Nbk), 1. kleedje, stukje stof waarop men borduurt
Ze zitten in 't zelde botien in hetzelfde borduurkussen (Ld) et; -5; -tien [bocI ... ]
schuitje, hebben dezelfde moeilijkheden 1. kussen van stof, gebruikt om op to
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borduurlappe - berg
borduren
borduurlappe z. berduurlappe
borduurloep (Nbk) de; -pen [bo' ... ] 1.
loep speciaal gebruikt bij het borduren
borduurnaalde z. berduurnaalde
borduurpakket (01-NI) et; -ten; -tien
[b&çt ... ] 1. bep. pakket door de industrie
aangeboden bestaand nit vooral
borduurpatroon, -stof en -garen
borduurpetroon z. berduurpetroon
borduurstramien (Sz) or [bod ... ] 1. grof
borduurgaas
borduurwark z. berduurwark
borduurziede z berduurziede
bore Ook boorde (bet. 4, 5, 6: Bdie, Ste),
boord (bet. 4, 5, 6: Nbk, Nw, Ste) de; -a;
boortien ['bo:ara/bo:arda/bo:art] 1. boor,
bekend gereedsehap waarmee men gaten
boort, ook: boorijzer Et gat mos mit de
bore war roomer maekt wodden (Ld), de
vierkaante bore fopmiddel, ni. gefingeerd
type boor voor het halen waarvan men bij
wijze van grap kinderen of onnozele
personen wegstuurde (Ld) 2. reehte, smalle
spade, boor, speciaal voor het uitgraven
van boomstronken (Nt, Ow) boom wottelties
deurstoten mit et boortien (Nt) 3. holle
pootstok (Db) Dc pootstok is massiel, de
bore hol(Db) 4. boord van kledingstukken:
aan de halsopening van een trui, aan een
kous of sok: de bore van de sokke (Sz,
Bu), Op die trui zat een hoge bore tegen de
hals op (Dfo) 5. boord van een overhemd
Dc bore zit 'in aorig krap (Dho), Die bore
is al weer wat smoesterig een beetje smerig
(Nt), R. het et warm, hi] doet de bore a!
Jos (Sz) 6. losse kraag van wit linnen HI]
bet de bore d'r hi] omme (Np), ...an de
oren toe ( Diz), Zundags hadde mien heir
de bore an de oren toe, zo hoge (Mun), zo
ook Hi] het de boren aorig an de oren toe
(Ma), Vroeger haj' een boorde mit een
front, oat baj' veur, dan hoefde ie gien
boezeroen an (Ste), de witte bore, dehadde
bore (Nw), de stieve bore: Vroegerhadden
de mannen de stieve bore omme, as ze
votgongen (Obk), de hoge bore (Dho, Op):
Mit de bore hoog omme gong hi] naor de
meid(Op), Th7 bet de bore omme, hi]gaot
vast naor de meid ook mimer: gnat deftig
gekleed (Obk, El), Hi] bet now de bore
ommegezegd van iemand die pas getrouwd
is (El), Mit do bore omme de kost

verdien en werk hebben waarbij geen
lichamelijke arbeid hoeft to worden
verricht (Spa), Die bet de bore ok aorig
omme draagt keurige kieding voor een
feest, een plechtigheid, om nit to gaan
(Dho, Diz, Obk), Daor hej' meneer wit de
bore omme! [met als reaktie:] Da 'Ic weneer
binne, zeg ie zeker tegen 't boortien! (Nw),
Die het de boord(e) omme is een beetje
eigenwijs (Ste), de bore omme hebben
dronken zijn (El) 7. z. baorc, boor
borekneupien z. boreknopien
boreknopien (OS, Np, OILNI, Wol, b) Ook
boordeknopien (verspr. WS, spor. OS, niet
ZW), boordelcneupien (Oho, Pe-DbI),
borekneupien (Bdie) et; . ..knopies [b..!..]
1. boordeknoop(je)
boren ['bo:op] - boren: tot een gat, hol:
Hi] mos een gat in de balke boren Nbk);
uitboren: een koeze boren; draaiend
binnendringen met een gereedsehap We
mossen et huj boren (Np), We boorden
vroeger or vene (Np), iene war deur de
neuze boren (Nbk, Np, Nw); in: iene de
grand in boren/in de grond boren
vemietigend tegen/over hem praten
borendevol z. boordevol
boresteek (Nbk) Ook boordsteek (Nbk) de;
...steken; .. .stekien ['b..!..] 1. naaisteek
van een boord aan een kledingstuk
borg Ook borg (bet. 1: Bu, Man, Nbk,
bet. 2: Ow), burg (bet. 1: Bu, Ma, Nbk, b)
de; -en; -ien [bor(a)xfbrr()xibAr(o)x] 1.
gekastreerd mannelijk varken (verspr.) 1k
weter de burg (Nbk), 1k meste de burg (b),
1k heb eon town biggen, d'r bin vier borgen
bij (Np) 2. borg: degene die als borg is
gesteld Aj' vroeger geld lien en mossen, dan
moj' twie borgen hebben die veur je
instonnen, daj' d'r good your weren (Dfo),
H. liende geld van de baank mit boor F on
die zien schoonzeune as borgen (vo), A]'
goeie borgen hebben, dan kuj'nog wel wat
geld loskriegen (Mun), A]' vroeger
huilaand huren woVen, mos ie ien of twee
borgen hebben (NI), We mossen vroeger
mit de hure van de gemeentewonings twee
borgen hebben (01-NI), We zullen borg
veur him wezen (Nbk), Doe mien omke
vroeger een boerkeri7e kocht, was mien
beitd'rborg veur (Db, Ma), Ze vreugen d'r
twie borgen bi'j a]' in die tieden eon perti]
hoolt kopen wollen (Db), Stegies van de

MOM

Borg. - borrelen
borgen bin soms mit om de k/in/ce of op do
flesse gaon (Ow), Do borgen bin d'r on
anspreukcn, en now komt zion p/a otsien ok
nog ondor do /iaemcr (Ow), Koop et mar,
1k wel d'r wel borg your staon (Diz),
argons borg vcur staon ergens voor instaan

dat het zal gebeuren, dat het zo is, dat bet
good zal gaan (in algemene zin): Daorstao
ikjc borg your (Nw), zo ook I/c stao d'rjo
borg veur van in her is de waarheid (b: in),
1k stao d'r borg your (Dfo, Np) en 1k stao
Jo d'r borg(Nw), borg your iene staon voor
zijn degelijkheid, eerlijkheid instaan (s)
Borg. - aficorting van Borgemeistor
borgemeister z. burgemeester
borgemiege (Ow) de ['bor...] 1. urine van
een borg, d.i. van een gekastreerd
mannelijk varken Borgomiego vongon ze
vroogcr op (pake, do schoper bijgiioks),
datkwam in eon flesse op ctkeidcrrim, et
woddo brim/ct your con bopaoidc schaopcziokte, mlt k/titles om do ogen of zo, dat
woddo insnioerd nil! borgemiege ( Ow)

borgen (Np, Obk, 01-NI, Op. Wol) zw.
ww.; overg., onoverg.; borgde, het borgd
['bor(o)gp] 1. borg zijn voor iemand 't Was
vroogcr zo, aJ' bijvourbeo/d eon huus
kocbten dan moss en d'r eon peer your
borgon(Obk), Wehobben 'm borgd(0I-Ni)

bork(en) z. birk(on)
bornemmer (Db, Diz, 01-NI, Op, Spa) de;
-s; -tien ['born...] 1. emmer waaruit men
het vee water of evt. wei e.d. doet drinken
bornen (Nbk, Obk, n) Ook borren (Np),
bonnen (Dhau, 01-NI) zw. ww.; overg.;
bornde, her bond [bornn/bor'boi:] 1.
vee (met name koeien) water geven in een
emmer (ook wel wei of ander drinken) de
koonon bornon water geven (Nbk, Obk, n)
barrel de; -s; -tien ['borl] 1. barrel, giaasje
sterkedrank I/c bob now /ievor een
boric/lien drink liever (p), eon borro/tien
branewien mit suker (b), Steovaaste
kwammen d'r aovens eon peer boereknechten, on /egden daor een kaortion en
dronken eon peer bon-e/ties (j) stiokem eon
borro/tien pikkon U), (gezegd door een
kastelein:) Jim moon c/c boric! Jeegmaken,
mannen, want i/c moot zomitien sluten (Sz),
We bin an do borre/ zitten glaasjes
sterkedrank to drinken, We nomon flog con
borrel drinken nog een glas sterkedrank
(Nbk), een borre/nemen op ione/argons op

proosten op jets of iemand, een gebeurtenis
rond jets of iemand als aanleiding nemen
her glas to heffen (Nbk, Nt), zo ook As N
01 var/con s/aacbt badde on de borre/ kroeg

dan zee hij: 'En daJ'm him mar in

2. krediet geven, geld lenen aan, borg staan gezondbied opeten meugen' (Np), As et
voor iemands huur of koop (Np) 't Is met var/cob dood was, gingen ze con borrel
vertrouwd daJ' him wat borgon (Np), Dan drinken (Pe-Dbl, Sz), (gezegd wanneer er
borgden de meonsken, zo betae/den /aoter bijv. een jonge zoon is geboren): Un kan
(Np) 3. (onoverg.) geld lenen van, in het we/ een borro/ op staon (Nbk), Eon boricl
krijt blijven staan (01-NI) Hij borgt mar, d'r op! gezegd om to beloven dat men op
mar botaelen: ho/a! (01-Ni) * x durfi If. een bonel zal trakteren als het niet waar
met to borgen/Mar biJ kan 7 wel doon, zou blijken to zijn wat men zegt (Dfo), 't
zonder zorgon (Op), Borgon is vaoke Scbi/t eeii s/ok op eon borre/, z. onder s/ok,
dubbel pech/De kiaanton kwiot on de bet. 3 2. kleine visite of feestje, partijtje
conten wog(Wol)
waarbij men drank nuttigt We /common een
borgers Ook burgers (Spa) my. keor bij Jim on 'e borrc/ (Nbk), Ze gongen
['borgçsPbAr ... J 1. bep. type aardappel Wij bij do buren on 'e borre/ (Nbk), ieno op 'o
bebben op 7 beden con soofle borgers, mar borreinugen (Nbk), eon borre/ ho/en/ge von
die bin gee! no 'e schao/o (Obk)
(spor.) * '1 Is gebeurd, zee borrel, on doe
borgpenne (Bu, Db, El, Ld, Ma) Ook had bij zion wicfmit 'tJong(Nbk), yank
bargpenne (Ld) de; -n; -glen ['b...
1. gevolgd door Met moor, zoo Zion boil,
hetz. als sp/isse, Jounzo, z. aldaar
aanders wodt et eon zoeppertij (Nbk), Eon
borgstelllng (Obk) [b ... ] - borgstelhng gooio borre/ is ot bosto mediosien (01-NI)
Haandge/d was eon soort borgsto/Jing borrelen zw. ww.; onoverg.; borrelde, her
(Obk)
borreld ['bonn] 1. borrelen: door
borgtocht (spor.) ['bor(o)xtoxt] - borgtocht, vloeistoffen 2. rommelen in maag, buik: 't
in no borgtocht vri/aoton (spor.) en Borre/t mij aorig in do book (Db, Diz,
soortgelijke verbindingen (spor.)
Nbk, Spa, Dho), ...in 'tiief(Diz) 3. barrels
-497-

borrefflesse - bosbesse
drinken We zitten to hon-c/en (Nbk), We
bobben even zoton to hon-c/on (Nbk)
borrelfiesse (Bdie, Nbk, Obk, Ste) [b..] borrelfies
borreiglas [b ...] - borrelglaasje (vaak
verkl.)
borreihappien (spot.) pb] - borrelhapje
borrelneutien (verspr.) ['b..] borrelnootje
borrelpraot et, de; -len ['b..] 1.
borrelpraat
borreltaofel (Obk) ['b. . - borreltafel
borreluurtien (Obk, Wol) et; ...uurties
['b..] 1. borreluur
borreiwossien (spor.) pb --- ] - borrelworstje
borren z. bomen
bos de, or (bet. 1: vooral in verb.: verspr.
WS, spot. OS) 1. bos (van bomen), woud
Zo bin in do bos an 't wark (Nbk), jongo
bos (Op), Do bossios aachtor disso huzon
go von eon gooio beschutting your do
oostonwiond (Obk), Et b/ad gaot van do
bos het blad valt van de bomen in het bos
(Ste), Do bos moot d'r of het bos moet
gekapt wodden (vroeger om de tien tot
twaalf jaar, voor de winning van
brandhout) (Ste), (verz.) Bog die over or
Iaand hang4 mooj' es even opraogon
opsnoeien (Ste), (verz.) bos inplaanton
(5th), (verz.) Zion /aandgood had otto/ike
boorden7en on eon hioleprotto bos was d'r
(verz.) Mit oiorzukon zat do
ok hi]
bosbaos oons nao; wi] raomdon ondor do
jongo bos dour, oat hij kroog oons nicE
(Ld), dour do bomen do bos nicE zion (Nbk,
Db), iono do bos hi sturon hem misleidend
afschepen (Np, Op), ... t bos in sturon Id.
(Bdie), mit ione 't bos ingaon met hem het
whip ingaan (fig.) (Op), Hi] b/aft mit a//o
honnon uut do bus hij past zijn mening aan
aan met wie hij verkeert (Ow), HI] b/aft
ok mit do hontios waor hi] mit in do bog is
id. (Ma), Hi] fluit mit do voogo/tios in do
bos id. (Dho), zo ook Ic moo'n b/affon mit
do honnon waoj' wit in do bos binnon
(Obk) en 'k Za/ mar zingon mit do
voogo/tios waor ik wit in do bos bin (b) 2.
ronde bundel van lange stengels, lange
vruchten, draad enz., ook wel in de vorm
van een grote rol d'r eon ho/c bus van
kopon gezegd bijv. van snijbloemen (Dho),
Do sprikkon [droge twijgen, bestemd voor
brandhout] /c- wanim on in bosson ni.

takkebossen (Ste), Wohobbon bondord bus
zaod op 'o bouw staon garven (Diz), H
hao/t wit eon we/ha oko do aoron bi]
mokoor on maokt d'r eon bos van on ik
knoupo do baand d'r ommobonno garf (v),
zo ook do bosson bionon (v), ... bijmekoor
bionon (v), eon bus stro, ...baovor, ...roggo,
eon bos wotto/s, ... b/oomon, con bus ries
een bos rijshout (Sz), eon bossion iok een
bundeltje schil van de eik (Sun-0t), eon
bus touw (DIa, Nbk, Sz), con bos twiog
(Np), ... takkon (Nbk), ...dalia's (01-NI),
Eon bus stiokc/draod zit sums wo/ vuuftig
motor an een rol (Obk), Van ion zoo 'n bos
[van ru shout] koj' zoo'n viol bossoms
maokon; dour die bus kwani eon stok en
mit twio man koj' zo op die monioro do bus
uutdrogen, on io dodon ok wo/ es twio
bosson an do stok (bs: Dfo), Mj bossios in
grote aantallen: Huopios trok ik hi] hussies
up (b), zo ook Zodedioken bin d'r bij 't
bossion (Nw) * (volgens een oude yolksvertelling gezegd door een heks die op een
bezemsteel naar Keulen vloog:) Over bos
on boom/Over veld on struoin/Bij vo//o
maon on storroholder/Naor Kou/on in do
wioriko/dor )
bosaap z. bosaop
bosachtig ['bozaxtax] - bosachtig
bosaep (Nbk, Nt) Ook bosaap (Sz) de; -en;
-len ['bozs:pI ... ] 1. mannelijke persoon met
lang haar en vaak met baard en snot War
bosaop is oat toe/i! (Sz, Nbk) 2. iemand
met een lelijk uiterlijk (Nt)
bosakker (Np) de; -5; -tien ['bozakr] 1.
gedeelte van een stuk bos tussen twee
greppels of sloten
bosannemoon (spot.) ['bozanømo: n] bosannemoon
bosarbeider (verspr.) ['bozar...] - bosarb eider
Bosatlas ['bozatlas] - Bosatlas
bosbaos (Ld) ['bozbo:os] - bosbaas Mit
oiorzukon zat do bosbaos oons nao; wi]
raomdon ondor dojongo bos dour, oat hi]
kroog oons niot (Ld)
bosbeer (Nbk) de; ...beren; -tien
['bozbi:ar] 1. lomp iemand War thkko
busboor is dat! (Nbk)
bosbeie z. b/okbor
bosbeiepolle (spot.) de; -n; -gien ['b..] 1.
heester waaraan de bosbes groeit
bosbesse z. b/okbor

-498-

bosbessesjcm - bosreed
bosbessesjem z. blekborsjom
bosbessestruke z. b/okberstruko
bosbewoner (spot.) [b ... ] - bosbewoner
bosbouw ['bozboM] - bosbouw
bosbraand Ook bosbrand (Spa) ['boz.../...J
- bosbrand
bosbrand z. bosbraand
bosdoeve (Bu, j) de; -n; .. .doefien
['bozd ... ] 1. houtduif (flu) 2. holenduif U)
bosduvel (Db, Diz, Dho, Ma, Nt, Ow) de;
-5; -tien ['bozd ... ] 1. zeer wild, boos,
vinnig iemand 2. iemand die er erg smerig,
verwilderd uit ziet 11/7 zag d'r vut as eon
bosduvoJ (Ma)
bosfesant (Diz, Nbk) ['b..] - bosfazant
bosgebied (spot.) ['b...] - bosgebied
bosgrond ['b..] - bosgrond
bosgroppe (Nbk) Ook bosgruppe (Obk)
de; -n; ...gröppien ['b...!.] 1. greppel in
een bos
bosgruppe z. bosgr4ppe
bosgrus (Bdie, Obk, Ste) et ['bosxrAs] 1.
bep. plant: witbol, meelraai, ook
schaduwgras (Bdie)
boshoeve (Ld) de; -n ['bos...] 1. hoeve in
of nabij bos gelegen
boshond (Ow) de; ...honnen ['boshont] 1.
iemand die niet geheel te vertrouwen is,
omdat hij soms smerige streken levert
bosjacht (Nw) de; -en; ...jachien ['bosjaxtj
1. jacht door het bos, i.t.t. vlakjacht
boskaampe (Nbk, Ste) de; -n; ..kaampien
['b..] 1. stuk afgerasterd of anderszins
afgegrensd weiland in bus gelegen en/of
daaruit ontgonnen
boskaante (El, Nbk) de; -n; ...kaantien
['b .... .... k ... ] 1. rand van het bus 2. kant die
naar hot bos is gelegen
boskappen (Diz) onbep. w. ['boskapqi] 1.
kappen van stukken bos We gaon to
boskappon (Diz)
boskatte (Diz) de; -n; ...kattien [b ... ] 1.
wilde kat die in bossen leeft
boskeboolter (ba) [b..] - boskabouter: in
her bos wonende kabouter
bosken (Np, Ste) zw. ww.; onoverg.;
boskte, bet boskt ['bosk] 1. bosarbeid
verrichten, met name het hakhout kappen
en weghalen Ze gongen honne to bosken

(Ste), D'r zit hakboolt in do bos, dat moot
om do tien jaor boskt wooden gekapt en
weggehaald (Ste), Mit boskon nuumden ze
do dundere boo/ties mosseis (Np)

bosker (n: Ot) de; -s; -tien ['boskç] L
bosarbeider, iemand die bosarbeid verricht
(vooral: houthakker)
boskersgeld (Np) et ['boskçsxlt] 1. geld
dat eon houthaicker verdient
boskweek (flu) de ['bos...] 1. op kweekgras
gelijkend gras (met wortels onder de grond
door) in boskanten, op bouwland
boslaene (App, Np) ['b...] - boslaan
boslocht [b ... ] - boslucht
bosmenninge (Np) de; ...mennings, -n
['bosm ... ] 1. zandweg door of naar het bus
bosmoes (Nbk) Ook bosmaus (Man)
['bosmus! ... mys] - bosmuis
bosmogge (j) ['bos...] - bosmug
bosmuus z. bosmoes
bosneger ['b...] - bosneger
bosneute (Np) do; -n; ...neutien ['bus...] i.
noot van de hazelaar
Bosnie ['bosnijo] - Bosnië
L3osniër ['bosnijar, ...jr] - Bosniër
Bosnisch ['bosnis] - Bosnisch
bosoele (Diz, j) ['bozulo] - bep. uil: bosuil
bosopslaon (Bu) onbep. w. ['bozop ... ] 1.
snoeien van houtwallen, bomen, bos We
hobbon an et bosopslaon west, we zitton
ondor do schramn,on (Bu)

bosopzichter (Dhau) de; -s; -tien [b ... ] 1.
boswachter
bosopziener (Op) do; -s; -tien ['bozops ... ]
1. boswachter Do bosopzienor gong do
bomon die ik van th kocht haddo, daoiik
even marken (Op)
bospad ['b...] - bospad D'rkarat eon rater
et bospad dae/o (El)

bospest (El, Np) ['bos...] - bospest,
Amerikaanse vogelkers
bosplaante [b ... ] - bosplant
bosplaoge (Ow) de; -n ['b..] 1. plaag voor
het bos Do larvo van do donneseheerdor is
eon bosplaoge (Ow)

bospolle (Dfo, Op) de; -n; -gien ['bospola]
1. opschietende struik, opschietend hout
Vour do boorewaegen baj' gonoeg an ion
gooio, dikko iekenboom; die woddo zaogd
en dan kwam hij oorst eon halfjaor th et
wactor: bij woddo bowaoterd; dan kwam
hiy ondor bospoion in et schaad to Jigon,
ok wear eon halfjaor (Op), eon stokkien
/aand mit bospol/en (Dfo)

bosraand ['b...] - bosrand
bosreed (verspr. oust.) do; . ..reden; ...retien
[b ... ] 1. zandweg door of naar het bos

bosriek - bosschop
bosriek [b ... ] - bosrijk
bossanova (spor.) [bosa'no:wa, ...va] bossanova
bossaobel (flu) de; -s; -tien ['boso:bI] 1.
snoeimes dat door zn vorm aan een sabel
doet denken We saobelden de bus op mit
een bossaobel(Bu)

bosschop de; -pen; -pien ['boskop] 1. het
overbrengen van een bericht, opdracht oni
ergens jets to halen, te berichten, to doen

malie bosschop thaus (Np), de/een
bosschop overbrengen: Wi] konnen de
bosschop mooi overbrengen (Pe-DbI), Thi
het de bosschop overbrocbt (Np), een
bosschop brengen (Bu, Db, Mun, Nt,
01-NI): Hij brocbt mi] gien mooie
bosschop (Nt), 1k meet G. even een
bosschop brengen (Mun), Die zundagmorgen onder de koffie (..) zol Sietse dan
zien bosschop doen het bericht brengen, de

WI] to de bosschop even veur mij doen? kwestie aansnijden (vo) 3. dat wat men
het bericht overbrengen (Db), Hcj' ok koopt aan voedsel of andere dagelijkse
bosschoppen mit9 berichten om mee to benodigdheden bosschoppen doen moeten/
geven aan mij ais postbode (p), Daormoej' zullen/gaon: As ze vroeger as kiender
even een bosschop henne brengen (Nw), bosschoppen doen mossen, dan kneupte
iene een bosschop doen hem/haar een hear mom hour de centen in de tijppe van
We moe'n de
bericht brengen (El), zo ook 'Ic Moct even de buusdoek (b),
een bosschop bi] him doen (Ma), 1k stuur bosschoppen In eigen dorp doen (Pe -Dbl),
even mit een bosschop naor buurvrouw
toe (Dhau), Die jonge doet nog we! Cs een
bosschop year mi] stuur ik nog wel eens

ergens naar toe met een bericht of opdracht
jets te halen, te doen enz. (Op), Daenk d'r
omme daj' die bosschop met vergeten

(Obk), Hi] het 'in de bosschop good
mitgeven heeft stevig op hem ingepraat om
( ... ) (Bu), Ikbeb de bosschop mitkregen de
opdracht om het bericht over te brengen,
ook: ze hebben me gezegd waar het op
staat, waar ik me aan then to houden (Dmi,
Obk), 'k Gao even weg, want ik heb nog
een bosschop hi] H. moet nog een bericht

aan H. overbrengen, moet nog jets bij H.
halen e.d. (Sz), Hij galK. een gulden year
de bosschop voor het overbrengen van het
bericht (j) een bosschop zllken jets

bedenken (een bericht of aanleiding
anderszins) waardoor het nodig is degene
op to zoeken die men wil spreken (Nw),
een bosschop macken id. (Bdie) 2. tijding,
inhoud van een bericht Hij vreug hear,

zo ook Wi]' flog even een bosschop year
mi] doen? (Dhau, Dfo), Hej' ok nog een
bosschop hi dorp7 moet je flog naar het
dorp om een boodschap to doen (Ma), Die
man mos even een klein bosschoppien
1k moet even naor
doen (Dfo),
Qosterwoolde om een bosschop (Ld),
.naor de winkel em bosschoppen (01-NI),
een bosschop baelen (Bdje), bosschoppen
haelen (01-Ni), zo ook 'tLoptnogai watan
a]' bossehoppen baeien het gaat al snel om
een flunk bedrag (Ld, Ma, El), de bosschoppen opbaelen (Diz), Die kuj'goed om
bosschoppen sturen hij/zijn staat zn
mannetje (01-NI, Ow), een scheetse
bosschop boodschap die men moet

overbrengen maar die niets voorsteit, nI.
ais aanieiding om jemand op to zoeken
(Nbk, Np, b), een stuverse bosschop een
boodschap voor een zeer gering bedrag aan
geld (Np), .. . centerse... id. (Spa), Hij
maekte daor even een stu verse bosschop

ging daar even met een onbelangrijke
waor al die meensken hi] waren, wat boodschap naar toe om er jets aan de weet
bosschop as ze har (b), (..) dat de te komen (Np), (gezegd in reaktie op iekommeteerden al bosschop kregen hadden mand die vraagt waar je naar toe gaat, tervan de ve/dwaachter(p), Vanmorgen kreeg wijije naar de we. moet:) Ik moot om een
ik een mooie bosschop, 1k had een
viiegreize wunnen (Sz), een bosschop
hebben een bericht voor jemand hebben: 1k
hebbe cen malle bosschop year je een
slecht bericht (Wol), zo ook 1k beb met
zoe'n mooie bosschop veurje (Nw), Doe
hi] tbuuskwam had hi] met zoe 'n mooie
bosschop hi] 'in (01-NI), Ze kregen een

bosschop(pion) daor ik een aere met omme
sturen kan (Ste) 4. in d'rgien bosschop an
hebben zich er niks van aantrekken, het
negeren (verspr.), an iene gien bosschop
hebben hem/haar negeren, zich niks van
hemihaar aantrekken (Nbk, 01-Ni), As et
zo deurgaot mit 'in, dan het hl/ an de
wereid glen bosschop dan heeft hij geld
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bosschopbrietien - bossel
genoeg zodat hij zich van alles kan
pennitteren en alt de band kan springen
(Sz) 5. bestelde waren (huishoudelijke

noteerde
bosschoppeliesien (ZW, Db, Nbk, Np) et;
...liesies ['boskopo...] 1. lijstje waarop men
artikelen) S. brocht de bosschoppen bijhoudt welke boodschappen nog moeten
vro eger a/tied bij oons an huas (Nbk) 6. in worden gedaan
een grote bossehop doen zn gevoeg doen, bosschoppeloper (verspr. OS, Dho,
poepen: Op ? husien doej' de grote Pe-Dbl) Ook bossehoploper (Bu, Dfo, Op,
bosschop (Ow), zo ook 'k Moot even cnn Ow, Spa, p) de; -5; -tien ['boskopo ... I ... ] 1.
eengrote bosschop (spor.); en in con Heine boodschappenloper A. was vroeger de
bosschop doen (moeten) urineren, plassen, bosseboppe/oper veur meneer B. (Obk)
zo ook T Moet even om een Heine bosschoppemaand z. bosschoppemaande
bosscbop (spor.) en K. mos even buten cnn bosschoppemaande (ZW, Mun) Ook
een bosschop to doen am to urineren U), bosschoppemaand (Dfo), bosschoppeAs we vroeger op schoele henn F to pissen monde (Spa), bosschopmaande (Nt) de;
mossen, stakken we iene vinger op, on veur ...maanties
['boskopmâ:ndol -- - mS:nt/
een grote bosschop twee (Op) 7. strekking, ...mando/'boskopm:ndo] 1. boodschappentendens (spor.) DFr tat haost a/tied wel een mand
bosschop in die Jieties (Nbk)
bosschoppemande z. bosschoppeinaande
bosschopbriefien z. bosseboppebriefien
bossehoppen (Nbk, 01-NI, Spa, Sz) onbep.
bosscboploper z. bosschoppeloper
w. ['boskopip] 1. boodschappen doen
bosschopmaande z. bosscboppeinaande
Heb even to bosschoppen west (Spa), Ft
bosschoppeboekien (Ld, Nbk, Np, Ste, Lop aor/g op af an 't bosschoppen binnen
Wol) et; . . .boekies ['boskopobukin] 1. (01-NI)
notitieboekje waarin men zn boodschappen bossehoppenet (Bu, Dho, Diz, Ma, Wol)
noteert
['boskoponct] - boodschappennet
bosschoppebriefien (Dho, Diz, Nbk, Obk, bosschoppepoede (s) de; -n; -gien
Wol) Oak bossclzopbrieflen (Op) et; ['boskopo...] 1. zak voor het meenemen van
...briefies ['boskopo....boskobri:fin] 1. boodschappen, van stof gemaakt (met ter
briefje, lijstje waarop men zn boodschap- afsluiting een koord dat aangetrokken kon
pen noteert
warden)
bosschoppedienst (ba) ['boskopad... J - bosschopper (spor.) ['boskopç] boodschappendienst We hebben now een boodschapper: iemand die boodschappen,
bosscboppedienst opricht op schoele (ha)
berichten overbrengt
bosschoppejonge (spor.) de; -n; . ..jongien bossehoppetasse de; -n; ...tassien [b ... ] 1.
['boskopo ...] 1. boodsehappenjongen
boodsehappentas
bosschoppekarre (Nbk, Ste) et; -n; -gien bosschoppewinkel (Dho) de; -5; -tien
['b..] I. wagen voor het vervoer van ['boskopow...] 1. winkel waar men
boodschappen (Ste) 2. boodschappen- boodschappen kan doen voor de
wagentje (in supermarkten ed.)
huishouding
bosschoppekladde (Nbk, Op, Ste) Ook bosseboel (Dfo) de ['bosob ...] 1. geheel aan
bossc'zoppek1arre (bet. 1: Db) de; -n; -glen bossen, de bebossing Iaand on bosseboel
['boskopo ... / ... J 1. papieren zak waarin men (Dfo)
zn boodschappen meeneemt, ook: papieren bossel de; -s; -tien ['host (OS, Bu,
zak voor rijst, suiker enz. (Op, Ste) 2. Nw)I'boI (WS, Nbk, Obk)] 1. boender,
boodschappenbriefje (Nbk)
borstel in diverse soorten eenplatte bossel
bosscboppeklarre z. bosschoppek/adde
platte boender (Obk), een hadde bossel
bosschoppekorf (Bu, Dhau, Dho, Nw, borstel met harde, stijve haren (Db, Diz),
Obk) Oak bossclzoppekorf (Diz, Np, Op. waartegenover een zaachte bossel (Db,
Pe-Dbl) de; ...körven; ...koruien Diz), een peerdehaoren bossel (Spa), Die
['boskopo... / ... ] 1. (vaak verki.) hood- schoenen van jowmeugen ok weleen beurt
schappenmand
hebben mit de bossel (1Db), even de bossel
bosschoppeleie (Ste) de; -n; . ..leigien d'r over ho/en met de borstel atborstelen
['b...] 1. lei waarop men boodschappen (Dhau), We zetten de bossel d'r even good
-501-

bosselbiender - bost
op! we zullen het even flunk gaan borstelen dear de bossies wet as dat wel wezen kon
(Ld), We hebben de peerden mit de bossel a)
mooi gladmaekt (Pe-Dbl) 2. (in hat my.) Bossiesman (Np, Nt, Obk) de; -nen; -gien
rechtopstaande haren hij dieren (vaak: (bet. 2) ['bosisman] 1. Bosjesman (Nt,
nekharen), bij vergelijking ook bij mensen Obk) 2. iemand nit een slordige
Die bond is zo lc/k, hij het de bossels huishouding (Np)
rechtop staon heeft zn haren recht overeind bossig bn.; -er, -st ['bosox] 1. bosachtig
on is nijdig (Wol, El), ...recht overeinde bossnuuier (Dfo) de; -s; -tien ['bosn ... ] 1.
staon id. (Sz), As oonze bond Ic/k is her sikkelvonnig mes aan een lange steel
NY de bossels op (Np, Nw), ...staon de gebruikt voor bet takken afsnoeien, bet
bossels 'in ste/I op (Nw, ho: Bu, Nw), afsnoeien van braamstruiken ed. (Dfo)
•..stei/ in de hoogte (Bu), (van katten:) de bost Ook boste (Spa) de; -en; bossien
stat in c/c bossel hebben de staart recht ['bost (OS, Bu, Nw, spor. elders in
omhoog hebben bij het nijdig zijn, Hij bet WS)/'bot (WS, Nbk, 0bk)f'boto] 1.
de bossel rechtop hij is behoorlijk nijdig borst: bekend Iichaamsdeel bij mans en
(Dho), Hijhadde bosselsniaraorigop id., dier Hij gaf him een stomp tegen de host
(Ma), de bossels opzetten nijdig worden (Nbk), an c/c host drokken (Bdie), Hij hat
(Np) 3. pluk recht overeind staand haar bij nogal wat haor op 'e host (Ow), mannen
kind (Ow) 4. elk der stijve haren aan de mithaor op 'e host stoere kerels, kerels die
achterpoten van een bij (bs: Dfo, Obk) 5. jets kunnenldurven, De lene her ccii soort
stevig gebouwde jongen (Ste) 't Is eon zalverk/eurige platte over de jasse bonne
year op 'a host hangen (v), een platte host,
bossel van eenjonge! (Ste)
bosselbiender (Obk, Op. Ow, Spa, Sz) de; tot de host an toe in or waeter staon, je op
-5; -tien ['b. ..] 1. hetzelfde als b,rnnder- 'e bost slaon/kloppen, Mack Jo (de) host
mar nat zet je maar schrap (verspr.), Ft
niaeker, z. aldaar
bosselbiener (spor.) de; -5; -tien ['b..] 1. stuit me wel wat tegen de bost staat me
hetz. als buunderniaeker, z. aldaar
flunk tegen (verspr., b), de host veuraut
bosselen zw. ww.; overg., onoverg.; stikken Iett. en vooral fig.: verwaand doen,
bosselde, bet bosseld ['boslti, ook 'b3..., z. arrogant doen (Db, Op), Die bet de host ok
bossel] 1. borstelen, sehuieren Ze boss c/dc aorig veuruut doet erg verwaand (Bu,
etklicd(Nbk) 2. hard werken, in verb. als Obk), con hoge bost opzetten zich
Dat warkien mos hij aorig tegen bosselen verwaand, arrogant gedragen (Bdie, Nbk)
om etklaortekricgenhij moest zich flunk 2. borstdeel van een geslacht dier 3. de
inspannen om het klaar te krijgen (Dfo, luchtwegen in iemands borst De host die
Bu), Ze mossen d'r aorig tegen bosselen rochelt (Nw), ...piept inc wat (Nbk), et op
'e host hebben klachten hebben aan zn
om or ha] bij mekeer to kriegen (Nbk)
bosseihanger (spor.) ['b...] - borstelbanger luchtwegen in de borst (verspr.): As zo et
bosselig (verspr.) ['boox, ook 'boJax] - op 'e host hadden, deden ze vroeger wel es
borstelig: op borstels Iijkend: Hij het een p/okke wolle op 'e host (Obk), Hij is
bossebe wenkbrauwen (Nt), bosscIi haor bostig, hij bet or op 'e host (Np), Mit een
kwaoie wiend moo]' veurzichtig wezen, or
(Nt)
bosselmaeker (Ste) de; -5; -tien ['b..] 1. ge/t year elk die n/ct de goeie bost het die
daarvoor gevoelig is met name wat de
hetz. als buandermaeker, z. aldaar
luchtwegen betreft (Nbk), op 'a bost
bossem z. bozem
bossemi'jen (01-NI) Ook bossen (01-NI) k/oppen al. als onderzoek (spor.), zo ook
zw. ww.; onoverg.; bossemi'jde, bet naor de host lausteren (Nbk), 't Zit me wat
bossemi'jd ['boso ... .bos] 1. het maaien vaaste op 'e host ik heb een klemmend
van niet afgegraasd gras, pollen, vooral gevoel in m'n longen, mn luchtwegen in de
longen zijn flunk vernauwd (met name door
rond de uitwerpselen van vee
slijmafscheiding) (Wol), ant voile host
bossen z. bossemijen
bossien et; bossies ['bosin] 1. bosje, kleine krachtig zingend, roepend: Hij zong ant
bos, z. aldaar 2. bosje, eenheid van voile bost at prachtige lied ( j) 4.
kreupelhout We keken hie] veurzichti zo vrouwenborst, tiet ccii vrommes mit
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bostaosemhaeling - bostslag
dikkc/grote bosten, ccii vrouw die nict vu/c
bosten bet die niet zulke grote borsten
heeft (Np), ccii kiend an de host hebben
(Nbk, Np): Dat mccnskc bet et kiendan de
host (Nbk, Np), de host geven aanbieden

aan een kind am de moedermelk to zuigen
(Bdie, Nbk, Ow): Ze geE depoppe de host
(Ow), zo oak Depoppe is an de host (El),
bosten as kezekosten schertsend gezegd

van de borsten van een vrouw (Nbk) 5.
borstgedeelte van een kledingstuk 6. mannelijke persoon (verspr.), in verb.: ccii
braovc host wezen (verspr., Op)
bostaosemhaeling (1) [b ...] - borstademhaling
bostbaancj (Wol) de; ...banen ['b..] 1.
wollen strook am borst en buik
bostbeeld (spor.) ['b..] - borstbeeld
bostbeen z. bosthien
bostbien (Obk, Ste) Oak bostbeen ( Spa)
['b..!..] - borstbeen
bostcrawl (spar.) ['b..] - barsterawl
boste z. host
bostehoolder (Np, Ste) de; -s; -tien
['boflo ...] 1. beha, bustehouder
boster Oak bosterd (Bu, El, Ld, Nw),
bolster (Sun-0t) de; -s; -tien ['bostç/ ...t/
'ba!...] 1. grate, dikke knikker (van kern,
steen, ijzer, load, glas), stuiter Bostcrs
were,, stien en of Iicm en knilckers, wat
dikkcr as gewonen; Iaetcr baj' ok g/aezen
boners ( Ste), ccii glaezcn buster glazen
stuiter (Bdie, Bu, Dfo, Nbk, Spa), ccii
stien en boster(Bu, Pe-Dbl), loden bosters
(Dfo), iczcren busters (Pe-Dbl)
bosterd a. buster
bosteren Oak boisteren (Sun-0t) zw. ww.;

onoverg.; bosterde, het bosterd [bostçn/
bal...] 1. met stuiters, grate knikkers
knikkeren Mit bosteren begonnen ze
vroegcr op 'c mete (Obk), Dan gongen we
uutscboele bosterende naorhuus (Ste), We
bosterden wit ccii koege/ (Dhau), Mit
bosteren wodde die krnkker gebrunkt, d'r
wodde ccii metse/stien a verende zet mit
wat centen d'r op, ie mossen dan die
pikken en omniegooien en dan de ccii ten
nemen die want waren, ic mossen op 'e
streep staon en mit de boster perberen de
stien to racken waor de con ten op laggen,
die centexi die dan munt weren much Ic
helen; de ccii ten die kruus weren mossen
d'r weer op (Obk)

bosterok z. bostrok
bosterrein (spar.) ['b..] - bosterrein
bostglas (Np) et; . . .glaezen; ...glassien
['b...] 1. glas waarin het teveel aan melk in
de vrouwenborst werd opgevangen (tegen
rnogelijk zweren of ontstoken raken)
bosthaor (verspr.) ['b..] - barsthaar
bostholte (spar.) ['b..] - borstholte
bosthoogte (spar.) [...'h..., 'b..] borsthoogte
bostig bn.; -er, -st ['bostox, oak boflox, z.
bosl 1. kortademig, aamborstig Die oolde
man is slim bostjg(Diz) 2. eigenwijs (Np)
bostkanker ['b..] - barstkanker
bostkas (Nbk, Spa) [b...] - borstkas
bostkiend (Bdie) ['b...] - borstkind
bostkolf (Diz, Spa) de; ...kolven ['b...] 1.
borstglas, borstkalf
bostkwaol (verspr.) [b..] - borstkwaal
bostlappe (Ow) de; -n [b...] 1. (bij
paarden) lap veelal in de vorm van leer,
aangebracht achter en bevestigd aan het
deel van het Wig dat tegen de borst zat (en
waarvan het dier last kon hebben)
bostleer (Dhau, Ow) et; ...leren [b ...] 1.
leren bost/appe, z. aldaar
bostmelk (Bdie) de ['b...] I. melk nit de
borst van de moeder
bostonderzuuk (spar.) ['b...] borstonderzoek
bostpiene (Nbk, Ste) ['b..] - borstpijn
bostplaat z. bostplaete
bostplaete (Bdie, Obk) Oak bostplaat
(WH) ['b ... ... ] - bep. lekkernij: borstplaat
bostriem (spar.) ['b...] - barstriem
bostrok (verspr.) Oak bosterok (Nw) de;
-ken; -kien ['bostrok, 'bafl..., a. onder
bost/ ...torok] 1. borstrok (spar. afleen van
een vrouw, dan i.t.t. tot herndrok, onderbizisien van de man) Vroeger hadden de
man/uden onderbuisies an, dc vrouwluden
hadden bostrokken an (Np), As 't bij de
haast koold wodt dan moe n de mannen de
bostrok an hebben (Dfo), 't op 'c bostrok
hebben verkouden en/of kortademig zijn

(Dfo, Nbk, Nw, Obk)
bostrokmouwe (Obk) de; -n; ...rnauwgien
['b .... ....rn ...] 1. mouw van een borstrok 1k
zie flog oonzc morn in de bostrokmouwen
de butte out en in Bitteren; daor wodde de
pot kookt en dathalhie/ wat in di. alleen

in borstrok, zonder bovenkleding (Obk)
bostslag (spar.) ['b..] - borstslag
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bostspiere - hot
krecg eon mooi hot van de slaachter (Db),
bostspiere (spor.) [b. 1 - borstspier
boststok (verspr.) et; -ken; -kien Do botten doen mij zeer (Bdie), Hijhof't
[boststok, 'boflok, ook 'bo..., z. bost] 1. in do ho/ten heeft last van z'n botten (Ste),
extra stuk in een hemd zodat dat dubbel zo ook ? Zit me in de botten (Ste), yel
was op de plaats van de borst Vroegor over hot mager (Bdie, Dho, Ld, Op): ? Is
weron d'r wel hemden mit dubbelde vol over hot mit 'm (Dho), koold wezen tot
boststokken (Dhau), zo ook eon dubbe/ op et hot (Bdie, El, Np, Wol), zo ook
boststok (El, Ow), Eon boststokkicn was koold wezen tot an do botten toe (Nt), tot
good your ienc die bostig was die op do botten toe koold wezen (Ow), kBth
kortademig was (Nbk) 2. borstgedeelte van koold tot in do botten (Nw), iene et marg
een vogel of van wild dat geslacht werd nut do botten haclon iemand in zeer
(Nw, Obk) AJ' wild ofgo vo ego/to oten is et emstige mate bestelen, bedriegen (in ekoboststok et beste vleis (Obk), et boststok nomische zin) (Nw), Hij bet et vlcis lie ver
van do kiope (Nw) 3. gesteven kledingstuk as de botten heeft her beste!mooiste/
met al dan niet losse boord, voor de borst meeste het liefst (El, Ld, Nw, 01-NI, Op),
langs, front (Ow) 4. voorstuk van HiJ vul haost van do ho/ten zoe ¶n spier/in,was et (Db), Bile! mit Jim poten van die
paardetuig (01-NI, Sz)
kno//en of! A* Jim in do k/a uwen kriogo,
bosttuug (Ow) ['b...] - borsttuig
bostvergroting (spor.) [b..] - borst- vreet ikJim op on spij do botties over do
Bosbarge (b), Hij hot ok hiel/reer wat in
vergroting
hostvleis (Np) et ['botflsjs] 1. vIces dat de botten is groot, fors en erg sterk (b),
door slachten verkregen is nit de borst van waartegenover Ze hobbon wel eon grote
bok, mar niet yea/c in de botten maar
een dier (bijv. een duif)
stellen niet veel voor als her eropaan komt
bostvlies (spor.) [b...] - borstvlies
hostvoeding lb...] - borstvoeding
(b), zo koold as eon bot(bo: Bu)
bostwering (Obk) ['b..] - borstwering: op hot HI bn., bw. (hot] 1. (bw.: vooral bij
werkwoorden) zeer, in aanzienlijke mate 1k
een toren, van een vestingwerk
hosvenne (01-NI) de; -n; -gien ['bosfena] heh me stoten, et is nogal hot an/common
(Diz, Ow, 01-NI), Et komt hot an! (Ste),
1. vennetje in bos
bosvioeltlen (Mun, Nbk, fp) et; ...vioelties Daor hoe [do hi5 eors niot hot over in te
['b..] 1. in bet bos groeiend viooltje, ook zitten, want S. bar him al lange in de
smiezon (b), soms ook bij bn. (dan wordt
mimer: in het wild levend viooltje (fp)
botto vaak gebruikt, z. ook botte): Die
bosvoegel [b... ] -bosvogel
boswaachter (Nbk) Ook boswachter (Nbk, vrouw is hot ziek (Db, Dhau), Die vrouw
Spa, Ste, Wol) de; -s; -tien ['b..!..] 1. was niet bot(to) vricndolik (Op), I/c zol d'r
niet zo hot op anvraogen (Nbk), Daor kan
boswachter
me niot zo hot in vordiepen (Ma), Hij
boswachter z. boswaachtor
hoswal [boswal] - houtwal, beboste wal In was niot zo hot op 't stok niet in orde
dubbole bos wa//en mit eon sloggo wel
liesterstn/cken et beste (Ow), Friedo,
c/abbe/c bos wa//on nammen wel vie!meter
in boslag (Ow)

(Nbk), Al hajt grifniet hot op mif staon
(..) al zag je me niet zo zitten (b), to hot

bosweg ['b...] - bosweg
hot I de; -ten; -tien [hot] 1. bekende vis:
hot (verz.) Las ie we/bot?(Nbk), J.M. van

vuus to hot veurzoo'n Vein kiend(Obk),
Dat kwam wat to hot an te hard (in
lichamelijke of psychisehe zin), Mom
mao/ct et vusen to hot maakt er te veel

Voionh o ye gong vrocger mit do karre mit
vis over do dick en dan reup hi) 11o4 boi
hot!' (Nbk)

in te hoge mate, te ver gaand, te ernstig, te
hard: Ic moe'n niet zo angaon, dat gaot

werk van, doet er veel te serieus over,
overdrijft (b), Nict to hot doen mit do
hot TI et; -ten; -tien ['hot] 1. hot, been, bathe, aanders giot do kop stokken te ruw,
knook Et hot in mien vinger is kopot (Sz), met te veel kracht (Db), al to hot te ver
'k Snee me in do vinger, tot an 't bet toe gaand, te erg: Dat was toch alto hot (bi),
(Ma), Ft hot ligt b/oot(Ow), schievo ho/ton A. maakt et soms wat alto hot overdrijft te
(Ste), kroeme botten (Ste), Oonze bond zeer, wit te leuk zijn (Sz), hot an vlak bij,
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botbreuke - botte
snel volgend op (Dmi, Ste): Et is hot op
mekaander bijv. slag op slag bij onweer
(Ste), Dat lag hot an de Londe dicht bij de
Londe (Dmi) 2. lomp, kortaf, nors Hij is
a/tied zo botje, as hijje vaastcgnjot, zie ic
onderde b/auwep/akkcn (Nbk), Watis dat
toch ccii hot meens (Db), Hij kon d'r hot
mit ankommen (Bu, Ma), Die kere/ th aorjg
hot in 't ankommen (Np), Dat gezegde
kwam we/ wat hot an (Pe-Dbl), argcns hot
mit veurde dagkommen ( Wol), Hij is hot
over zien kiender (Diz), eon botte kere/
(Bdie, Ste), ccii hot antwoord (Op), Hi
zegtet hot ruw (El, Np), zo ook 'tKwam
d'r wat hot uut 't werd enigszins lomp
gezegd (Ld), d'r hot bf/ kommen jets op
botte wijze zeggen (Np), zo ook Ft is hot
zcggcn (Dho, Nw), Hij is hot in 'tzeggen
(Ow), Hij i hot in dc praot (Dhau, Diz,
Ow, Spa), ...un praot (Ld), ...in 't praot
(Dfo), Hij het ccii botte praot over 'iii
(01-NI, El), Datkomtjc hot op 't/ief va/en
(Wol) 3. in ecu botte kere/ een gehaaide,

berekenende man (Nw)
botbreuke (spor.) [b ... ] - botbreuk
botehelling (Diz) de; -s, -en; ...hellinkien
rbo:ota ... ] 1. scheepswerf
botehuus (spor.) ['bo:tohys] - boothuis
botel (spor.) [bo:o'tel] - botel
boteverhuur (spor.) [bo:ato...] - botenverhuur
boteverhuurder (spor.) ['b...] - botenverhuurder
botgalle (j) ['botxalo] - bekende ziekte bij
schapen: botgal
botgallig (j) [botxalox; aks. wisselt] - botgallig, last hebbend van botgalle, bep.
ziekte bij schapen Scbaopen wcren wc/
botga//jg; botgalle daor wodde etschaop as
ct waorc deuropvreten. Ben schaop mit die
ziekte hict ccii /icder (.2 et vcr/iedert U)

bothied (spor.) Voor -heid z. -hied [b..] botheid
botienroelen (Nbk, Nt) Ook botienruien
(Nt) onbep. w. en het botienroeid ['b.../...]
1. roeien in een bootje
botienruien z. botienrocien
botienveren (Nbk) onbep. w. en het
botienveerd [b ... ] 1. bootje varen
boties (Dho) my. ['bo:atis] 1. benaming
voor bep. schoenen
botkanker [b ... ] - botkanker
botontkalking (spor.) ['bot...] - bot-

ontkalking
botriepe (Np, Up, Ow, Spa, Ste) [botrip9;
aks. wisselt] - overrijp Die appc/s bin
botriepe (Np), Et grös/zaod is botriepe
(Ste), gezegd van een sterk neurende koe:
Die koc is botriepe (Op), ...staot.. (Np)
bots (spor.) de; -en [hots] 1. slag, stuit
botsauto [b ... ] - botsauto
botsen I de; -s; -lien ['botsn] 1. ouderwets
muntstuk met de waarde van 2 1/2 cent 2.
de waarde van zon muntstuk Ben kwattien
on twic botsens was eon sche//ing (Ow)
botsen II zw. ww.; overg., onoverg.;
botste, het (bet. 2, 3)/is botst ['botsi] 1
(onoverg.) met een schok tegen jets
klappen Dc auto's botsten (Nbk), ...bun
tegen mckcrc botst (Nbk) 2. (onoverg.) in
konflikt komen (met iemand of met
opvattingen) Zc botsten noga/ es, mar et
bin hcidc ok kopstokkcn (Nbk), (onpers.)
Ze bin ct vac/cc niet mit mekcrc icns, et
botst nog weics(Nbk), ... et hot nog we/es
botst tussen die bcidc (Nbk) 3. (overg.)

op/tegen elkaar doen klappen (bs: Dfo,
Ow) Ben gocie icmkcr kan bcurcn as de
bijcn na or de jacgkorf over/open; soms
gaot dat over/open naor de ere korfnog
wat beter aj' dc körf even tegen dc grond
of bijg/ieks op ccii pak zakkcn botsen (bs)

botsing de; -s, -en; botsinkien ['botsuj] 1.
botsing (lett.) Dr was ccii k/c/nc botsing
west (ba), Die is vcrongeiokt bij can
botsung (Nbk) 2. konflikt, strijd (tussen

personen, belangen) (spor.)
botte bw. van graad (bij bn., bw.); z. ook
hot III, bet. 1 ['boto] 1. (vaak in ontkenningen) in aanzienlijke mate Dat mes is
met botte schaip (Op), Die is met zo botte
vrundc/ik (Nbk, Op, Obk), Dc /icfdc was
niet 20 botte groot moor (Nbk), Botte
praots was hij met (vo), Dat vien ik met
bottc aorig van je (Nbk), Botte netties is
dat met (Nbk), Mar [zoJ kom ic toch niet
botte veer (b), Dat ongc/ok kwam met zo
botte s/im an (Dfo), Now dc cier van 'tjaor
met botte priezig b/mien, komt et juust op
'e mcnnite an (b), Et is/wi/ nict 20 botte
best (Nbk, vo, Ste), Ft is mij niet botte
dude/ik (b, b: Im, p), Botte boge eisen
wooden d'r niet stc/d (Ow), 't Was met zo
bottemooiniet erg mooi, ook: niet bepaald
mooi (Nbk, 01-NI), N is niet 20 botte
ge/cerd niet bep. geleerd (bo: Op), Daor
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bottekiuven - botter
bin 'k niet botte groat mit daar kan ik bet
niet zo good mee vinden (p), 't Is botte
mooi van Jo buitengewoon (b: In), (Jut do
kraante kuf ak niet botte wies wooden kun
je oak niet veel gewaar worden (p)
bottekiuven (Nw) onbep. w. ['botakly:brp]
1. kluiven aan/op botjes
bottel (Obk, Ste) de; -s; -tien 'botT] 1.
rozebottel 2. vrucht van do hagedoorn
(Obk)
bottemes (Ow) et; -sen; -sien ['bota .. . ] I.
u itbeenmes
botten I (Nbk, Nw) bn. ['botçi] 1. van bot
Vetergattios mos ie op boron wit con batten
pennegien (Nbk), 7 Was ccii batten
hoorntien, de tote doej' in 't aende van do
daarm en daar kwam do wast in (Nw)
botten 11 (Dfo, Dbau) zw. ww.; onoverg.;
botte, het bot ['boti7] 1. uitbotten, langzaam
in blad komen Do bomen beginnen weer to
botten (Dhau)
hotter I do; voorn. aand.: ze ['bDtr] 1. boter
of daarop gelijkend vet Do eerste botter is
grosbotter (Ste), Soope haolde Jo ok wel
met eon halve kakesneute out do batter mit
or kaarncn (Ste), Do batter was zeker al
wat cold, want ze was wat raanzig, dan is
20 niet to eten (Ld), As we zeggen dat do
botter groot is, is ze klaor d.w.z. bij bet
karnen (Ma, Dfo), zo oak As do batter
groot is, dan schift ze (Np), Vcurdat do
melk batter schiet, moot do zwengol van de
kann vacke op-en-dace (Op), Dat is eon
stak batter in do brij een flinke bijdrage
die als meevaller wordt beschouwd, een
hole vooruitgang (Diz, Obk, Op, v), oak
gezegd wanneer iemands vrouw eon jonge
zoon of dochter ter wereld heeft gebracht
(Nt), Dat was al eon hiel stak batter in do
brfJ dat was at een flinke finaneiële/
bedrijfsmatige meevaller (vo), ...een hielo
kiute botter in do bri'J een flinke financiele
meevaller (Db, Dfo), Da's ak batter in do
biij dat smaakt heer!ijk (Db), batter op 't
boufd hebben boter op zn hoofd hebben,
niet vrijuit gaan (verspr.), (tegen iemand
die een gat in de hak van zijn/haar kous
heeft:) De batter is goodkaap (k: Ste), mit
't gat in do batter valen met zn neus in de
boter vallen (verspr.), ook mit do kant...
(Db, Ma, Ow), mit do neuze... Id. (Nt,
Nw), je do batter niet van 't brood eten
laaten zich geen dingen voor zn neus !aten

wegpakken, een ander niet zn gang laten
gaan als die de baas wit spe!en, steeds het
initiatief wit nemen (Db, Ld, Nbk, Op),
batter an do galge smeron (Db, Dho, Diz,
Man, Np, 01-N!, Spa, Op): Dat is ak mar
batter an do galge smeren (Db), t Is batter
an do galge smeerd (01-NI), batter bij do
vis geld bij de waar (Spa), batter bif do vis
haolen direkt geld vragen/halen voor bet
geleverde (Db), Ikheb do botter bier altiod
apvroten ik krijg hier altijd overal de
schuld van (Nbk), Now zal do botter gold
kasten flu is het zover, an zal het gaan
gebeuren, komt het eropaan (Sz, Wot),
batter an 't gat stricken on (zels) dreug
broad vreten op onverstandige wijze huishouden of omgaan met voedse!/geld, ni.
zodanig dat men ze!f aan het kortste eind
trekt, ook we!: zich rijker/belangrijker
voordoen dan men is (verspr), ...eten id.
(Np), oak battor an do kant stricken en 't
broad drouge opeten id. (Diz), batter op je
gat smeren en dreug brood oten id. (Nw),
Weet io wel wat zunde is: batter an 't gat
stricken on zelf dreug broad eton (Dho),
...an 't gat smeren... id. (Spa), gezegd
wanneer men jeuk aan zn achterste heeft:
Do batter wadt duur, bij krabbet an 't gat
(Bdie), zo ook As je etgatjakt, wadtdc
batter dour (Nw, Obk), (schertsendoptimistisch) Zahango wij batter bieton
kunnen, kun wi] et nag daen (Bdie), Ic
kun web mienen datJe kant van kaoke is en
Jo gat van batter je kunt wel van alles
menen (Ld), zo wick as batter (Ld), 20
glad as botter (Ld), zo geor as batter (Ld,
Spa, Nw, Ow), (vooral van bep. eten) zo
zaachte as batter (Nbk, Np, Ow), ...as
batter on bn(Mun), zo goll as batter vet,
glad als boter (Bdie), Hij/zij is zo goib as
eon pakkion batter in augustus is stork tot
seks geneigd (Wa!), zo geel as batter (Bu,
Dho), Et sniedt as batter je kunt bet
gemakke!ijk snijden, or gemakkelijk doorbeen snijden (Spa), zo ook De spare snee
as batter (vo) * Aj' batter op Jo heuld
hebben, maef niet in de zunno staon men
meet zich niet blootgeven als men niet
vrijuit gaat (Pe-Dbl), (door kinderen
gezegd, bij/n. a. v. bet karnen) Do batter wil
niet bra ezon/Dae d'r eon botien waeter
bij/Dan begint et to soozen n!. schiften
(Ste), zo ook Hassebosse kaannestaat/Nag
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botter - botterkissien
ccxi stoo4 dan is de hotter groot (Nbk)
botter II (ko) de; -s ['bat1] 1. batter,
bekend visserssehip En keken we naor dc
sc/vjopies op zee, de botters van De
Lemmer en de Kuundcrse punters (ko)

botterachtig [b ... ] - boterachtig: ais (van)
boter
bottcraeker (Dfo, Nbk, Ow) de; -s; -tien
['botç ... ] 1. aker (bep. type emmer) waarin
de boter werd geleverd De botteraeker
kwain op 'e mclkwacgen (Nbk)
botterballe (Obk, Sz) et; -n; -gien ['b..] 1.
balletje boter
botterbarg (1) [b...] - boterberg
botterbloeme de; -n; . glen, ...bloempien
[b ... ] 1. boterbloem nict-kwaoie
botterb/oeme Ranunculus acris L. (fp),
kwaoie botterb/ocme blaartrekkende
boterbloem (fp) 2. ook dotterbloem (fp) 3.
madeliefje (Db)
botterboer (Bdie, Dfo, El, 01-NI) de; -en;
-tien ['botç ... ] 1. boer die boter maakt en
die zelf verkoopt
botterbore (verspr. OS, Np, Op, 01-NI,
Sz) ['b..] - boterboor
botterbriefien et; . ..briefies ['botç ... ] 1.
bon, briee met daarop vermeld de
opbrengst (aan een melkbus gedaan die met
de andere van de fabriek terug bij de boer
kwam) (Dfo, Np, Nt, Nw, Ow) 2.
trouwakte, in verb.: or bottcrbrieficn
(op)hae/en naar het gemeentehuis gaan om
te trouwen (Dfo, Ow), zo oak Die bin om
or botterbricfien henne west zijn naar het
gemeentehuis geweest om te trouwen (Nw),
Wat doet ccxi bottcrbrie/ion d'r ok toe het
maakt niet zoveel nit of je officieel
getrouwd bent of niet (Nw)
botterdeuze (Bdie, El, Dhau, Op, Sz, Wa!)
de; -n; ...deusien ['b3trdA:zo] 1. doos
waarin boter wordt verpakt
botterdreger (Dfo) de; -s ['b..] 1. iemand
die boter wegdraagt
botteren zw. ww.; overg., onoverg.;
botterde, het botterd ['botp] 1. boter
maken, kanien (verspr.) As 't nict al to best

kunnen Et wE niet best botteren tussen die
beide (Dfo, Diz, Np, 0p, Spa) Dat bottert
daor niet goed, dat aickedeert niet (Np),
Dat hottert daor best mit die jonge/u (Dfo),
Et bottert ok wc/ tussen the twit (Nw)
bottereulie (Bdie, Nbk, Nt, Nw, Obk,
01-Ni, Sz) de ['b...] 1. boterohe Bottercu/ic
was zuverder as grunc eu/ic, en et was
bruunder as s/ao-eu/ie van now (Nbk)

botterexport (Op) ['hot1 ... ] - baterexport
botterfebriek [b ... ] - zuivelfabriek
botterfebriek-direkteur (Va) de; -en; -tien
['b..] 1. direkteur van een zuivelfabriek
bottergeelties (Ow) Ook bottergelen (Ow)
my. [...'g..., 'b.../...] 1. aardappeien van een
bep. zeer vroeg type
bottergeld (OS, verspr. WS) et ['bot1 ... ] 1.
melkgeld door een zuivelfabriek aan een
boer betaald; soms werd onderscheid
gemaakt tussen twee soorten betalingen
(Np, Sz), waarbij botterge/d stand voor het
geld voar de melk waar boter van was
gemaakt en kezegeld voor het bedrag dat
men kreeg voar de melk die tot kaas was
geworden (Np): Eerst beurde ic botterge/d,
/aeterkwam et kczcgeld (Np)

bottergelen z. bottcrgee/tics
bottergeute (Obk, Spa) de; -n; ...geutien
['botfgA:ta] 1. boterboor
botterig (Bu) bn.; -er, -st ['botrox] 1. met
uitstekende batten
botterik (Np) ['botçk] - botterik, iemand
die lets op ruwe wijze zegt
botterjaor (b) et; -en ['botç ... ] 1. jaar
waarin men veel/weinig boter (kan)
praduceren een goed botterjaor (b)
botterkaarn (Bdie, El, Nw, Ow) Oak
botterkarn (Op, Nt) lb...] - baterkarn
botterkaarnen (Db, Nw) Oak hotterkarnen (Nt) anbep. w. en het batterkaarnd
['b.!...] 1. karnen van boter
botterkarn z. bottcrkaarn
botterkarnen z. botterkaarnen
botterkelder (Bdie, Dfo, Op) de; -5; -tien
['botr ... ] 1. keider waarin men vooral boter
en karnemelk bewaart
botteren wo/, woddc d'r we] es een botterkeuring (Ow) de [b ... ] 1. officieie
scheutien waarm wacterin daon (Obk), Mit keuring van boter om na te gaan of het aan
penici//ine th c/c melk wil et nict botteren de juiste kwaliteit valdaet Veurdat c/c
(Op), Bij die boer botteren zc a//c melk botterkeuring d'r was, pro csden zc d'r soms
zc/s (Db), Ic konnen an de po/se we/ van a//es deurhenne om an wat meer
yarn omen as ? begon te botteren (01-Ni) 2. pont/cs te kommen (Ow)
(onpers.; onoverg.) met elkaar overweg botterkissien (Ow) et; . ..kissies ['botçktsin]
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botterkleursel - botterstoppen
onoverg.; maekte bottor, hot bottormaekt
['b..] i. makon van boter Ze ken good
kaarnen on bottormaoken (j), Ze gong naor
S. 's p/aetse to bottermaokon (j)
bottermaeker (Bu, Nbk) do; -s; -tien ['b..]
1. modoworkor in eon zuivelfabriok die
boter produceert
person Do bottorknoder gaot at waoter bottermark (alg., niet ZW) Ook
onderdour, zodat at wader d'r uutpast wodt bottermaat (Dfo), bottermaark ( ZW) et;
...markios [b..!...] 1. merktokentjo in do
(Np)
botterknop (Obk) de botçknop], in * Do boter, gostempold of ontstaan door profiol
loste drop is do botterknop do Iaatste in do nap waarin do boter word beroid (Db,
druppels (bij hot molken) leveron hot Ma) Bike boorinno had Zion eigen
bottonnarkion, dour die bottornappo (Db) 2.
meeste vet (Obk)
botormork (Op) 3. botormarkt Vroeger was
botterkoeke (1) pb..] - boterkoek
d'rin Woivegao eon groto bottonnark(Op),
botterkoeme z. bottorschaofe
botterkonterleur (Op) ['b...] - In Gethok was do bottormark (Nbk)
botorkontroleur Ben botterkontroleuris eon bottermes (01-NI) ['batç... ] - botormosje
rieksambtoner die i. i'm. do bottorwet botternaegel (Dfo) do; -s; -tion ['botç...] 1.
kontro/e ho/en moot over do kwaliteit van spijkortjo gobruikt voor hot vastzotton van
hoepols van twijgen om botervaten
do hotter (Op)
botterkontrole (Op) ['b. . - boterkontrole botternappe (Db, Dfo, Man, Ma, Np, Nw,
botterkop (verspr.) do; -pen; ...koppien Spa, Sz) do; ...nappion ['b...] 1. houton nap
['botç...] 1. boterkop, kop, grote houton voor pim. oen pond boter Do hotter woddo
beker waarin de boter word opgemaakt vroogor opkopt in do bottornappo word
(plm. één pond), met figuurtje(s), waardoor daarin afgometon on kroog daarin zijn vasto
do boter werd versierd en gemerkt Eon vorm (Spa), Dour die botternappo had cike
botterkop is oon klehi vattien, om hotter in boorinno zion eigon bottermarkion (Db),
to doon mit eon fegaurtien (Ow), In do Mit do bottornappo baa/do io do hotter van
botterkop maokte Jo do hotter mooi op, mit do soepo (Nw)
mooie waarkios en zo (Nw), 1k he weer eon botterpolse (Nw, Sz) ['b..] - karupols
mooi stok bottor karnd, ik zal or oven in botterpot (Db, Dfo, Dho, El, Nbk, Nw,
do botterkop dccxi (Sz) 2. botervloot (Dho) Ste, Wol) do; -ton; ...pottion ['b...] 1. pot
botterkoppen (Dfo) onbop. w. en hot voor hot bowaron van boter, botorvloot
botterkopt [b...] 1. boter verzamelon nit botterpronker (Nt, Spa, Ste, k: Ste) do;
-s; -tion ['b..] 1. stampworktuigjo mot
karnton
bovon on ondor figuurtjos waannoo - ook
botterkOrf z. bottermaande
tor vorsiering - merktokontjes wordon
botterkupe (El) ['b..] - botervat
botterlepel (Dfo, Man, Nw, Ow, Sz) do; aangebracht in do boter, moostal door do
-s; -tion ['b..] 1. botorlopet, ni. houten boorin (Nt, Spa, k: Ste) 2. botorkop,
sleef waarmee word nagoroond, de voorzion van morktokon(s) als bodoold
karnomolk nog nit do boter word gedrukt ondor 1, zodat die in do boter kwamen
(Ste)
on do boter werd gladgestroken
botterschaole (Bdio, Ma, 01-NI, Op, Ow)
botterletter (Bu) ['b...] - banketlottor
Ook botterkoeme (Obk) do; -n;
bottermaand z. bottermaande
bottermaande (El, Op, Ste) Ook ...schaoltien [b ... ! ... ] 1. schaal, kom waarin
bottermaand (01-NI), botterkörf (Dfo, men do boter knoodde
Ow), botterkorf (Mun, 01-NI) do; -n; botterschottel (Bdio, Nt) ['b..] - botor..maantion ['b..!..] 1. korf, mand om boter schotel
botterstempel (Np, 01-NI) [b..] - botorin to dragon, to bewaren
stoinpel
bottermaark z. bottormark
botterstip ['b3tjsftp] - botorsaus
bottermaat z. bottormark
bottermaeken (Obk, j, p) zw. ww.; botterstoppen (k: Sto) onbop. w.

1. kistje om boter in to vervooron naar de
zuivolfabriek
botterkleursel (Op, 01-NI, Spa) ['b..] boterkleursel
botterklippe (Dfo, Nw) ['b..] - botervloot
botterkneder (Np) de; -s; -tion ['b..] 1.
boterknedor, ook om het water eruit to
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bottertonne - bouw
['botrstaprn] 1. botervaatjes vullen (door
boeren)
bottertonne ['botç...] - boterton Dc
bottcrtonven wooden van iezcren has/ag
veurzien deur tie kuper (Obk)
bottervaarve z. bottervarve
bottervarve (spor.) Ook bottervaarve
(ZW), botterverve (WH) ['b. .1...] boterverf
bottervarverspottien (k: Ste) et; ...potties
['b..] 1. potje waarin de boterverf zat
bottervat (verspr.) et; -ties ['b..] 1.
botervat, vaatje waarin boter werd bewaard
en vei-yoerd (van eikehout) Ft bottervat
was plat (Ow)
botterverve z. bottervarve
bottervet (Dho, vo) [b... ] - botervet Flier
bin om te bcginnen ccv peer cerpc/s in wat
bottervct on een flintertien v/eis en dan
kriej'aanstnog cen half botticn bri7(vo)
bottervloot ['b ... J - botervloot
bottervorm (Nw) [b --- ] - botervorm
botterwaoge (Op) de; -n [b..] 1.
boterwaag Vroegcr was d'r in Wo/vegao
ccv grote bottermark mit ccv botterwaogc
(op)
botterwekkel (Op) [b... J - boterwikkel
botterwet (Op) [b ... ] - boterwet Een
botterlcontroJcur is ccv ricksambtcner die
1. v.m. tie botterwet kontroje holen moct
over tie kwa!iteit van tie hotter (Op)
botterzaod (Op, Pe-Dbl en verspr. cost.)
['b] - boterzaad Botterzaod wodde veur
de oorlog nog we! bouwd (Nbk)
botterzoer (VU) [b ...] - boterzuur
botterzoerbakterie (vo) [b... ] - boterzuurbakterie Een bezwaor was nog wel dot
zoe 'n kuij'bu/t mit vas grös ccv kwcckp/ak
was van botterzoerbaktcrics (vo)
bottig (Nw) bn.; -er, -st ['botox] 1. met
stevige botten Hi7 hadde ccv peer bottxc
sob oo!ders en duvc!s staark dat bil was
(Nw)
botulisme (spor.) [bo:oty'hsmo] botulisme (bij watervogels)
botvieren ['botfi:apfl - botvieren (fig.) je
/ustcn botvieren (spor.), je argens op
botvieren (spor.)
botweg [botwcx; aks. wisselt] - botweg,
lomp
bouillon [bu'jon] - bouillon (uit vlees)
bouillonblokkien [buj ... ] - bouillonblokje
bouillonsoep [buj ... ] - bouillonsoep

bouillonteblet [bu'j ... ] - bouillontablet
boulevard [bub'fa:r] - boulevard (bep.
straat)
boute z. boo!tc
bouvier de; -s; -gien [bu'fj 1:, .Jf]tj] 1.
bouvier
bouw de [brim] 1. bouwland, bouwakker
Hij gnot ccv ark en gaot aachtcr 't buss
naor dc bouw (b), En now moe'k naor de
bouw, ikmoct heit be/pen! (v), Hijis op 'c
bouw an 't wark (Nbk), ccv kaampien
bouw (v), D'r komt in disse hockc wear
watmccrbouw(Obk), Wijhadden vroeger
veu!e meer bouw as tegenwoordi (Nbk),
Ze badden doe nog potstallen on dan
mossen ze ccv bici'eboel heidep/aggcv
bruken om et vee dreuge te bo!en en Je
kregen an prima dong vcur de bouw (i)
W1J inoe'n vanmiddag naor de bouw te
ecrpe!rooicn (01-NI), Mit zoe'n natte
hoe yen we tie ecrpe!s nict in tie bouw to
doen (Obk), tic ecrappe/s uut tie bouw
hae!en (Nt), ...mit koffic naor de bouw
(Ow), in tie bouw wezen op de akker
werkzaam zijn (Bdie) 2. landbouwgewas
Dc bouwstaotd'rgoed vcur(Dhau, Spa) 3.
oogstwerkzaamheden op de akker, het
verbouwen (verspr.) Bouw gcft ccv hoop
wark, et icne is d'r nog nict wit of et
aandere moct d'r al weer hi (Db), Dc
bouwboeren treffen mooi weerin tie bouw
(Spa), Wij hebben tie bouw weer daon
(Bdie), Dc bouw is an de gang (Ow), Zc
zitten op ? ogenb/ikin de bouw(Dho), Dc
boeren hebben et drok in tie bouw (Dfo) 4.
het bouwen van huizen etc. Dc bouw van
tie huzen veuroons gaot mar haddc mit dit
weer (01-NI), De bouw bcgint op ft
schieten, de meiboom staot d'r a! op (Diz)
S. plaats waar men bezig is met huizen etc.
to bouwen Dc timmerman gaot naor de
bouw (Wol), Wat ]open d'r tech een hoc!
meensen op 'a bouw (Spa) 6. woningbouw
als branche We zittcv in de bouw (Nt,
Nw), D'r bin op 't ogevbhk te weinig
timmer/uden in dc bouw (Bu) 7. vorm van
het Iichaam van een mens of dier 8.
struktuur Van wat men maakt/heeft gemaakt
tic bouw van ecn roman (1) 9. opbouw van
een bijenkorf door de bijen waarmc bouw
bouw in de bijenkorf met de raten haaks op
de spijlen, zodat de zonnewarmte via het
vlieggat evenredig over de raten wordt
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bouwaliker- bouwkaampe
verdeeld (bs: Obk), ook: de bouw van raten voren zo recht as een fluite, ccii pracht om
in een bijenkorf i.t.t. tot een bijenkast (bs: te zien (Nw), Nao de rogge bouwen we de
Dfo) of speciaal in een ronde korf (bs: akker weer veur de knollen (Op), 1k bin an
Dfo), waartegenover koolde bouw bouw 't roggeiaand bouwen (Np), Vroegcr
van de honingraten in een bijenkorf haaks mossen de boeren aYe iaand bouwen mit
op de richting waarin de bijen vliegen (bs: peerden veurdep/oeg(Pe-Dbl), Ikbouwde
Obk), ook: de bouw van raten in een etiiefste mit de statploeg(Ste), ecrpel!aand
bijenkast (bs: Dfo), vaaste bouwbouw van bouwen ( Ste), haeveriaand... (Ste), Et
honingraten in een korf met spijlen (bs: knolleiaand moe'n wij nog bouwen (Db),
Dfo, El, Obk, Up), i.t.t. losse bouw, ni. in c/c kaanten bouwen alsnog de kanten van
een korf zonder spijien of in een korf met de akker ploegen (die had men nog niet
(uitneembare) raampjes (bs: Dfo, El, Obk, geploegd) (Ma), ...dus verzetie 'in [ni. pen
Op) * A/!emacbtig, war cen bouw! 't Is in ploegboom] in de dikte, dan is dat mar
ai!eniaol rood, wit en blauw ni. kiaproos, een half gat, mar doe dat veuruut, dan
bouwt hij al war dieper ( Nw), Dc rogge
korenbloem en akkerwinde (a)
bouwakker (Db, Np, Obk, Ow) [b..] - wodt d'r onder bouwd, da's een mooie
bouwakker Qin de boa wakkers is bier en rotterije in de grond (Dfo), te hope
bouwen van binnen naar buiten ploegen,
daor een singe! p!aant (Obk)
bouwarbeider (spor.) ['b..] - bouw- waarbij de stoppel' op elkaar komt (Dfo)
4. verbouwen (van gewas) Knollen hebben
arbeider
ze v/eden jaor flog wel ci bouwd (Nbk),
bouwbedrief [b..] - bouwbedrijf
Wi] bouwen oonze eicn eerpe/s (Nbk),
bouwbeleid (1) ['b...] - bouwbeleid
Om disse tied moej' de moesp!aanten
bouwboer [b ... ] - bouwboer
bouwen (Dfo) 5. maken van honingraat
bouwbond ['b...] - bouwbond
bouwdeuze (Ld, Nw, Obk, Spa) [b..] - door bijen (bs: El, Obk, Up, Ow), Dc
spicien icon de bijen an vaaste bouwen en
bouwdoos: blokkendoos
bouweerde (Dfo) Ook bouwere (Ow) or wark in zetten (bs: El) 6. rooien van
aardappelen (Bdie, Ma, Np), in de eerpeis
['b..!..] - bouwaarde
d'r nut bouwen (Bdie, Np), ...mit een pioeg
bouwegge z. bouweide
bouweide (Db, Dfo, Ma, Nbk, Np, Nw, (Ma)
Obk, Up, Ow) Ook bouwegge (Pe-Dbl, bouwer de; -s ['botç] 1. bouwer: van
Spa) de; -n ['boMsjda/ ... eya] 1. bep. eg met huizen enz. 2. bouwman, ploeger (spor.)
grote tanden, om bouwland mee te hewer- bouwere z. bouweerde
ken Vroegermaekten ze we! bouweidegies, bouweri'je de [...'rijo, ook ...'sjo, z. -i'je]
die de meensken zeis trokken (Np), Mit de 1. het bouwen in meerdere betenissen Dc
boa weide kuj' et onkruud iosmaeken in de
bouw (Db)

bouwen zw. ww.; overg., onoverg.;
bouwde, het bouwd ['boMrp, .. .gffl 1.
(overg.) bouwwerken maken B. bouwde
zeis van wat spekkisten ccii keet (b) 2.
(onoverg.) opzetten, opbouwen anderszins

bouwcri7e gong aorig viot, en doe de
Amerikanen ankwammen, zat et sped onder
de kappe ( vo)

bouwiase (spor.) ['b...] - bouwfase
bouwfoons (spor.) ['b...] - bouwfonds
bouwgrond [b ... ] - bouwgrond: voor
gebouwen; voor landbouw
Sepiepenhooit daor willen de bijen or beste bouwlioeke (Sz) de; -n ['b...] 1. deel van
biewark op bouwen, beter as aandere de omgeving waar men bouwland heeft
soorten hoolt (Ow), Zoe'n wai was neudig Dissc woorden horen a/ieen in de
omreden daor et zetwark, dat is et of to bouwboeke thuas hier: in het oostelijke
greven vane, op bouwd wodde (s: Np) 3. deel van Stdllungwarf(Sz)
ploegen of anderszins bewerken van grond, bouwjaor ['b...] - bouwjaar
teneinde te verbouwen We gaon henn' te bouwkaamp z. bouwkaampe
bouwkaampe (Nbk, Ste, b) Ook
bouwen (Nbk), Doe die op 'e hoge es an
bouwen was (b), Die boereknechtkonjent bouwkaamp (Ow) de; -n; ...kaampien
[sekuur] bouwen (Obk), We hadden vroe- ['b.!...] 1. stuk bouwland, veelal door
ger een voerman te bouwen, die kende et, houtwallen omgeven recht dear de
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bouwkavel - bouwtekening
bouwkaampe, waor ok zien heir en pa/ce al
bouwd hebben (b)

bouwkavel (verspr.) ['b...] - bouwkavel
bouwkeet
- bouwkeet
bouwkeunst ['b...] - bouwkunst
bouwknecht (Obk) de; -en [b...] 1. knecht
die vooral moet ploegen en daarvoor in het
bijzonder geschikt is Eon Drentse hoer
vreug vroeger noga/ es een bouwknecht

(Obk)
bouwkonstruktie (spot.) ['b..] bouwkonstruktie
bouwkontrakt (spot.) ['b..] bouwkontrakt
bouwkosten ['boMkostn] - bouwkosten
bouwkraene (spor.) [b ...] - bouwkraan
bouwkunde de ['b...] 1. bouwkunde
bouwkundig (spot.) [...'k...] - bouwkundig
bouwkundige (spor.) [...'k...] bouwkundige
bouwlaand (verspr.) ['b..] - bouwland een
stokkien we/do of bouw/aand(El)

bouwlasten (spor.) ['b..] - bouwlasten
bouwmaark z. bouwinark
bouwmannegien Ook bouwmantien (Dfo,
Ow) et; bouwmannegies ['boMmanoxin/
-. .mantin] 1. kwikstaart, akkermannetje De
bouwmannegies gaon op '0 bouw aachter
dep/oeg an (El)
bouwmantien z. bouwmannegien

als hoozioeer4 z. aldaar
bouwperceel (spor.) [b ...] - bouwperceel
bouwperdukt (vo) et; -en [b ...] 1. produkt
verkregen uit de akkerbouw De me/kpries
zakte mar een betien, mar de veepriezen
kregen we/ een opstopper en de priezen
van do boo wperdukten ok (vo)

bouwpergramme (spot.) ['b..] - bouwprogramma
bouwplaete ['b..] - bouwplaat: bouwkarton
bouwplaetse (Ld, vo) ['b..] - bouwplaats:
boerderij met uitsluitend of voornamelijk
bouwland (..) i/c bin zo wied da'k eon
bouwp/aetse huren kan, mit recbt op de
eerste koop as et mij past (vo)

bouwplan ['b..] - bouwplan
bouwpremie (spor.) ['b...] - bouwpremie
bouwpries [b... ] - bouwprijs
bouwprojekt (spot.) ['b...] - bouwprojekt
bouwputte [b...] - bouwput
bouwriepe (verspr.) bn. [aks. wisseit] 1.
bouwrijp: voor huizen en andere gebouwen
Mit eon huus bouwen moot do grond
bouwriepe mae/ct wodden, dan kun ze
beginnen mit bouwen (Ste), Do gemeente
moot et bouwterrein bouwriepe mac/con

(Ste) 2. geschikt om op te verbouwen (Db,
Ste) Do grond moot bouwriepe mae/ct
wodden nI. door ploegen of spitten en

bemesten (Db, Ste)
bouwroze (fp) [b ...] - kinproos
bouwschema (spot.) ['b..] - bouwschema
bouwschoe (Obk) de; -n ['b..] 1. bep.
werkschoen, gebruikt bij het bewerken van
augustus En dan E/fduzend en Bouwmaark, het bouwland, met name wanneer men
daor gingen do boeren gerege/d henne en achter de ploeg Rep
bouwsel (spor.) ['boms] - bouwsel
do vrouwen mit (be: Nw)
bouwsom (Spa) ['b..] - bouwsom
bouwmateriaal z. bouwmateriao/
bouwmateriaol Ook bouwmateriaal (Nw) bouwstee (Op) de; . ..steden; .. .stegien
['b..] 1. plants want men gaat bouwen: Ze
['b.. .1...] - bouwmateriaal
bouwmure (Ste) de; -n; . ..muurtien ['b..] nil/en now we/gauw beginnen to ti,nmeren
op diE /aand, want de bouwsteden bin a/
1. bouwmuur, draagmuur
bouwondernemer (spot.) ['b..] - bouw- uutzet en ze bin a/ mit et p/aggen
begonnen (Op)
ondernemer
bouwonderneming (spot.) [b..] - bouw- bouwsteiger ['b...] - bouwsteiger
bouwstien (verspr.) [b...] - bouwsteen
onderneming
bouwopdracht (verspr.) [b...] - bouw- bouwstijl (spor.) ['b...] - bouwstijl
bouwstof (spot.) [b..] - bouwstof (fig.)
opdracht
bouwopzichter (spot.) ['b..] - bouw- bouwtechniek (spor.) ['b..] - bouwtechniek
opzichter
bouwtechnisch (spot.) [...'t...] - bouwbouwpakket ['b..] - bouwpakket
bouwpeerd (Spa) et; -en ['b..] 1. trekpaard technisch
van een bouwboer, in het bijzonder bekend bouwtekening [b..] - bouwtekening

Bouwmark (Ma, Np, 01-Ni, Op, Spa, Ste,
Wol) Ook Bouwmaark (Dho, Nt, bo: Nw)
de ['b.., ook ...'m... (Ste)/ ...] 1. bekende
markt te St/en wiek de laatste dinsdag in

bouwtempo - boven
bouwtempo (spor.) [b...] - bouwtempo
bouwterrein ['b...] - bouwterrein (grond
geschikt of bestemd voor met name
huizenbouw)
bouwtoezicht (spor.) [b..] - bouwtoezicht
bouwtrant (spor.) [b...] - bouwtrant
bouwvak ['b...] - bouwvak(vakantie)
bouwvakarbeider (spor.) [b...] - bouwvakarbeider
bouwvakker ['bothfakf] - bouwvakker
bouwvakvekaansie [b ...] - bouwvakantie
bouwval (1Db, Dfo, Ld) de; -len; -legien
['bnfat] i. oud, vervallen huis Dc oo/de
kiinte van B. is now zoe'n bouwvai, daor
zal we! nooit weer een bouwvergunning op
geven wodden (Db)
bouwvaltig [boMfalox] - bouwvallig 't
Hokke wodt oold en bouwvaiig (Op)

bouwvergunning ['b..] - bouwvergunning
Dc oo!dc k!inte van B. is now zoc'n
boo wva!, daor zal wel nook weer eon
bouwvergunning op geven wooden (1Db)

bouwverieninge (1) [b..] - bouwvereniging
bouwveroddering (1) ['b...] - bouwverordening
bouwvocht (spor.) [b..] - bouwvocht
bouwvore de; -n; ...voortien [b...] 1.
bouwvoor Daorzit cen goeic bouwvore op
(verspr. OS, Spa), We moe'n eerst de
bouwvore ofplaggen (Np), de bouwvore
ommeschellen ondiep ploegen (Nt) 2. voor

boven I bw. ['bo:btp] 1. boven, op een
hoger gelegen plaats Traoge gong de
viagge even lacter de locht in, tot boven in
de paol on doe staorian weer naor
beneden ( v), Hij zat van boven tot onder
onder or hajzaod (Nbk), Dc koenen bin
boven nI. op bet hoger gelegen land (Diz,

Ste, Sun, Op), nI. met name tegen de
Ronde Blesse aan (Ste), Appelsche-boven
het hoger gelegen deel van Appelsche
(tussen de huidige dorpskern on Dc Smilde
gelegen), weer boven wezen/kommen d.i.
nan de oppervlakte van het water, nit een
put ed., 1k viene daj' daor met in rearen
moeten, ie weten niet wat d'r allemaolc
boven komt wat er al!emaal door bekend
wordt (Spa), naor boven: Doe kwam daor
inienen wat out die ooldc grond naor boven
zettcn(J(b), van boven, naar beneden: As
de laampc van boven komp, oat gef con
plof als de lamp valt (Ste), van boven
dade geven iemand op zn hoofd slaan,
crop timmeren (bo: Op), tot boven (an)
(toe), van boven of vanaf de bovenkant,

ook: door/vanuit de besturlijke bovenlaag
geleid, geinitieerd, Van wat oons Jaeter
boven waacht, spear ie bier wat, beneden

in de hemel (b) 2. verdieping anders dan de
begane grond, vaak: zolder, slaapkamer

yore (Ste) 3. laatste voor die bij bet
ploegen overblijft (Di; Sz) De yore die

boven Vanao vend bet hij me weer betied
naor boven stuard d.i. naar bed (boven)
(v), Hool je rustjg, of ik stuur je naor
boven d.i. naar je slaapkamer boven (voor
straf) (Nbk), Gao mar even naor boven,
dan kuj' daor even rustig wat an je
huuswark doen (Nbk), Die stool hcj' zeker
boven benne zet (Nbk), J. schrok wakker
doe de knecbt van boven kwam U) Woon
ie boven of beneden?op de/een boven-

over is bij et tuun ommespitten, de
bouwvore, maakte ie dan weer dichte (Sz)
bouwvruchten (Op, vo) my. [b...] 1.

verdieping (Nbk) 3. hoger op de bladzijde:
de dadde riegel van boven, ook: corder in
de tekst (1): zie boven (1) 4. het beste, beter

gewas, produkten van het bouwland,
veldvruchten Dc boerken7e gong die
zommer mar best mooi weer bij de
hajjinge en de boa wvrachten dcden or ok
meraokel (vo)
bouwwaark z. boawwark
bouwwark Ook bouwwaark (Pe-Dbl)

Appe/sche boven! Wie
dan Oranje
zegt van Appelsche onder, die krigt een
pak op zien donder! (Ow) 5. in to boven
overtreffend, sterker dan: Dat gaot mien
verstaand to boven (Nbk), .. .zien krachten
te boven (Nbk), Die klap is hij nooit moor
to boven kommen hij heeft zich nooit meer

['b..!..] - bouwwerk
bouwwereld (spor.) [b..] - bouwwereld
bouwwieze (spor.) [b ...] - bouwwijze
boveknecht z. boverknecbt

van die tegenslag kunnen herstellen (Nbk)
6. bovenaan, in/op/over de bovenkant Hij
zat boven in de boom (Nbk), Die leap
boven over do naald van et huus (Nbk),

die geploegd is of net geploegd wordt
(ZW, Np, Nw, Obk, Op, Wol) de
bouwvore, waor de ploeg de grond
own ezet (Obk), In de bouwvore komt de
grond en dan komt daordeur weer ccii nije
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boven - bovendacle
Th7 zit haven op 't peerd (Nbk), Dc ac/c
vhgt boven in de schure amme (Nbk), Th3/
Stan haven an de liest wit de verkiezings
(Nbk) * (schertsend gezegd als er jets valt)
A//c zegen komt van haven (Nbk)
boven ii vz. ['bo:br] 1. op een beget
gelegen plaats, boven 1k hear et v/iegtuug
we] mar zie him niet, 1n7 zit zeker boven
de wa/ken (Nbk), haven 't vuur(b), N. zag
hi] con diepe s/oat ccii peer /eerzen boven
wacter uutstikken (j), boven wacter
kamunen/wezen boven de oppervlakte van
het water, ook (fig.) weer te voorschijn
(Nbk), et heufd boven wacter ho/en (Nbk),
Dc bounties kommen al boven de grand
komen al op (Nbk), (..) doe hi] nag boven
eerde stan (..) flog niet ter aarde was
besteld (I), War year tekst ston d'r boven
de deure? (Nbk), iene de haand haven et
heufd ha/en (Nbk), 1k had in Grunningen
een kaemer boven een winke/ (Nbk), Et
dak van et huas kwam krek niet haven de
bomen aut (Nbk), Hi] gruuit ml] haven et
heufd wordt langer dan ik (Nbk), Dat
gruuit me haven et heufd wordt me te
ingewikkeld, dat wordt te moeilijk voor mij
(Nbk), Dat k/onk haven et/ewaaiuutklonk
flog harder dan het andere lawaaj (Nbk),
bavenje macbt warken meer doen, harder
werken dan men eigenljjk kan (Nbk, Bu),
zo ook Ft waark giet him boven de macht
is meer dan wat hij aan kan (Ld) 2. hoger
in rangorde Dr staat nag iene boven him
er is nag iemand the baas over hem is
(Nbk), De meester stan haven de juffer,
hi] was heufd (Nbk), baas haven baas,
wander haven wander, D'rgaatniks haven
een goedgeweten niets is beter dan (Nbk),
zo ook D'r gaat mi] (..) niks boven een
ao/derwets iezer(b) 3. meer, hoger dan een
bep. maat, hoeveelheid As et haven de
honderd gulden komt, kaap et dan mar niet
(Nbk), Bier wadt hier al/ienig verkocht an
gaenend haven de zestien jaar (Nbk), AJ'
nag wat /ekkers kregen naa et eten, zeej'
wet 'Och here, dat kan 'k haven mien zat
nag we] ap'(Nbk), haven Jan z. onder Jan:
Vierjaor menister, dan hi]' ho yen Jan (El),
We mae'n niet haven de begrating kammen de begroting overschrijden (Nbk),
haven verwaachting (spar.), zo ook De
pries van 't snieden was haven verwaachting uut (j), (..) dat et veer haven al

die zargen uutgaatveel belangrijker is dam
(v), de vrede, die boven aRe on vrede ant
gaat voornamer, belangrijker is (b), onder
en haven de wet z. onder wet, bet. 3,
haven zien tbeewaeter wezen z. onder
theewaeter4. ten noorden van, in verb. als
Die is mit een Fries traawd, die komt
haven de Kuunder weg (Nbk) 5. ter hoogte
van (Nw) Aj'baven Veengao hinnen, da's
niet veer van Dc lese, daar ziej'ze nag wet
es /open (Nw)
bovenaarm z. boveraarm
hovenacude z. haveraende
bovenal [aks. wisselt] - bovenal, vooral
Bo venal bin we daankber veur de wetenschap (..) (b)
bovenan [aks. wisselt] - bovenaan: aan het
boveneind: Zien naeme stan havenan op dc
/iest(Nbk); in een rangorde: We staan nag
niet bovenan in de kompetisie (Nbk); in bet
bovenste gedeelte, op de hoogste plaats: Ft
lag havenan in de Jae (Nbk)
bovenbaand (Db, Dhau, Ow) de; .. .banen;
...baantien ['bo:brn ... ] 1. band haven om de
garf
bovenbaander z. boverhaander
bovenbalke (verspr.) de; -n; ...balkien
['bo:brnb ... ] 1. balk boven in de schuur
(vaak als bovenste balke aangeduid) (Ste))
2. balk waaraan de stalpalen zijn
vastgemaakt (aan de bovenkant) (Obk)
bovenbeen z. baverbien
bovenbek (Nbk) de; -ken; -kien ['b..] 1.
bovenste van de twee delen van een bek
Dat peerd het een 'varkenbek et bet een
/angere havenbek (Nbk)
bovenbien z. haverbien
bovenbille (Dfo) - bovenbil de bavenbi/le
of de kant van et aachterste/ van de kae
(Dfo)
bovenblieven ['bo:bm...] - bovenblijven,
niet zinicen
bovenboom (s) de; ...bomen ['bo:bnt..] 1.
bovenste deel van bet hek
bovenbouw (Mun, Nbk) lib...] bovenbouw: in schoolsystemen
bovenbroek z. boverbraek
bovenbuis z. hover/mis
bovendaele (Op. Ste, ho: Op) bw. [aks.
wisselt] 1. vanuit de richting van boven, in
van bovendae/e' Ze /egden 'in d'r van
ho venda etc in (Ste), van bovendacic d'r op
timmeren iemand op zn hoofd slaan (Op),
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bovendat - bovenomme
zo ook van bovendaelegeven Id. (ho: Op)
bovendat (Obk, vo) bw. [bo:bip'dat] 1.
bovendien, daarenboven Thi zat d'r zels

en zo bin waarmbioedpeerden (Nbk), Et
was eon zwa ore, zwatte ho venlaander ruan
(vo), eon Dautse bovenlaander paard van

good bij en bovendat hot hij ok nog eon
rick vrommes trouwd (Obk), Jo hebben
bovendat een hand vol wark (vo)
bovendeure z. boverdeure

bet Holsteiner type (Bit)
bovenlaeder (Np) de; -s ['b..] 1. bep. type
geweer: voorlader
bovenlaeken z. boverlaoken
bovenlander z. bovenlaander
bovenlaog(e) z. bover/aoge
bovenlaoten ['b...] - bovenlaten
bovenlast (Np) de [b ... ] 1. bovenlast Aj'

bovendolle (Np) de; -n ['bo:bmdola] 1.
bovenste handvat aan een zeisboom
bovendrieven (spot.) [b ... ] - bovendrijven:
aan de oppervlakte drijven
bovendrok z. bovcrdrok
bovendrumpel z. bovcrdrumpel
boveneinde z. boveraende
bovenen bw. ['bo:bm5n] 1. in van bovenen
van boven, naar beneden, vanaf de

mit do waogen dear do knioslag gingon en
bovenlast hadden, dan haj' eon bool kaans
dat d'r eon ronge knapte (Np)

bovenleer (verspr.) ['b. ..] - bovenleer (van
een schoen)
bovenkant Van bovenen kuj' et hid good bovenlichem z bover/icheni
zion (Nbk), Et kwam van bovenen ( Ma, bovenlicht (Sz) at ['bo:btphxt] 1. hat licht,
Nbk)
de verlichting boven
bovenende z. bovoraende
bovenliefien z. boverliefien
bovengedien (Nbk) et; -en; -egien [b ... ] 1. bovenlocht z. boverioeht
vrij lang glasgordijn dat toch ook niet zeer bovenloop z. boverloop
laag komt, zodat een groot deal van het bovenmaegd z. bovermeid
raarn nog onbedekt is
bovenmaots (vo) bn. [aks. wisselt] 1. (van
aardappelen) dikker dan van de gewone
bovengrond z. bovergrond
bovenhaans z. boverhaans
maat Et leek mar best, met to you/c
bovenmaotso thkken - de grootste maoto
bovenhands z. boverhaans
was vie von vieftig millimeter on do kleinsto
bovenhemd z. bovcrhemd
twin tig millimeter - on eon protte in de
bovenhuus z. boverhuas
bovenin [aks. wisselt] - bovenin: in het goeie maote (vo)
bovenste deal Zuuk mar even in do kaaste, bovenmaotse (Ow) de; -a ['b .... .... mo:ats]
et Jig bovenin (Nbk)
1. dikste soort aardappel die men afzondert
met behulp van een eeipolsjouwo
bovenkaak z. bovenkacke
bovenmeenselik U) [aks. wisselt] bovenkaant(e) z. boverkaante
bovenkaeke (Nbk) Ook bovenkaak (Spa) bovenmenselijk deurzien bovenmeenselike
['b..!..] - bovenkaak
dienstklopporije (j)
bovenmeester (Nbk, Obk) [b..] bovenkaemer z. boverkaenier
bovenmeester: oudere benaming voor hoofd
bovenkamer z. boverkaemer
bovenkant(e) z. bovenkaante
van een lagere school
bovenmeid (Dhau, Np) de; -en; .. .meitien
bovenkappe z. boverkappe
['b..] 1. de belangrijkste, oudste dienstmeid
bovenkleren z. boverkieren
bovenknecht z. boverknecht
van een hoer
bovenkommen ['b...] - bovenkomen: boven bovcnmouwe (Nbk) de; -n; . . .mouwgien
water; op een hogere verdieping, op een [b..] 1. bovenste stuk van een mouw Do
hogere plaats komen; boven komen te onderniouwe is et stok onder do aann;
liggen (bij een worsteling); opwellen (van vroeger maokte io do mouwen in twie
bep. gevoelens, herinneringen: Et ooide go dioJton, eon bovonmouwe on eon
zeer kwam weer bo von (Nbk)
ondermo awe (Nbk), Do ondermouwo en do
bovenkriegen ['bo:bipkrigj]] - bovenkrijgen bovenmouwe en daor zat eon naod tussen,
mit kielen haj' dat (Np)
bovenkussen z. boverkussen
bovenlaander Ook bovenlander (WH, bovennetuurlik (spot.) [aks. wisselt] elders spor.) ['b.!...] - bep. paard: bovennatuurlijk
bovenlander Bovenlaanders, Fnese peerden bovenomme [...'oma] - bovenom
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bovenop - boverbuse
bovenop [...'op] - bovenop: op hat
boveneind d'r bovenop springon: er meteen
krachtig op reageren, er voortvarend mee
aan de slag gaan, Hielomaolo bovenop ston
eon butts (ba), Die is d'rglad bovenop hij
is kaal (Nw), Die pochobual dot do helte
d'r bovenop stelt het met zijn pochen veel

bovenunt [bo:brp'yt] - bovenuit: boven jets
anders uitkomend Do striekgeldschriovor
was d'r ff5. 000,- bovonuut en doe her M
voortien daogen in do kniopordzeten (Op),
Hi] kionk d'r mit zion scho/lo stommogion
veer bovenuut (Nbk)

bovenverdieping (Nbk, Nw) de; -s, -en;
...verdiepinkien [b...] 1. bovenverdieping
Bovenweg z. Bovorweg
bovenwoniug z. bovonvoning
bovenzaal Ook bovenzael (Np) pb..
bovenzaal
bovenzael z. bovenzaal
bovenzoolder z. bovorzoo/der
dat hi] d'r weer bovenop kommon zol (..) bover- Ook boven-, spor. soins ook hove-;
dat hij weer zou herstellen van zijn de var. met bover-hebben - als erfwoorden
ziekte!aandoening Q), Hi] had d'r muuito - meestal de voorkeur - boven-, aan de
mit d'r weer bovenop to kommen beter te bovenkant gesitueerd, in sst. als
worden, de financiele slag te boven te boverkaante, bo voraarrn
komen (Nbk), Hi7 k/a utort d'r weer boven- boveraarin (verspr. OS, Np) Ook
op wordt weer beter (Bu), ook: zn finan- bovenaarm (WS, verspr. OS), bovenarm
ciele positie wordt beter (buy. na een (Sz) de; -5; -pien, ook -tien (oost.)
[bo:wr .... ... vr ... I ... brn ...!...] 1. bovenarm
faillisement) (Bu)
(van mens)
bovenraand z. bovorraand
boveraende (Bu, Nbk, Np, Nw, Ow, Ste)
bovenraande z. bovorraand
Ook boverende (Obk), bovenende (verspr.),
bovenraem z. bovorraem
bovenaende (verspr. OS, Diz, Nw, Ste),
bovenrok z. boverrok
bovenschostien (Nw) de ['b..] 1. bovenste boveneinde (WH, Wol) et; -n; ...aentien
stuk van de schoorsteen Ft jok is et ['b..!...] 1. her bovenste stuk, deel Gauw
viorkaant waor do ho vonschostion op even 't bovoraontion los al. van overhemd,
trui of jas (Nbk), et boveraondo van do
bouwd wodt (Nw)
bovensloop (Nw) et; ...slopen; ..slopien sokko (Bu), zo ook Do bovorondon van do
sokkon bin nog good (Obk), otbovonaondo
['b..] 1. baitenste kussensloop
van do poton (Ste)
boveuspante z. boverspanto
bovcrbaauder (Nbk, Np, NW) Ook
bovenspiende z. boverspiendo
bovenspiene (Bdie, Ste) de; -n; ...spientien bovenbaander (verspr.) de; -s; -tien
['bo:brpspi:na] 1. kleine extra speen die ['b..!..] 1. bovenste van elk der halve
boven de vier normale spenen aan de uier bansdeuren
van een koe zit Len bovenspieno wodt d'r boverbien (Nbk, Obk) Ook bovenbien (1Db,
El), bovenbeen (Spa) et; -en ['b..!..] 1.
vaeke of knIiot (Bdie) 2. z. boverspiondo
bovenbeen (bij een mens) 2. voorpoot van
bovenst(e) z. bovorst(c)
bovenstaond (verspr) ['bo:bm ... 1 - boven- een paard 't Feord dat in de draod zoton
staand (zelfst.:) As bovenstaonde is ok hot, hot Zion boverbien bezoord (Obk)
oonze uutspraokzoals boven vermeld (1Db) boverbroek (Nbk) Ook bovenbroek (Nbk)
['b..!..] - bovenbroek
bovenstok z. bovorstok
boverbuis (Nw, Nbk) Ook bovenbuis
bovcnstokkien z. bovorstokkion
(verspr.) de; .. .buizen; .. .buisien ['b. .1...] 1.
bovenstuk z. bovorstok
bovensul (Ste) de; -len ['b..] 1. hetz. als hetz. als buis, bet. 1 Doe et bovorbuision
mar even an (Nw)
nokhoolt, z. aldaar
boventallig (spor.) [bo:bip'talax] - boven- boverburen (spor.) my. ['b..] - bovenburen
tallig: overtallig
boverbuse (s) de; -n ['b..] 1. zak boven,
boveutane z. bovertano
aan de voorkant van een jas
boventoon z. bovortoon

mooier voor dan het is, fantaseert de heift
(Np), eon schoppion d'r bo von op doon extra
hard werken, ook: nog meer overdrijven,
d'r con schoppion bovenop doon id.; weer
in goede doen: qua gezondheid of financiele situatie, de slag te boven: Oons Iaand
is d'r weer bovenop (b), Nd schreef(..)
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boverbuurman - boverlichem
boverbuurman (spor.) [b..] - bovenbuurman
boverbuurvrouw (spot.) ['b...] - bovenbuurvrouw
boverdek (1) [b..] - opperdek
bovercienre (Obk) Ook bovendeure (Obk)
['b..!..] - bovendeur, bovenste van elk der
twee halve deuren In ooldc bocrdencn
was de kaantdeure meerstal van twic halve
deuren, con onderdeure en een ho vende are

weer uuthaeld, on wodt de bakke dan in

Iwien en dour daon; dat biette dan de
onderkaante en de boverkaante (Dfo)
boverkaeke (1) ['b...] - bovenkaak
boverkaemer Ook bovenkaemer (verspr.),
bovenkamer (WI-I) de; -5; -tien ['b..!..] 1.
kamer op een hogere verdieping dan de
begane grond 't Mankeert 'iii in de
bovcnkaemerhij is malende, overspannen,
een beetje gek (El, Nw), zo ook Hi7isniet
goed moor In do bovenkaemer(Ste) en '(Is
bij N n/ct in odder in de ha venka em or

(Obk)
boverdrok (1) Ook bovendrok ['b..!..] bovendruk (vorm van bloeddruk)
(Bu)
boverdrumpel (Nw, Obk) Ook boven- boverkappe (j) Ook bovenkappe (Nw,
drumpe! (Dho, Obk, Spa, Ste) de; -s Pe-Dbl, j) de; -n; ...kappien ['b.!...] 1.
[b..!..] 1.bovendorpelDe verbienings van bovenste deel van de kap van de schuur,
do bovendrumpe/ wodden Inkapt mit eon beginnend vanaf do dreegplaeten en daarop
kapheltel (Dho)
rustend El bin vaeke stulphuzen, mar ok
boverende z. boveracnde
wel eren; een stev% bientwark, good
bovergrond (Nbk, Ste, vo) Ook boven- schoord, on thicke dracbtplaeten over
grond (01-NI) ['b. . .1...] - bovengrond Do blent home waor do spanten van 'I dak op
ho vergrond wodde ofbonkt tussen de
petgatten, dat wodde op richels goold; dat
was de ofgebonkte grond, en dat wodde
stevig laand(Ste), Datlaand dam- zat ccii
pak bovengrond op (01-NI), Want de
schiore, onvrucbtbere bovergrondmos vol
on d'r mos een goeie laoge van de
bebeurllk go c/c ondergrond overbenne(vo)
boverhaans (Nbk, Np, Obk) Ook bovenhaans (Diz, Ma, Nbk, Np) bovenhands

rusten, en de bovenkappc op spiekerd i (j)

boverkleren (Nbk) Ook bovenkleren
(Nbk) ['b..!..] - bovenkleren, bovenkleding
boverknecht (OS, Bu, Np, Nw, Ste, vo, j)
Ook bovenknecht (OS, Bdie, Bu, Diz, Np,
01-N!, Op, Pe-DbI, Ste, Sz), boveknecht
(Ow) de; -en; .. .knechien ['bo:wç .... ... v1 ... !
'bo:bzp ... 'bo:wa .... ... va ... ] 1. eerste,
belangrijkste knecht bij eon hoer De

bovenbaus op eon bungalow (Ste)

boverknecht daor ston or wark Up; die mos
al/es kennen on was de baos as de hoer d'r
met was (Dfo), 1k moch eerst met ions mit
naor do maat, mar omdat do boverknecht
meer wark verzetton kan as ikke, mos die
mar thuus blieven on ik mit (vo), Ely de
timmernian haj'de baosknecbl, NY de hoer
do boverknecht (Nbk), Do boverknecht
badde as nge/ etpecrdewark (Ow)
boverkussen (Nbk) Ook bovenkussen

boverkaant(e) (Bu, Dfo, Dhau, El, Nbk,
Np, Nw, Ow, Ste) Ook bovenkaante
(verspr.), bovenkaant(spot.), bovenkant(e)
(Spa) de; -n; ...kaantien ['b.!...] 1. boven-

(verspr.) et; -s; -lien ['b..!..] 1. bovenkussen 2. soort blok op een stelp/oeg
waarmee men de ploeg dieper of ondieper
kan steilen (Dfo, Ow), z. ook onder

kant Dokoppen bin do boverkaañten van or
zaod, de onderkaanten wo'n konton naunid
van het graan (Ste), Dc doefte was een
ronde bull, op 'e boverkaante kwam wat
bladrict en dat wodde vaastcbwinen, /0
moo 'n etgruun sn/eden (Ste), Do beschuten
weren vroegergroter as now; et deegkomt
in een klein rand buss/en, dan in do ovend,
om to bakkon, as dat k/a or is, wodt ci d'r

boverlaeken (Nbk) Ook boven/aeken
(Nbk) ['b..!..] - bovenlaken
boverlaoge (1) Ook boven!aog(e) (verspr.)
['b...!.] - bovenlaag: bovenste laag (lett.),
ook fig.: hoogste, toonaangevende
maatschappelijke groep (Mun, 01-NI)
boverlichem (Nbk) Ook bovenlichem
(Nbk, Op) ['b..!..] - bovenlichaam Do

(Spa) [aks. wisselt] - bovenhands
boverhaans gooien (Nbk)
boverhemd (Nbk) Ook bovenhemd (Nbk)
['b.!...] - overhemd
boverhuus (Nbk) Ook bovenhuus (verspr.)
et; ...huzen; ...husien [b.!...] 1. niet op de
benedenverdieping gelegen woning 2.
bovengedeelte van een huis D'r zit glen

ste/ploeg
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boverliefien - boverwoning
vrouwen dreugen vroeger cm
bovenlichem ccii boverst(e) as bovenkleding (Op)
boverliefien (Obk) Oak bovenliefien (Obk,
Sz) et; ...liefies ['bo:wç .... ... bipl ... ] 1. lijfje
als bovenkleding (over het onderlijfje
gedragen)
boverlippe (verspr. cost.) Oak bovenlippe
['b..!..] - bep. lichaamsdeel: bovenlip
boverloeht (1) Ook bovenlochi ['b..] bovenlueht (1); bovenlicht: boven een deur
(Obk) In deuren die bovenlochtbadden, zat
boven or kaif ccii gictiezeren lcvcnsboom
(Obk)
boverloop (I) Oak boven/cop (1) ['b..!..]
- bovenloop
bovermaegd z. bovermeid
bovermeid (Db, Obk, Ow) Ook
bovermaegd (Np), bovenmeid (verspr.),
bovenmaegd (Dfo, Dho, Ma, Np) de; -en;
...meitien ['b..!..] 1. de eerste,
belangrijkste meid bij een boer (die in
beginsel geen boerenwerk deed) 2.
dienstmeid die de eerste was in rang (bij
een rijke familie) (Obk)
boverraand (Nbk) Oak bovenraand (Nbk),
bovenraande (Wa!) ['b..!..] - bovenrand
boverraem (I) Ook bovenraem ['b...
bovenraam
boverrok (Nbk, p) Oak bovenrok (Nbk,
Obk, Ste) ['b...!...] - bovenrok Eon
bovenrok was vacks ccii halve rok (Ste),
Zij tilt de boverrok op, zo dat ccii Iochtig
streepte rok to zien is on een grote huge (p)
boverspante (Nw) Ook bovenspante (Nw)
de; -n; ...spantien ['b..!..] IL. spant van het
bovenste deel van bet dak, de bovenkappe
boverspiende (I) Ook bovenspiende (Bu,
El, Obk), bovenspiene (El) de; -n; -glen
['b..!..] 1. los hoekkastje boven een
hoekspicnde (El), ook: bovenste deel van
een spiene (Bu) 2. bovenste schap in een
voorraadkast (Obk)
boverst I (Nbk, Np, Obk, Op) Ook
boverste (Dfo, Nt, Op), bovenst (Nbk,
Obk), bovenste (Op) et ['bo:wçst!
... vçst! ... a! ... !bo:btpst(o)] 1. bovenstuk, met
name van een ja, bloesje: kledingstuk voor
vrouwen Een boverst is een jak dat veur
mit knopies slot en mit klokkcnde stroken
vanof de middel (Obk), Dc vrouwen
dreugen vroegcr om et ho venlichem ccii
boverst(e) as bovenkleding (Op), Ze mos

een schoon boverst hebben (Np), Et
boverst dreug ze over et licHen, et liefien
dreug ze over et bemd on de bostrok (Nbk)
boverst II (verspr. OS, Np, Nw, Ste) Ook
bovenst (verspr.) bw., bn. (overtreffende
trap van boven) ['bo:wrst!'bo:brnst] 1.
hoogst, het meest boven Et diggelkassien
mit een mooie sierfiesse on wat reumelties
stonnen op or boverste rimmegien in et
kassien tusken de bedstcden (Ow), de
boverste turf (Np, Nw), de bovenste tree
(Nbk), de boverste kaant(Ste), 'tGaotdaor
altied van tic boverste plaanke ze willen
daar altijd bet meeste, bet beste, ze
reageren daar altijd fors (Ma), 1k vuul
boverst over de kop geheel en al (Db),
(zelfst.) Lu 't boverste in het boogste
gedeelte (Nbk, Ma) 2. in ccii bovenste
beste een heel good mens (verspr.), ook
een boverste beste (Ld, Ma, Nw), . ..kercl
(verspr.)
boverste z. boverst IL
boverstemme (Nbk) Ook bovenstemme
(Nbk) ['b...!.] - bovenstem, kopstem,
falset
boverstok (Bu, Dbau, El, Nbk, Np, Ste)
Oak bovenstok, bovenstuk (Spa, Sz) bovenstuk Dc schachte van tic klompleerze
is et plak daor et bovenstok mit op 'e
klompc zit (Bu)
boverstokkien (El) Ook bovenstokkien
(spor.) [bo:wstokin, ...v...!...] - bovenstukje
bovertane (verspr. OS, Np, Nw, Ste) Ook
boventane (verspr.) ['b...!...] - boventand
bovertoon (Nbk, vo) Ook boventoon
(verspr.) ['b.!...] - boventoon: de belangrijkste invloed, de meeste impact Chaos on
warkelooshied hadden tic bovertoon (ye),
voerden de bovertoon (Nbk), Die K.
mient dat ze overal tie boventoon wat
voeren moot (Ow)
Boverweg (verspr. OS, Dho, Np, Nw, Ste)
Oak Bovenweg (verspr.) de; -en
[bo:wç'wex, ...vc ... !bo:brn'wex] 1. traditionele benaming voor een doorgaande weg
op de hoger gelegen zijde van het dorp
(vaak in de lengterichting van het dorp; als
wegnaam met hoofdletter, als soortnaam
met kleine letter) In Else hadden we ok ccii
boverweg (El)
boverwoning (Nbk) Ook bovenwoning
(verspr.) ['b..!..] - bovenwoning
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boverzaand - braand
boverzaand (Ste) et ['b..] 1. bovenste laag
zand in de aarde, vgl. BJJ zaand schieton
gong iono ondor in ot zaandgat on gooido
et zaand naor boven, zodaj' et daor
wogha c/on konnon, ci wife zaand, daor
gong ot omnie; et boverzaand, et donkorge/c, was your in do stab et witte zat daor
ondor v/ak bovon ot grind (Ste)

braand Ook brand (WH) de; branen;
braantien [brâ:ntlbrant] 1. vuur, brand,
brandende toestand van lets Kick, daor
staot do boo/ in do braand (Nbk, b), 't Void
staot in do braand, daor is gion blusson an

(Dfo), Hi] bet zion butts in do braand
stoukon, zo zoggon om verzokoringsgo/d op
to stricken (Nbk), Do braandglooit nog nao
(Nw), goaarmd naor do braand schertsend

boverzoolder (I) Ook bovenzoolder (Bdie)
de; -s; -tien [b.!...] 1. hoogste zolder, gezegd als men gearmd op weg gaat
bovenzolder
(Pe-DbI, Spa, Ow), con uuts/aondo braand
bowl (spot.) [boMi] - vruchtenbowl
(spor.), con braand b/usson, in do braand
bows (Bdie) de; -en ['boMs] 1. stevige klap stikkon in brand steken (Nbk, ba), argons
1k kreog eon hole bows (Bdie)
do braand in zotton id. (Wol), Die hot do
box (verspr.) de; -en; -len [boks] I. box braand d'r in stookt een vuurtje, heeft zn
voor een paard 2. idem voor een auto 3. pijp aangestoken ed. (Bu), Ho]' do braand
Iuidsprekerkastje 4. koelbox, partybox
d'r in? zo, stook je een vuurtje? (Bu), Zo
boxershort (spor.) [tb ... ] - boxershort
stikkon do braandd'r in steken een pijp aan
boycot (spor.) de; -ten ['bojk3t] 1. boycot
(evt. een sigaar of sigaret) (Bu, Obk, Bdie,
boycotaktie (spor.) ['b. .j - boycotaktie
b), vandaur Hi] hot do pupo in do braand
boycotten (spor.) ['bojkotv] - boycotten
(Ste), ...do braand in do piopo (Ow), Hi]
Boze (Pe-Dbl) de ['bo:azo] 1. in do Boze hot do braand d'r a/ mooi in ni. in zn pijp
de duivel
(Ste), HI'! her mooi do pupo in do braand
bozem (Np, Nw, Obk, 01-NI, j) Ook gezegd van iemand die tevreden pijprokend
bossem (Dhau) de; -s; -pien ['bo:zrp, voorbijgaat (Ste), do braand in do sogaro
... zmi"bos... ] i. steneri rookkanaai van een stikkon een sigaar opsteken (Bu), P. bar a/
schoorsteen Do bozom komtetschostionjok eon sogaro in do braand aangestoken (b),
op, dat droogt do schostion (Obk), We As do brand wit do piopo is, moej'm
haddon jaoron eon groto bosoclo in do
schure; et was zion plakkion hi] do bozom,
doe wi] do kachol nog stookton 60, Ft
roctbokko zat ondor in do bozom en daor
bongon vrooger do schinkon en woston van
do slaachtori7o in (Obk)

bozemloekien (Obk) et; ...loekies
['b .. lukin] 1. elk der iuikjes in het
rookkanaal van een schoorsteen, aangebracht em de schoorsteen te kunnen
vegen
br(r) tw. [br(:)] 1. br, gezegd, geroepen
om afschuw of gevoel van kou nit te
drukken
br. - aficorting van briod, bretto, bruto
braaf z. braof I, II
braak z. braok
braakhoklce (01-NI) et; -n; .. .hokkien
['bra:k ...] 1. hetz. als ropolbokko (01-NI) Ft
v/as moot ropold wooden in et rep olhokko
of braakhokko (01-Nl)
braaklaand z. braokiaand
braakliggend z. braokliggond

braanj (Nt, 01-Ni) de; bramen [brâ:m] 1.
hetz. als praom, bet. 2

opni]ons anpiopon (S z), in do braand staon

haastig zijn (Db, Nbk, Np, Nt), Ft staot
niot in do braand het hoeft met meteen te
gebeuren, er is nog wel wat tijd voor (Nbk,
Np), zo ook Niot zo haostig, do boe/ staot
niot in do braand (Nt), 1k ston vourjow in
do braandwas gek op je (bI), Die hot a/tied
do braand in 't gat is altijd haastig (Dho,
Obk), zo ook do braand d'r in hebben zeer
ongeduldig zijn, op willen schieten, tempo
maken (Ste), Waor is do braand? gezegd
wanneer iemand zich erg drukt maakt om
iets of een zeer haastige indruk maakt
(Nbk, Op), moordon braandraozonkrach-

tig roepen, schreeuwen: uit angst, opwinding, om hulp Nbk, Np), Braand is argor
er zijn ergere dingen (Op), Hi] lop niot
baddor ok al stik io ni eon bos stro
ondor/aachtcr do kont in do braand (Ste),
Die staot vot ok niot in do braand die
persoon is haag (Np), Jo zo//en in do
braand v/iogon ni. omdat hij!zij zo
verschrikkehjk haag werkt (Diz), in do
braand, uutdo braand door de brand nit de
brand (verspr.), ... en wit do braand (Db),
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braandaarm - braanderig
zo ook c/cur de braand... (Ma, Ow), P. trok
an c/c be//c, at ston at hide dörp in c/c
braand (b), Die hoer was zo birre, dat hi]
d'r an kwam biezen of ston c/c hoet in de
braand (Op), Et is d'r zo scbone as c/c
braand (Ma, Nbk, Np, Obk, Spa, b, vo) 2.

toestand van verliefdheid, opwinding doordat men iemand aantrekkelijk vindt, gezonde seksuele belangstelling (Np, v), in

braandblusser (Dho, Nbk) [br...] brandblusser
braandbom (v) [br...] - brandbom
braandbrief (Db, Nbk, Np) de; ...brieven
['bra:ndbri:f] 1. brief waarin men op
seherpe wijze zijn bekiag doet, zijn eisen
stelt, vaak als can soort waarschuwing voor
verdere stappen, vaak: aanmaning om te
betalen Hi] bet can braandbricfkregcn, hi]

c/c braand in c/c huud (hcbbcn/kriegen) (v): moat beta c/en (Np)
Die hoer kikt toch ok stiekem mit c/c braandbulte (Db) de; -n; . ..bultien
braand in c/c head naor at kraantemaegicn ['brã:ndbAlta] 1. bult van groot of kleiner
afval bij een boerderij of bij een huis die
van tijd tot tijd ward opgeruimd door
verbranding
braandduur (Ow) bn. [aks. wisselt] 1. erg
prijzig, zeer duur
braandeerlik (Np) bn. [aks. wisselt] 1. erg
braand wezen: Now bin we nut c/c braand eerlijk
gezegd wanneer iets uiteindelijk tech braander Ook brander (WH) de; -s; -tien
gelukt is, tech niet meer problematisch is ['brã:ndç/'bran ... ] 1. brander, nl. om aan de
(Ste) 4. (verz.) brandstof (verspr.) Baggc/ viam een bepaalde vorm te geven; de
was vroeger a/tied baste braand (Dfo), We glazen vorm, het deel van de lam waarhebben gien braand veer c/c winter meer binnen het branden plaatsvindt of ook het
nodig (Op), We hebben c/c braand at weer gehele toestel Dc braander van c/c iaampe
in buns (Bdie), De brand is haost op (Spa), meet ok schonemaekt woc/den (Diz), Dc

(v) 3. problematische toestand waarin iemand verkeert (door geidgebrek, gebrek
aan geed gereedsehap enz.), in verb.: iene
eat c/c braand he/pen bijv. door hem geld
of geed gereedschap te lenen, door hem te
helpen met een spoedklus enz., not c/c

Len zneugclikhiec/ veer bijverdienste was
mcitiec/s turfgrcven in at Fochte/er vene;
eerst c/c eigen braand an c/an ok nog ion of
meerputtcn veer ecu aander(Ow), zwatte
braand eierkolen (Db, Ld, Ma, Nbk, Np,
Nt, Pe-Dbl): Hej'in de zwatte braand a!
ops!eugen? (Db), We hebben c/c zwatte
braand at weer kocht veur c/c whiter
(Pe-Dbl), Wehac/c/en van c/c wiuters/echte
braand, at leek wel bruenkool eierkolen
(Sz) * Grotcschuren an gien braandlDikke
koppen, gien verstaanc/ gezegd wanneer

iemand een grote schuur e.d. heeft waar
niets in zit (Nw), Ic ken beter c/cur c/c
braand Jopen as kroepen wanneer men in
finaneiele problemen zit kan met het beste
maar jets ondernemen, al loopt men risiko;
men maakt allicht een geed kans de
problemen te boven te komen (El), Braand
spaert n/ks wanneer at eenmaal brand is,
blijft vrijwel niets bewaard (Np)
braandaarm (Pe-Dbl) bn. [aks. wisselt] 1.
zeer arm Die was braandaarm! ( Pe-Dbl)
braandblusapperaot (spot.) [br...] brandblusapparaat
braandblusinstelaosie (spor.) [br...] brandblusinstallatie

braander van c/c pictercu/ie/aampe mos a/tied poetst woc/c/en (Db, Obk), Len pietereu/ielaampc hac/de den grote of eon k/einc
braander (Op), Die braander c/ic wa/mc/c
(Np), Dc laampc braant s!ech4 c/'rniag we1
as een nij kctoenticn in c/c braander
(01-NI), WI] hebben gien best lucbt, c/'r
meet mar as een ni]e braander op c/c
Iaampe (Sz), ... een ni] kousien in c/c
braander (Ma, Nbk), Ft kousien zat in c/c
braander, on c/ic zat in c/c pare; etg/as [nI.
van de lamp] ston in c/c braander (Nbk),
ccii Be/gischc braanc/erdikke, belle glazen

brander die geed licht gaf (Nbk, Np, Nw,
Mun), ook can Be/se braander ( Dfo, Np,
Nw): Op c/c kacmerlaampe zat can grate
Be/se braander (Dfo), een k/cue braander
klein formaat brander (Nw, Op), eon grate
braander groot formaat brander (Nw, Op),
den luxe braander groot formaat brander

(Nw)
braanderig (verspr.) Ook branerig
(verspr.), branderig (verspr.) bn., bw.; -er,
-st ['brã:ndrox/'brã:nrox/'brandr... ] 1. aan
brand dean denken can braanc/erigc lc/it
(Nbk), 't Rokt braanderig (Bdie, Nbk), Et
vet rokt braanderig (Obk), Et stiukt s/urn
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braandewien - braandmelder
braanderig (Ma), Et smaekt branerx (Nw)
2. scherp, enigszins bijtend van gevoel 1k
bin braandcrig in de keel met een gevoel
van schorheid, heesheid (Diz) 3. prikkelend-pijnlijk een braandengevuul (01NI), Roggenmacl stiet d'r your bekend, as
et vee d'r war rieke/ik mit voerd wodt, dat
ze dan wel 8$ wat braandcrig in de huud
wooden (Ow), branderig in de buud wezen

bet et braandmark op et aende (Nbk), Mit
con brandiezer kuj' cen nummer of ion of
ander mark in horens of hoe yen van ccii
pcerd of ccii koe inbranen (Spa), 1k had
van mien groo Evader ten braandiczcr mit
zicn naeme d'r in, dat mien naeme ok weer
was; we braanden do naemen d'r mit in do
klompen in (01-NI) 2. overdreven druk

iemand (Ste)
braandige z. branige
braanding (1) Ook branding (I)
['brà:nduj/'brandtq] - branding (aan de
kust)
braandinge z. bran/ge
braandkaaste (spor.) Ook braandkaste
(Sz), brandkast (Spa) de; -n; ...kassien
['br.. . ! . . . ] 1. brandkast 2. geld in een
brandkast Die is d'r mit do braandkaaste
vandeur (Nbk)
braandkaastedeure (spor.) [br..., ook
- brandkastdeur
braandkaastefebriek (spor.) [br ... ] bra ndk a s ten fabrie k
braandkaste z. braandkaaste
braandkoele (Ow, Ste) Ook braandkulc
(Sz) ['br ... ! ... ] - brandkuil
braandkraene (spor.) [br...] - brandkraan
braandkule z. braandkoelo
braandlcdder (Nbk, Nt) ['br ... ] brandladder
braandlocht [br ... ] - brandlucht
braandmaark z. brandmcrk
braandmael (Nt, Nw) et [br ... ] 1.
meelkost (die men snel klaar konlwilde
maken) AJ' et maci anmengen mit waetcr,
dan kricj' braandmae/ (Nw)
braandmark Ook braandmaark (ZW),
brandmerlc (Spa) et; -en; -ien ['br ... ! ... ] 1.
brandmerk, ni. op huid, hoeven, horens van
kleufden vroeger braandboolties die op 'e vee, ook in gereedschap, klompen De
maote ofzaegd wacren deur de middon koenen hadden vroeger ccii braandmark in
do horens, mar now op 'e kont (Obk),
(op)
braandhooltmaeger (Dho, Diz, El, Ld) bn. Stambockpeerden hadden eon braandmark
[aks. wisselt] 1. zeer mager
an de hais (Dhau), BA] et in de weide
braandhout z. braandboolt
brengen van punkcn mos d'r ten braandbraandiezer (Nbk, Nt, Nw, 01-NI, Ste) markop 'eboevcn(Op)
Ook brandiezer (Spa, Sz) et; -s; -tien braandmarken (Bu, Ma) Ook brand['brâ:nti:z;!'brant ... ] 1. ijzer om merktekens merken (Spa) ['br..!..] - brandmerken van
mee in de huid van dieren te sehroeien vee, eigendommen
(letters, cijfers), eertijds bij weidende braandmeester (Op, Ow) [br ... ] - brandpinken (itl. in horens of beef), paarden (in meester, rd. bij de brandweer
de hals); ook in gereedschap, in klompen braandmelder (spor.) ['brâ:ntmsldç] (Nbk, Nt, Nw, Spa, Ste, Sz) Et braandiczer brandmelder
(Spa) 4. gezegd van voer/eten dat zwaar op
de maag Iigt: braandcri voer(Dfo, Obk)
braandewien z. branewien
braandgaanze (1) [br ... ] - brandgans
braandgang (Obk, 01-NI) [br...] brandgang (als doorgang voor brandbestrijding; ook in de vorm van een open
strook in bos: brandlaan, tra)
braandgat (spor.) [br ... ] - brandgat: gat of
gaatje door brand ontstaan
braandgevaer z. braandgevecr
braandgcveer (Nbk) Ook braandgevaer
(Op), brandgevaar (Spa) [br..!..] - brandgevaar
braandgeveerlik (1) [... txo'f...] brandgevaarlijk
braandglas (Bdie, Ma, 01-NI, Op, Wol) et;
.glaezen; .. .glassien ['bra:ntxlas] I.
brandgias Mit cen braandglassien branen
we do naeme in do kiompen (Wol)
braandhoolt Ook braandhout (Sz),
brand/tout (Spa) et ['bra:ntho:lt/
'brâ:nthoMt/ 'brant ... ] 1. (verz.) brandhout:
dat men zaagt, kapt om tot brandstof te
dienen Die kroeme paolen zacgen we tot
braandhoolt (Np), zo maeger as braandhooit(Bu, Dfo, Nbk, Np, Nt, Op) 2. (verz.)
produkt van buitengewoon slechte kwaliteit
braandhuoltien (Bu, Nbk, Obk, Op) et;
...ties [br ... ] .1. stukje brandhout Ze
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braandmelding - braandstof
braandmelding (SPOT.) ['br:ntme1duj] - brandnetel
brandmelding
braandneuze (Ma, d) ['br...] - brandbraandmure (SPOT.) [br..] - brandgevel
neuskonijn eon Russische braandncuze
braandnetel z. braandacttc/
zeker type brandneuskonijn (d)
braandnetelblad z. braandnctteiblad
braandoffer (Nt) ['br...] - brandoffer
braandnettel Ook braandnetel (SPOT.), braandplakke (Bu, Db, Nbk) [br...] braannettel (Db, Dhau, Ma, 01-NI, Op. brandpiek (op bet Iichaam, nI. doordat men
Wol), braannetel (Db, Dhau), brandnetel zich gebrand beeft) Die braandp/akke
(Spa), brandnettel (Spa, fp), brannettel (b: scbrcnt (Wol)
lm) de; -s; -tien ['brâ:ntneti/ ...nutV braandpries (Nt) de; . ..priezen [br... ] 1.
'bth :nstv'braritnt;tV.....bransti] 1. brandnetel zeer boge prijs Die koe het een braandprios
(bet blad werd o.m. gebruikt voor soep (als opbrocht (Nt)
soepgroente), als medicijn of ter be- braandpunt (spsor.) [br...] - brandpunt
vordering van de gezondheid i.v.m. de (fig.) in et braandpunt staon (SPOT.)
bloedzuiverende werking e.d. (in de vorm braandputte (Op) ['hr...] - brandput (vaak
van aftreksel vaak in thee gedaan tegen verkl.)
reumatiek, in kleine stukjes in eon braandschae (Nbk) Ook braandschaede
pannekoek of anderszins in het eten; ook (01-NI), brandschade (Spa) ['br...!...] sloeg men wel met bet blad op Zn huid; brandschade
fijngeknipt als voer voor kuikens gebruikt, braandschaede z. braandschae
in het drinken van kalveren gedaan, braandschone (verspr.) [aks. wisseit] gebruikt ook om ontstekingen (steen- brandschoon, zeer schoon, kraakhelder Dat
puisten, ontstoken uiers) mee te bestrijden, meenske het do bool a/tied braandschone
door oplegging en inwrijving; ook gebruikt (Nbk), Ze her altied een braandschone
tegen mieren en rupsen of om iemand mee keuken(Nbk), otkreerze veurondertien, dat
te plagen) In de oor!og kookten ze soep braandschone was U)
van braannette/s (01-Nl), Braandnettels bin braandslange (spot.) [br...] - brandslang
slim gozond, zie macken je van binnen braandspuite (Bdie, El, Nbk, Np, Nt, Op,
schone (Nw), Ze bookten wc/ op 'e buud Ste) Ook brandspuit (Bu), brandspuite
mit braandnette/s, dat was good your do (WH) de; -n; ...spuitien ['br... ! ... ] 1.
rimmetick (Np), Ontsteuken, zwo/derige brandspuit Do braandspuite her d'r langes
gicren van koenen wooden we] inwrevon west (Np), Waor zol do braandspuite
mit braandncttels (Np), Thijs Fottekarre bernie gaon? (Spa, Nbk), Ze hebben do
van Hooitpaeplokto braandncttels, drougdc braandspuito d'r bij (Ste)
zo on 'o dc/c en zette d'r thee van (Nbk), braandspuitelebriek (Ow) de; -en; -ien
Hij hot een gezicht as eon bok die ['br...] 1. fabriek voor do fabricage van
braandnottels vret (Sz, Np), Th5 trekt.. brandspuiten

(Bu)
braandnettelblad Ook braannette/blad
(Db, Dhau, 01-Ni, Wol), braannetelblad
(Db, Dhau, 01-NI, Wol), braandnetelblad
(SPOT.) [br...1...] - brandnetelblad: blad van
de brandnetel
braandnettelkop (Nt) de; -pen; -pien
[br...] 1. de top van een brandnetelplant

braandstaepel (Diz, Nw, 01-Ni) Ook
braandstapel ( Sz), brandstapel (Spa) do; -s
['br... ! ... ] 1. stapel rommel die men wiI
verbranden Die romme/ moot op 'o
braandsta opci (Nw) 2. brandstapel:

houtstapel waarop men misdadigers
verbrandde (01-NI)
braandstapel z. braandstaepel
Ben jonge braandnettelkop is goed in do braandstichter (Nbk) Ook brandstidzter
(Spa) de; -s ['br...!..] 1. iemand die uit
soep (Nt)
braandnettelpolle (Ow) do; -n; -gien kwaadwilligheid gebouwen, percelen bos
etc. in brand steekt
[br...] 1. brandnetelplant
braandnettelsoep [br ...] - brandnetelsoep braandstichting (1) [br...] - brandstichting
braandnettelthee (SPOT.) Ook braan- braandstof (Bu, El) Ook braanstof (Bu),
netteithee (Pe-Dbl) de [br... ! ... ] 1. thee brandstof (Spa) de; -fen; ...stoffien
getrokken van het gedroogde blad van de ['br... ! ... ] 1. hetz. als branigo, z. aldaar 2.
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braandstofhaandel - brakke
brandstof voor motoren ed.
braannetel z. braanc.frjcttc/
braandstofbaandel (1) ['hr...] - braannetelblad a. braandncttclb/ad
brandstofhandel
braannettel z. braandnctte/
braandstofhokke (Bu) Ook braan- braannettelblad z. braandnettclb/ad
stofhokke (Bu) et; -n; ...hakkien ['br ... / ... ] braannettelthee z. braandncttcltbcc
i. hok, schuur waarin men brandstof braansel (Np, n, ho: Bu, Nw) et; -s; ...tien
apslaat
[br ... ] 1. korstje van het bakken (van
braandtoren (spor.) ['br..] - brandtoren
aardappels die men bakt)
braandtrappe (spar.) [br...] - brandtrap
braanstof z. braandstof
braandverzekering (El, Nbk) Oak brand- braanstofhokke a. braandstofhok/ce
verzekering (Spa) de; -en, -s [br ... ] 1. Brabander z. Braobaandcr
brandverzekering
Brabant a. Braobaant
braandverzekeringsmaotschoppi'je (1) Brabants z. Braobaans I, II
[br ... ] - brandverzekeringsmaatschappij
brabbelen (verspr.) ['brabjq] - brabbelen
braandverzekeringspolis (I) [br...] - Zc brabbelen zo, we kuti d'r n/ks van
brandverzekeringspalis
verstaon (El), K/chic kicndcr brabbelen
braandvri'j [aks. wisselt] - brandvrij cerst a/tied(Np, Pe-DbI), HJj brabbelt can
braandvri7c ruum ten, can braandvrije k/u/s rare toon hij brengt drankemanspraat voart
braandwaacht (Diz) ['hr...] - brandwacht: (Ld)
afdeling bij de brandweer die wachtdienst brabbelkont (Db, Diz, Spa, Wal) [br ... ] heeft
brabbelkous Oonzc k/chic N is we' zoc'n
braandweer Ook brandweer (Bu, Nw, brabbclkont (Db)
Spa) de [br ... ! ... ] 1. brandweer
brabbelpot (Spa) ['brablpDt] - brabbelkaus
braandweerauto (spar.) ['br...] - brad (Db) bn.; attr. [brat] 1. gebraden
brandweerauto
roggenbrood mit brad sock (Db)
braandweergalgens (Nw) my. [br ... ] 1. braderie z. braoderic
bep. brede bretels
bradsig z. brods%
braandweergebouw (spar.) [br...] - brand- braegen (Np, Op) my. ['br6:gfl] 1.
weergebouw
hersenen, oak i.h.b. van een geslacht
braandweergerage [br...] - brand- varken Hijhct h/cl watin flea bracgen hij
weergarage
is erg geleerd, is een echte denker (Op,
braandweerhelm [br.. 1 - brandweerhelm Np)
braandweerkezerne [br...] - brand- braille ['brajo] - braille
weerkazerne
braillcschrift (verspr.) ['brajoskrd't] braandweerkommedant (spar.) [br...] - brailleschrift
brandweerkommandant
brak bn.; -ker, -st [brak] 1. (van water)
braandweerledder (spor.) [br...] - zout, ziltachtig brak wacter, brakke turf
brandweerladder
turf die wit uitslaat door de inwerking van
braandweerluden (Nbk, Obk) ['hr...] - zeewater (Diz, Np, 01-NI, Op, ho: Nw):
brandweerpersoneel
Brakkc turf slat wit uut dear at zoolten
braandweerman [br...] - brandweerman
waeter; bijvcurbce/d aach tar Hoo/tpae
braandweeroefening (spar.) ['hr...] - kwam at zccwactcr in dc Beneden-Lende
b randweera efening
(Np); oak: turf die door bevriezing is
braandweerpasseniel (spar.) ['br...] - aangetast (Ste): As turf bevreurcn is kricj'
b randweerp ers aneel
ok brakke turf,' dan we , ze we/ de he/ta
braandwerend (spor.) [brã:ntwuorvt; aks. /ichter (Ste) 2. bouwvallig (Dho) 't Is zo
wisselt] - brandwerend braandwcrend zachicsan can brak spullcgicn (Dho) 3.
mater/aol (spar.)
woest, nI. van woeste grond (Dho) brakke
braandwonde (Nbk) Oak brandwonde grond(Dho) 4. a. brakke
(Spa) ['br..!..] - brandwond (bij mens of brake a. brakke
dier)
braken z. braokcn
braandzalve (El, Obk, Op) ['br ... ] - brand- brakke (Dho, Np, Nt, Op, Ste) Oak brake
zalf
(Ste), brak (Nbk, Nt), brikke (Dho, El,
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brakvallig - branen
Nw, Op, Ow, Pe-Dbl, Wol), brik (Ld, Ma,
Ow, Sun-0t) de, et (bij brak); -n; brakkien
['brako/bra:ko/braklbrika/brtk] 1. oud,
bouwvallig huis con ooldo brakke (Dho,
Np, Ste), eon ooldc brik van eon huus(Ld)
2. oude auto (Nbk, Wol) eon oold brak
(Nbk), .. . brikkien (Nbk, Wol)
brakvaltig z. brokvaiig
brancard (SPOT.) [bràt]'ka:r] - brancard
branche (SPOT.) [br5:sj] - branche: tak van
handel e.d.
brand z. braand
brander z braandor
branderig z. braandcrig
brandewien z. branewien
brandewienekoeme z. branowionkoomo
brandewienkomme z. branowienkocino
brandgevaar z. braandgevoer
brandhout z. braandhoolt
brandiezer z. braandiozer
branding z. braanding
brandkast z. braandkaasto
brandmerk z. braandmark
brandmerken z. braandmarkon
brandnetel z. braandnettel
brandnettel z. braandncttol
brandsehade z. braandschao
brandspuit(e) z. braandspuito
brandstapel z. braandstaepol
brandstichter z. braandstichter
brandstof z. braandstof
brandverzekering z. braandverzokering
brandweer z. braandwoor
brandwonde z. braandwondo
branen Ook brannen (Spa) zw. ww.;
overg., onoverg.; braande, het braand
['bra:/'bran: 1. (onoverg.) branden: in
vuur en vlam staan We haddon zoe'n groto

(verspr. OS, Diz, Np, Nt, Nw, Ste), ...as
p1k (Spa, Sz), ...as zwovol (Dfo, Np, Obk,
Ow), ...as smoor (Bdie), ...as smoor (Ow),
..as spoor (Mun) 2. (overg.) door branden
ofhittebewerking anderszins doen ontstaan
eon gat in et klioaVJo kicren branen bij
ongolok (Nbk), mit eon braandglas ccii
gattion in do klompe branen (Ma) 3.

(overg.) met vuur of hitte anderszins
bewerken ccii doskersstok in do bocht
branen in het vuur houden om de goeie
vorm to doen ontstaan (Pe-Dbl), Et
klouThooltion wodt nog wel es mit con
glundigo tango braand; dan komt d'nnict zo
gauw braom op on et blift had (bs) 4.

(wederk.) zich verwonden, zich bezeren
door met een hittebron ed. in aanraking te
komen Jo tongo branen dour et hieto eten,
Jo argens an branen: Je an braandnottols
branen (Nbk), Hij braandc him an de
panne (Sz), Jo vingers (d'r an) branen zich

door iets het ongenoegen van anderen op
de hals halen, zichzelf nadeel berokkenen
door zich ermee to bemoeien, Hif braant
him niot an koold waetcr hij werkt zich
niet gauw in de nesten (Ow) 5. (onoverg.)
gloeien, zeer heet zijn Do stool braant m
an do kont hij is erg druk, wil voortdurend
verder met zn bezigheden (Nt), Dc grond
bra ando hear ondor do vooton ze wilde niks
liever dan er snel vandoor gaan (Nbk), Et
geld braando mij in do buso ik had mn
geld eigenlijk graag willen uitgeven, ook:
het zat me dwars dat ik bet bij me had
(Nbk, b) 6. (onoverg.) hitte afgeven, een
brandend of branderig gevoel geven Do
zunno braant d'r (goed) op (Ld, Ow), Et
braantmijop 'o tongo (Ld, Nbk), di. ook:
paoskobulte, hij braando midden in do ik kan het haast niet voor me houden
naacht nog (Nbk), Togon Paoskon sloepten (Nbk), Et braant mij in de keel (Ld), Dat
dojongen abs bij mekoor war mar branen zoolto eton braando me dour do keel (Dfo),
wol (Dfo), Do kachol woddo vroegor we] Do traonon branon me aacbtor do ogon (v),
mit hoidezodon anzot: con betion pietor- Et braant op 'o tonge as popor (Ow) 7.
oulie d'r op, eon sprikke on daor braando et (overg.) brandmerken Ic braandonJo naorno
henno (Ste), As do kachel niet to good op 'o boo von van do pinkon as zo in do
braant, moot hij even good oppokeld woido gongon (Nbk), Do koenon mosson
wooden (Dfo), Do kachol braantzo noflik your et stambook nommors in do borons
(Nbk), As et vuur wat botor branen moot, braand hobben (Dhau, Pe-Dbl, Dfo), Mit
dan krioj' do pook om war ruumto op 'o eon braandglassion braan don we as
reustor te kriogen, dan braant et vuur botor schoeloJongon do naomo in do klompen
(Dfo), (gezegd van een schot dat valt:) Et (Op, Wol), Daorommo branen do
braant vat do loop weg (Nw), branen as veonbaozon hour naomo ok niot meer in do
eon licro(verspr. WS, Nbk, Obk), ..fakkol kroJersplaanko now or to laoto is (b) 8.

-523-

branend - branige
(onoverg.; vaak in ontkenningen) zeer viot
moeten gebeuren Doe mar rustjg an, et
braant tech nic4 wel? (Nbk), zo ook Die
dingen branen Inch met, now?(Nbk) , Mien
tied die braant dringt ten zeerste (bl) 9.
(onoverg.) intensief schieten (bij jacht,
veehtpartijen, oorlogshandelingen) (verspr.)
Hij braande d'r in, bear! (Wol), Mit zoe'n
klopjacht konnen do jacgers d'r aorig in
branon(El, Obk), 'kZald'r even in branen!
(Diz) 10. (onoverg.) hard schieten bij buy.
een sport als voetbal, zich fanatiek inzetten
bij een sport (Wol) on 'c goal branen
(Wol), IIij braande d'r in (Wol) 11.
(onoverg.) losbarsten, stevig optreden met
woorden: in een gesprek, een vergadering
e.d., in d'r in branen (ook wel aaneen, z.
ook onder inbranen, bet. 3) Hi braande d'r
aorig in op die vergadering (El), 't Gesprek
was hevig, ze braanden d'r aorig in (Diz),
Hi7 braande d'r reer in (Ma), Zeg th de
waorbeid mar es, braan d'r mar es in
(01-Ni) 12. (onoverg.) als lichtbron,
lamp(en) werken Ze zaggen eon laampelocht branen
Dr braande Jocbt (bi),
Daor ston de kastboom to branen en de
zundagsschoelckiender zongon (b) * Spottershusies bran en ok wel es wie met
iemand spot inoet bedenken dat men ook
zeif wel eens jets ernstigs, jets verveiens
mee kan maken (El, Nbk), ook .. .nog wel
es (Np)
branend I bn. ['bra:t] - brandend: sterke
hitte afgevend in do branende zunne lopon,
een branende hitte; fel van gevoei: cen
branende piene (spor.); in con branende
kwestie (spor.)
branend II bw. ['braa)t], in branendbiete
zeer heet, zodat men er zich aan zou
kunnen branden
branerig z. braanderjg
branewien Ook braandewien (spor.),
brannewien (Dfo, Dhau, Obk, Ow, b: Im),
brandewien (Ow, Pe-Dbl, Spa) de; -nen;
-tien ['brà:nawinPbrâ:ndgwin!'branowin/
'brandowin] 1. brandewijn of glaasje
daarvan Branewien mit suker is goed year
de worms (Np), Mit nijjaor dronken ze
vroeger brannewien mit sakor (Obk),
Branewien mit rezienen is best een /ekker
slokkien (Db), Branewien mit rezienen was
ci vrouwludcslokkien vroeger (Bu, Dho),
Branewien is vale scharper as cen jonge

(Np), Vorschciden bebben Hover eon slokkienjenc ver as branewien, mar on rezionen
is branewien beter (Nw), branewien mit
zute met zoet makende toevoeging (s:
oost.)
branewien(s)komme z. branewienkoeme
branewienflesse [br ... ] - brandewijnfles
branewieng!as (verspr.) ['br ... ] - brandewijnglas
branewienkoein z. branewienkoeme
branewienkoeme Ook branewienkoem
(spor.), branewienskoeme (Dfo, Np),
branewienskoem (Obk), brannewjenskoeme (Obk), brannewienkoeme (k:
Ste), branewienkomme (Dho), branewienskomme (Nt), brandewienkomme
(Spa, Sz), brandewienekoeme (Pe-Db!)
['brã:nawikümo! ... küm! ... wis ... / ... .Inane...
I ... ] - brandewijnkom (rond en van g!as,
met inkeping voor de lepel en met een
soort schotel; deze kom ging rond en ieder
nam met dezelfde glazen of zilveren !epel
zijn deel van de brandewijn op rozijnen tot
zich, waarna de kom steeds werd doorgegeven) Mit et nijcjaorging vroeger de
branewienkoeme hi 't rond en ieder nam
eon scheppien (Dfo)
branewienkomme z. branewienkoeme
branewienlepe! (Ste) Ook brannewienslepel (k: Ste) de; -s ['br..! ... ] 1. lepen
behorend bij de branewienkoeme, z. aldaar
branewienskoem z. branewienkoeme
branewienskoeme z. branewienkoeme
branewienskomme z. branewienkoeme
branewientien (spor.) ['brà:newintin] brandewijntje
branieschopper (verspr.) de; -s; -tien
['bra:niskopç] 1. iemand die voortdurend
ruzie maakt con grote branieschopper (Sz)
2. lefgozer, opschepper
branige Ook braninge (Db, Obk, elders
spor.), braandige (El), braandinge (Dfo,
Ow), brannige (p) de ['brã:nogaf'brà:
niij(g)W'brà:ndagoPbrã:ndu](g)o!'branego]
1. brandstof voor kachel, oven, i.d. vorm
van turf, hout, kolen, zoden, antraciet
Moeke nam vroeger altiedpnkken mit nut
do bos your do branige (Dfo, Nbk),
Vinegar greuven wij bier in 't vene eon
protte turf; dan haj' branige your do winter
(Dfo), Doej' vroeger mit turf en zoden en
venebrokken de kacbel stookten, dat nam
vrij wat, dat dan baj' de branige nog we!
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branigehokke - braoken
es op (Nw), Die turfinackerhet de branige
toe (Np), We gooien weer wat bran%e in
c/c kachel (Ld), Even branige inhaclen, dat
was aovendwark (Nbk), Et eerste wat oons
beppe vreug was altieden: 'He/rn watgoeie
cerappels en zwaore branige?' (Mun), Mit
wat kapte stobben en hoolt hadden ze veur
een jaor genog branige as ze et wark zels
c/eden (Ow), Meensen die 't in vroeger
tieden niet al Ic ruum hadden, zeden dan
bij c/c herfst: 'Dc branige die bcbben we
gciukkig' (Sz), Morgen eerst mar naor do
branige, we kun nog niet to hujjen we gaan

rnorgen eerst maar turfsteken (Ba)
branigehokke (Bu, El) et; -n. ... hokkien
[br...] 1. hok of scbuur voor de opsiag van
brandstof
braninge z. branige
brannen z. branen
brannettel z. braandnettel
brannewien z. branewicn
brannewienkoeme z. branewienkoeme
brannewienskoeme z. brancwienkoernc
brannewienslepel z. branewieniepel
brannige z. branie
Braobaander (verspr.) Ook Brabander
(spor.) de; -s; -tien ['bro:b:ndç/'bra: ... ] 1.
Brabander, iemand nit Brabant 2. (met
kteine letter) bep. distel (b: Im)
Braobaans I (verspr.) Ook Brabants
(spor.) et [bro:bà:s/'bra: ... ] 1. de streektaal
Brabants
Braobaans It (verspr.) Ook Brabants
(spor.) bn. [bro:bà:s/'bra:bants] 1. Brabants
Rraobaant (verspr.) Ook Braobant (p),
Brabant (spor.) [br... ! ... ] - Brabant
Braobant z. Braobaant
braodbotter [br...] - braadboter
braoden zw. ww.; overg., onoverg.;
braodede/braodde, het braoden/braoded
(Ste) ['br3:dn] 1. braden (m.b.t. vlees, vis,
gevogelte) vicis braoden (Ste), St braodet
in depanne gezegd van bijv. spek dat staat
de braden in een pan (Nw), (als bn.
gebruikt volt. deelw.:) Braodcn doeven
viicgcn je niet zomar in de mend (Np) 2.
in in de zunne /iggen to braoden zich
liggend bet felle zonlicht laten ondergaan
De katte /igt in de zunne to braoden (Np)
braoderie (verspr.) Ook braderie (spor.)
de; -nen; -gien [bro:d'if ...] 1. braderie
braoderties (Bdie) my. ['bro:dj'tis] 1.
bradertjes: in olie gebakken kleine

aardappelen
braodeulie (spor.) ['hr...] - braadolie
braodkiepe (1) ['hr...] - braadkip
braodlocht ['hr...] - braadlucht
braodpanne [br...] - braadpan
braodspit ['hr...] - braadspit: om aan te
bakken: vieis, Hope of varken an
braodspit (Nw)
braodvet (spor.) [br ...] - braadvet

or

braodwost [hr...] - braadworst
braof I (verspr.) Ook braaf (verspr.) bn.,
bw.; braover, braofst [bro:f!hra:f] 1. zich
bewust van zijn plicht, rechtschapen,
eerlijk, geen verkeerde dingen doend, ook
als uitroep Dat is ccv brave kerci (Diz),
ccii bran fjongien flunk, oppassend (Wol),
'k Vien et braof van je daj' dat zo ccriik
zeggen (Pe-DbI), Die is niet zo braof, hool
him mar wat in dc gaten (Obk), Et is zoe'n
braof kereitien, mar boo] 'm in c/c gaten
(Ste), Dat bin gien braove knaopen dat zijn

jongens die je in de gaten meet houden, die
niet te vertroawen zijn (Nt), (zelfst.) Dat is
niet zoe'n brave (Nw), Aj' now naor beppe
gaon, moef goed braof wezen! (Db) 2.
braaf, gehoorzaam, zoet As 'tpecrd 'tgocd
dot dan geef ic him een kioppien en dan
zeg ie: 'Braai, braafl (Obk), Hi] is braaf

geruststellend, waarderend, bemoedigend
gezegd tegen een hond (El, Nbk), 't Is ccv
braofbesicn een flinke bond die goed wit
tuisteren (Man, Nbk, Dho), ...een braove
hond(Ma, Np), een braove Henderk (Dhau,
01-NI) 3. ftink, goed, van behoortijke
kwatiteit (verspr.) Oonzejongc hadde disse
zoemer mar ccii braof rapper (Op), Doe
mar braofjoe best (Bdie)
braof II (verspr. WS) Ook braaf (verspr.
WS) bw. [bro:f/bra:f] 1. in aanzientijke
mate (verspr.) Hij is bra of ziek behoorlijk
ziek (verspr. WS), Et is braof koold
behoorlijk koud (Ste), Et is braof rnaothet
is erg (Ste), Die vent schept mar op, mar
hi] is mar braof verve/end (Sz)
braok Ook braak (Diz, Nw, Spa, Sz) bn.

[bro:k!hra:k] 1. braak (van kultuurgrond)
Dat Jaand bet a/ jaoren braok iegen

(01-NI), een braak stuk hand (Sz), grond
braok liggen iaoten (Ste), Die grond iigt
braok (Ste)
braoken (verspr. WS, Ma, Nbk) Ook
bralcen (Sz) zw. ww.; overg., onoverg.;
braokte, bet braokt ['bro:kij!'bra:k] 1.
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braoklaand - brebier
(anoverg.) braken, overgeven, ook: in
Iichte mate opgeven, als reaktie op jets
vervelends, jets dat stinkt etc. Dat kiend

bremstruik
braompolle (Dho, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste)
Oak brempolle (Db, Ma, Nbk, Np, Obk,
was zo misse/ik, hi] mos an ion stok Sz) de; -n; -gien ['br... ! ... ] 1. hop. struik,
braoken (Bu), Hi] was zo beroerd, 'tgong nI. brem Die brempo/ie die b/tilt a/ic jaoren
op braoken an (Dho), Et braoken kwam zo wool (Sz)
ml] an ik moest (bijna) overgeven (Ste), braomstruke (Bdie, Nbk) Ook bremstruke
Aicen ai van do /ucht van dat eten komp (Db, Ld, Nbk) do; -n; . . .strukien [br...!...]
ml] et braken al an (Sz), Ic zo/icn d'r van 1. bep. struik, ni. brem
braoken (Np), braoken as can reicr(Nt) 2. braomtakke z. braomtockc
(averg.) zich ongeremd uiten (Mun) As braomtoeke (Pe-Dbl, Ste) Oak
oons J. kwaod is, braokt hi] d'r van a/ks braomtakke (Dho, Ma), brerntakke (spar.),
wit (Mun)
brerntoelce (Db) de; -n; ...toekien ['br...!...]
braoklaand (va) Ook braaklaand (Db) 1. tak, twijg van eon bremstruik
['br... ! ... ] - braakland: land dat braak ligt braomtwiege (Bdie, Nbk, Obk) Ook
Dc prom/c op ci braoklaand was dan mooi brerntwiege (El, Obk, Nbk, 01-NI, Spa, Sz)
mitncumcn (va)
de; -n; ...twiegien ['br..J...J 1. twijgje van
braokliggend (Dfo, Nbk, Obk, Op) Oak de brem
braakliggend (Nt, 01-NI) bn. ['br..!..] - braosem (OS, Bdie, Dho, Np, 01-NI, ba)
braakliggend
Oak brasern (verspr. WS) ['bro:osqt/'bra:... ]
braokmiddel (Nbk, Np) et; -s; -tien (bet. - brasem, ni. soart blei Dc braosems gaon
2) [br... ] i. afschuwelijke persoon (Nbk, d'r eon buit weer in, d'r zit eon boei sraot
Np) 2. middei om het braken op te wekken in (Ow)
(Nbk)
brasem z. braosem
braoksel ['bro:ksl] - braaksel Len oc/cba/Ie brats (Nbk) tw. [brats] 1. uitroep am een
is at braoksci van een ode (Op), braoksc/ gevoel van aficeer ujt te drukken, vooral bij
oprakkcn (Nw)
het platseling konstateren van veel
braoin (ZW, Db, Dhau, Nbk, Np, Nw, viezigheid 2. z. bratse
Obk, Ow, bs, b: Im) Oak kern (bet. 1: El, bratse (verspr., p, b: In) Oak brats (Nbk)
Ld, Mun, Nbk, Nw, Obk, 01-NI, Spa, Sz, de; -n; bratsien ['bratsWbrats] 1. plek,
h) de [br5:m/brcm] 1. (ook verz.) bekende opeenhoping van vieze madder en/of
struik: brem makke braom, tamme brew, sneeuw en/of braaksel en/of uitwerpselen
wi/dc braom, ge/c brew (Spa), 'ifs go zoer Et was daor lone grote vieze bratse aachter
as brew (Mun) 2. (oak verz.) opstaand buus (Nbk), con wieke braise (Pe-Dbl), Die
randje op snede van metaal 1k hebbe can hond hat me daorcen bratse scheten! (Nw)
baste braom op 't mes zitten (Np), (als 2. grate haeveelheid, grate hoop (Dho, Np,
verz.) EtkicuIhoo/ticn wodinog wei es wit Nw) een bratse centen (Np), ...gc/d(Nw),
een g/und%c tango braand; dan koint d'r eon bratse strickgocd flunk wat (Dho) 3.
nictzogauwbraom open ci b/if? had (bs)
dik, vadsig iemand, iemand met een dik
bi-aombessem (Ma, Obk, Pe-Dbl) Oak achterste (Db, Np) 4. in can dikke braise
brembessern ( verspr.) de; -s; -pien, oak een dikke vrauw (Db) 5. in can elienwieza
-tien (oast.) [br... ! ... ] 1. bezem van twijgen braise een verwaand iemand (Dho)
van de bremstruik
bratserig (bI) bn.; -er, -st ['bratsçaxj 1.
braomblossem (Nbk) Ook brernblossern madderig ? Is bi] de bekke a/tied hake
(Db) de [br..!..] 1. bloesem van de bra tscrig (hi)
bremstruik
Braziliaan de; . . .Iianen; -tien [brasiIi'j:n]
braombos (Bdie, Pe-Dbl) Oak brernbos 1. Braziliaan, iemand uit Brazilië
(spar.) de; -sen; ...bossien [br..!..] 1. Braziliaans I et [...'jã:s] 1. de taal
groep bremstruiken
Braziliaans
braomhoeke (Ste) de; -n; ...hoekien [br...] Braziliaans II bn. [...'jâ:s] 1. van, m.b.t.
1. plek met overheersend brem (Ste)
Brag//JO. een Brazi/iaanse vrouw
braompoeltien (Db) Ook brernpoeltien Brazilie [bra'silija] - Brazilie
(Db) et; ...paelties [br... ! ... ] 1. peul van een brebier z. barbier
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bred - breiden
bred (Db, El, Ma, Nw, Op. Ow) et;
brettien [brct] 1. lett. bord, in verb. (Db,
El): Hi] het een bred veur de kop hij heeft
een bord voor zn kop, hem ontgaat
ongeveer alles (Db), zo ook Die vent ]opt
mit eon bred veur de kop (El) 2. (verkl.)
onderzetter (voor pannen op een tafel)
(Ow) 3. (verkl.) plankje op gereedschapskist op een boerenwagen, om op te
zitten, deksel van een wagenkist waar men
op zat (Ma, Nw, Op)
bree de; breden; bregien ['bri:] 1. laag
gestapelde turf in het turfveld waar de slag
tegenaan werd gestort (hetz. als leger, bet.
3) (de eerste laag bestond nit één lange nj
turven die met de punten tegen elkaar
waren gelegd in de lengterichting en
daarachter, in de breedte gelegd, dus met
de lange zijden tegen elkaar kwam ook een
nj turf; de tweede laag vormde bet
spiegelbeeld van de eerste (dus met de
kopturven achter), de derde en bovenste lag

breed z. bried
breedbles (Np) de; -sen; -sien ['brt:dbles]
1. dier met een bles die rond het oog loopt
breeduut z. brieduut
breekber [br...] - breekbaar (lett.)
breekbone (Bu, Ma, Wol) Ook brekebone
(Ma) de; -n; ...boontien ['brt:gb....bruka...]
1. groene boon, spercieboon
breekies (Db, El) et ['brt:kis] 1. ijs dat
breekt, scheurt, in *Kraekies is gien
breekies (Db, El)
breekiezer [br...] - breekijzer Om een
braandkaaste eupen to kriegen, kuj' een
breekiezer bruken (Nbk), et breekiezer d'r
in/tussen zetten nI. om bet open te breken

(Nbk)
breekpunt (1) [br...] - breekpunt (fig.)
breette z. brette
breeuwen (Sz) ['brimm....g] - breenwen
(inzake schepen) gepleuzen touw dat in de
naoden van de bok breeuwd wodde (Sz)

breezetten (Ow) onbep. w. ['brusstii] 1.

gelijk de onderste) Die smalle hoop, dat is bet stapelen van turf tot een bree, z. aldaar
de turf in een bree zetten, daor wodt /aeter breiboek [br...] - breiboek
de turf in de slag star (Dfo), Mit et breid z. gebreid
turfgreven weren ze as ark eon goeie breidehoze (Np) Ook breihoze (Db) de;
slagkroje neudig; en ok cen turfstikker en -n; ...hosien ['br..!..] 1. kous waaraan men
eon oplegger om do turf op de kroje ft breit
leggen, dan kwammen d'r 12 tot 16 turven breidekoker (Bdie) Ook breikoker (Np,
op 'e kroje. Eerst mos d'r dan recht bi] een Op) [br ... ! ... ] - breikoker
liende mit de haand een bree zet wodden breidekouse (Np) Ook breikouse (verspr.)
mit op et aende cen kopturl d'r dwas de; -n; ...kousien ['brsjda ... ! ... ] 1. kous
overhenne; dan kon et stutten beginnen, 12 waaraan men breit Op handwerkles hadden
tot 16 turven op 'e kroje. Dan de s]agkroje we een breikouse (Ow), Ao vendpraoten, en
ommekeren zodat die natte turven mooi eon breikousien mit! (Ste) 2. iemand die
rechtop tegen de bree stonnen. Turf van 35 veel praat (Nw) Da's we] zoe'n oolde
tot 38 doom /ingte 10 cm bried en 12 doem breikouse (Nw)
dikke, krek zo hoge as de bree. Dan al mar breidelappe (Np) Ook breilappe (Np)
krojen vol turf mooi daor rechtop tegen an [br... 1...] - breilap
stutten. D kwammen dan 6 stuttings tegen breiden I (verspr.) Ook breinen (verspr.),
een bree an to staon (Ow), M.H. nut 0. is breien (verspr.) et ['brsjdçPbrsjç:/'brsji] 1.
zeker mit et leger of de bree an et zetten, breiwerk, meestal inklusief de benodigdwant hijhet twie turven extra boven op de heden 1k zal even ni] gaoren an mien
kroje. Gewoonweg veur et stutten bin twie breiden zetten (01-NI), As ze vroeger out
turven krek zo boge as et hekkien veur op ao vendprao ten gongen, nammen ze
de slagkroje(Ow) 2. onderste laag van een breien mit (Obk), 1k heb et breinen
bree in bet. 1 (Dfo) Mit turfgreven wodt de vergeten (Np, Nbk), et breiden olkaanten
eerste nj turf in de bree zet on dan komt afkanten (Sz), Leg et breiden mar even
d'r iene dwas op /egd, en veerder wodt de henne (Dho), Hier on daor ziej' wel weer
turfd'rrechtopstaond tegenan stut, dathiet es breien liggen (Wol), gien breien meer
in de slag stutten (Dfo), Een turf in do op 'epenne bebben (Ow)
lengte, dwas veur de kopturven, dat is in breiden II (Ma, Nbk, Wol) Ook breinen
de bree zetten (Dfo)
(Nbk), gebreiden (Bdie, Wol) bn; attr.
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breiden - breilappe
['brsjdi!'brej:/xa'br...] 1. gebreid breiden
mussen (Nbk), Ikkroepeaacbtoretbroiden
brookien ga naar bed (Ma, Wol), zo ook

schie/...4s.... brEjskl:!...tbrejskt:do/.. .skt:f
! ... spi:/ ...skaxt] 1. breihout, naar onderen
spits toelopende, enigszins geronde houder,
We gaon straks aohter de gebroidon broek die door een inkeping op een om de middel
lett.: achter onze vrouw, nI. naar bed om te gedragen band rustte; doorgaans van hout
slapen (Bdie, Wol) 2. z. breien
(soms met zilveren doppen), met in het
breiden III (verspr.) Ook breinen (verspr.), holle boveneind een gaatje waarin één van
breien (verspr.), bri'fen (bet. 2: Nbk) zw. de penmen rustte waarrnee werd gebreid;
ww.; overg., onoverg.; breide!breidede (1), deze waren te kort om ze onder de armen
het breid/breided (Np, Obk, Pe-Dbi) te houden; een tweede type, met in het
['brEjdl7/'brsjv, 'brejz:!'brcjx!'brtji7, ...dv] 1. midden van de lengterichting een book van
breien (m.b.t. truien, sokken, sjaien ed.) 110 a 120 graden (met een gleuf waar de
As k/end inoost ik as ik nut schoele A-wan, band om de middel doorliep) had nan beide
eerst 24 tooron breiden, an dan moch ik uiteinden ten holle kop met een gaatje
speulen van mom (Mun), Ze bet al eon voor een breipen, zodat or twee breideaonkentien broidod(Pe-DbI), Mien vrouw ponnon in de breidoschie konden rusten Do
alt eon bool te breien (Nt), De k/c/no baA-Ice broioonnen wooden vaoko zels n,aekt, van
moot nog breidod wodden (Obk), A. A-an ho oil, on die kwammen dan in do brieschie,
h/el mooi evenredi- breien (Db), Ze weren die was ok van hoolt (Nbk), Vroegor
twie recbt, twie averecht breided (Obk), dreugon do vrouwluden eon zulveren brelBrei Jo ok eon trui your mij? (Nbk), Do sob/c, bijglieks as ze op visito gongon
sokkopennen bin do penn en daor aj' sokkon (Obk), Vroeger bruukton ze mit et breion
op breien (Nbk), 't Is raffelwol, oh-a field eon breischie, daor stak io do ponnen in,
gaoren daorikmitbreie('4bk) 2. de huig-r want die weron doe arg kot (El), Vroeger
spreken (Dho, Diz, Ma, Nbk, Nt, Obk, breiden do vrouw/uden mit de breisohio op
01-Ni, Spa, Sz, be: Op)
do band van do rok; as ze gion rok an
breidenaalde (1) Ook breinaalde (Bu, Db, baddon, hadden ze eon spocialo band ommo
Obk, Op, Wol) ['br... ! ... ] - breinaald
(Spa), Ze A-on ommeraok wit do broidobreidenaaldekoker (1) Ook breinaalde- schie ovorwog (Np), Heit bruukto vroeger
Icoker (Db, Nbk, Ste) [br... ! ... ] - breikoker de breiscbio mit breien (Dhau, Ld), 1k
breidepenne (Bu, Dhau, Np, Nw, Ow, haddo mien breischio vergeten en now he 7c
Pe-Dbi, Ste, Sz), breiderspenne (Dfo, Dho, mien ni5e sob ulk verprikt (Sz), Do
El, Nbk), breipenne (verspr.) ['brejd9pcna/ broiscbie badden ze bij do rok in, daor
br€j...] - breipen D'r bin dikke en haddon ze do ponne in staon (Dho), Do
dunno breioennen (Wol), Kronime brei- breiscbio is een soon boolton schie, plat,
pennen bin bedoeld om rond to breien

(Spa)
breidepennekoker (1) Ook breipennekoker
(Bu, Dhau, Nbk, Ow, Spa) [br..!,.] breikoker
breideprieme (Mun) Ook breiprieme
(01-NI), brei.dersprieme (01-NI) de; -a
[br... ! ... ] 1. breinaald, breipen
breiderspenne z. breideponne
breidersprieme z. broidopriemo
breidersschie z. breidoschie
brcideschie (Bu, Dhau, El, Np, Ste),
breiderssc/zie (Dmi), breischee (01-Ni),
breisclzie (verspr.), breischede (Bu, Db,
Mun, Spa), breischeef (Db), breispie (Dho,
Nbk), breischacht (Bu) de; breidesehienen,
breisehies (Dho, elders spor.), breidesehies;
-gien ['brsjdaski:, voor ...ski z. onder

&iohookig, die koj' bi] do rok instoppen,
do broioennen woron doe A-otter (s)

breidoppe (Diz, Nbk, Ow) de; -n;
...doppien ['hr...] 1. breidopje zulvoron
breidoppon (Nbk)
breien z. breiden I, II, III
breigaoren ['br...] - breigaren
breigoddel (Dfo) de; -s; -tien ['hr...] 1.
gordel, band om het middel waarachter hot
breihout werd gestoken (z. ook breiscbio)
breihoolder (Mun) de; -s; -tien [br...] 1.
breihout, z. ook breischio
breihoze z. broidobozo
breiken z. bnon
breikoker z. breidokokor
breikorfien (Bdie) [br...] - breimandje
breikouse z. breidokouse
breilappe z. breidolappo
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breimaantien - breken
breimaantien (Bu) ['hr...] - breimandje
breinaalde z. breidonaalde
breinaaldekoker z. breidenaaldekokor
breinen z. breidon I, II, III
breipenne z. broideponnc
breipennelcoker z. broidoponnekoker
breipetroon (Bu, Nbk) ['hr...] - breipatroon ccxi meal breiotroon (Bu)
breiprieme z. breidepriemo
breischacht z. breideschie
breisebede z. broideschie
breischee(f) z. breideschie
breischie z. breidoschio
breispie z. breideschie
breisteek ['hr...] - breisteek
breister (verspr.) de; -s; -tien ['brejstç] 1.

We zollen schutjassen, mar we hadden net
iene brek (Diz), 1k bin even eon mannegien

brek ik heb net de hulp van iemand nodig
bij dit work (Nbk), 1k bin je niet brek ik
heb je niet nodig, ik red me hens wel
zonder jou (Nt, Nbk), Die timmerinan is
eon roeghouwer, die bin we niet weer brek

die vragen we niet weer om jets te doen
(Db), ffiJ bet zien lek on brek aan hem
mankeert hens wel hat een en ander (Diz),
zo ook Hi] hot bk en brek id. (Dho) 2.
schuldig (Bu) 1k bin die man nog wat hick

ik ben hem nog jets schuldig (Bu) 3. z.
brik* Elk/ok hot zien gebrek aan iedereen
mankeert wel iets (Ma, Nbk, bi), zo ook
Elk het zien bk en brek ( 01-NI)
breister Dc breister bet me eon ni]e trui brekebone z. breekbone
broid (Ow), WI] bin glen breisters we breken st. ww.; overg., onoverg.; is/hat
(bet. I) breuken ['bri:k] 1. (overg.) in
houden niet van breien (Ste)
twee of meet stukken doen springen door
breiwaark z. broiwark
breiwark Ook breiwaark (Bdie, Nw, Wol) kracht aan te wenden (al dan niet
at; -en; -ien ['brej ... / ... ] 1. het breien van opzettelijk; ook door onhandig gedrag,
truien, sokken etc. 2. het maaksel dat men door een ongeluk enz.) Hi] bet de
door to breien maakt, jets dat door breien bessemstok breuken (Nbk), Do man break
gemaakt is Do vroawluden nammen vaeke
et breiwarkmitnaor do vesite (Pe-Dbl), Aj'
oold broiwark uutra[felen on et gaoren om
ccxi beddekruuk wienen mit waarm waeter
d'r in, dan is et weer mool recht (Dhau) 3.
breipatroon (Db) Et broiwarkien van mien
trul was slim Ingewikkold (Db)

do kop van do harke doe hi] aachter eon
boom wottel haokte (Pe.Dbl), Hi] bet et
linkerbien breuken (Nbk), iene de bienen
breken stukslaan door lichamelijke geweld,
vaak als bedreiging gezegd (Nbk), Daor
wi' 1k me do kop/et he old niet over broken

daar wil ik niet over tobben, geweldig over
moeten nadenken, (als waarschuwing
gezegd, bijv. als men op een staizolder
o.i.d. gnat:) Breek je do nokke mar niet!
(Nbk), Hi] kan him macken on broken is
brek? (Wol), Die man is a/tied wat brek, hem veruit de meerdere, vooral: qua
IVY komt vaeko wat to lienen (Op), Hi] is lichaamskracht, Hi] kan daor een portion
niks brek heeft niets nodig (b), Zol do breken ze zijn hem bep. welgezind (Nbk),

breiwinkel (spot.) [br...] . breiwinkel
breiwolle (spor.) [br ... ] - breiwol
brek bn.; all. pred.; [br€k] 1. nodig 1k bin
nog lone spieker brok (Nt), Bi]' nog wat

vrouw ok nog or ion of sander brek wezen,
wodde vroeger zegd door de bakkiosman
die mit zien haandel hi] do deuren langs
gong (Db), Die meensen hebben aBcs brek
in hour buusholen hebben overal behoefte
aan (Pe-Dbl), 1k bin mien horloge brek
zoek mn horloge (Nt), D'r was zovulo brek
hi] die oolde meensken/ (Mun), We
hebben an niks gebrek, mar now hebben
Crosson jongen d'r nog niet west mit
stalbessems, on daor haddon we brek an
(Sz), Ondsanks aBe 10k on brek dat d'rover
de karke uutspi]d wodt (...) ondanks alle

verkeerde dingen en dingen die ontbreken
die er van de kerk gezegd worden (Ow),

Hi] brekt ml] do boo! stokkond (Ow), Aj'
bonon olJ,aelen bad ie zo van do pollen, on
dan moej' ze punton on broken d.i. de

peulen in tenminste twee stukken breken
(Nbk), lii] do jonge biggies wooden de
tanen breuken, om do motto niot to bezoren
(Np) 2. (onoverg.) in twee of meer stukken
uiteengaan, kapot breken Dat soofl glas
brekt in Not waotor (Nbk), Pt Wit broken

het gaat bijna stuk, ook: het gaat
gemakkelijk stuk (Ow), (Nbk), Et wark
brekt Jo bij de hanen of het lukt niet,
mislukt zomaar (Op, Bu), Now brekt mi]
do klompo on begrijp ik or niets meer van
(Db, Nbk) 3. (overg.) tenietdoen, een eind
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maken aan et verzet breken 4. (overg.) in
stukken verdelen (door kracht), pletten,
malen 5. met kracht wegnemen van muren,
balken enz., hetz. als outbreken, in verb.
als Veurdaj' beginnen to breken wi'k toch
eerst ok flog de taofe/s en de stoelen
weghae/en (Nbk), Nog glen maond of
zeu yen meter, doe was P.R. a! an 't breken
(b), We breken eerst de schutten d'r out
(Nw), een paol d'r out breken (Np), de
more d'ruutbrelcen(Dhau) 6. Iosbreken As
de pinken out 't laand breuken binnen, we ½
ze wel in de noodstai zet (Dhau), Een
scbaop brekt a/tied out et laand (Nw), Die
knien is d'r out breuken ( Nw), De koenen
bin d'r uut breuken, ze bebben de hiele

tuun vertrapt(Nbk) 7. zich tijdelijk aan zn
dagelijks verplichtingen onttrekken (voor
vakantie, om tot rust te komen, om iets
bijzonders te doen) 1k bin d'r een nag out
breuken (Ma) 8 uiteentrekken, scheuren
Mit greidescbeuren meet d'r een veurmes
an de ploeg, dan wi/ de greide beter breken
(Obk), De locbt (die) brekt (wat) het

wolkendek gaat enigszins uit elkaar (Ld,
Nbk, Np), ... begint mooi te breken (Db,
01-NI, Spa) 9. doorbreken (van de sleur, de
saaiheid die de lange tijd die jets duurt

nj, die steeds langer werd doordat de
getikte kinderen erin werden opgenomen;
nog niet getikte kinderen probeerden af en
toe door de nj been te breken)
breket (verspr.) Ook briket (Obk)
[bre'kst/bri'k ...] - bniket: bep. langwerpig
stuk brandstof De briketten konnen
wiethoelange /igen te g/oeien (Obk)
brekvalJig (Dhau, El, Ow) Ook brakvallig

(El, Np) In.; -er, -st [brek'falox/brak'f...] 1.
bouwvall ig De muren va/en baost onitne,
zo brekva//ij bin ze (Dhau), As et
yondertien now mar niet zo brekvaii was
(Ow), Die beer die d'r/angesgaot mit zien
spul, war bet die een brekva//igspul(EI)
brem z. braom
brembessem z. braombessem
bremblossem z. braomb/ossem
brembos z. braonjbos

Bremen et ['bri:ip:J 1. naam van een
bekende Noord-Duitse stad, Bremen zo
wies as et schiethuus van Bremen erg
eigenwijs (Dhau, Nbk, Obk, Ste, b, b: In),
Hi7 bet een woord as or schiet/iuus van
Bremen heeft een groot woord, praat en

vriendschap, een goede verhouding beèjndigen Hij bet mit de fenii/ie breuken,

doet eigenwijs (Bu)
Bremer I de; -5; -tien ['bri:mçj 1. iemand
uit Bremen 2. bep. soort kleine, rode
aardappel (Bu, Np, Nw, n) rooiebremerties
id. (n)
Bremer II bn. {'bni:mr] 1. van, afkomstig
uit Bremen
Vroeger waren bier

want hijaordde d'r met meer bij(Dfo), De
vriendscbop onder de buren was breuken

e%en verbou wde eerappe/s, die noemden ze
'Brem er gee/ties' (S z)

(Bu) 11. schenden (van een belofte, een

Bremergeelties (Sz) my. [...'xi:ltis] 1. bep.
soort aandappelen, ni. bremers Vroeger

meebrengt) Et brekt de tied en de tied
dourt bier large (v) 10. een relatie,

overeenkomst e.d) een be/cite breken, Wie
bet et eerste (d'r mit) breuken? (Nbk) 12.

pletten, kapot maken, grof malen (m.b.t.
granen) Rogge veur de bakker cm brood te
mac/en meet grof breuken wodden (Bu),
rogge breken veurroggenbroodgrof malen
(Db, Sz), tarwe breken (Dfo, Sun-0t), (als
bn. van het volt. deelw.:) (ge)breuken ties
(Nt), (ge)breuken mais (El, Np, Op)

brekeri'je [bn:kr'ijo, ook ...cja, Z. -i'jej brekerij: werk waarbij men breekt, sloopt
1k heb glen zin meer in nog weer es
vertimmeren, a] die brekeriye he 'k mien
nocht van (Nbk)

brekertien (Nbk) et ['brukjtin] 1. bep.
tikspel, waarbij de twee kinderen aan het
einde van een nj moesten tikken (twee
kinderen vormden samen als eersten een

waren bier eien verbouwde eerappe/s, die
noemde ze Bremergee/ties (Sz)
bremerheide (Db, Dfo, Dhau, Nbk, Ow)

de [...'h...] 1. (verz.) bep. struik: brem
bremerheidepolle (Db, Dfo, Dhau, Nbk,
Ow) de; -n; -gien [...'h ... J 1. bep. struik, nl.
brem
bremmen (Nbk, b) Ook bremzezz (Ow),
brimmen (vo) ['bnern:/'bnemzn/'brtrn:] bremmen, hemmen, kuehen op een wijze
waarmee men aandacht trekt Inienen was
krek of bremde de geit (b), Th7 brimde on
stak van wa/(vo); soms gedaan om aan te
geven dat een ander met verder mag gaan
met jets te vertellen: D'r bremsde iene even
(Ow)
brempoeltien z. braompoeltien
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brempolle z. braompolle
bremstig (Dfo, Nbk, Obk, Ow, j, b) Ook
brimstig (Db, Man, Obk, Spa), brumstig
(Obk, Pe -Dbl) bn.; -er, -St ['brEmstox/
'brImstax/'brAmstx] 1. chagrijnig, brommig, sikkeneurig Die boer is ok aong
bnmstig vandage (Spa), Vrouw/uden bin
veural in de schoon- mae/died a/tied
breinstjg(Dfo), As hi] morgens van bedde
koint is hi] zo brirnstig (Db), Hiy is zo
bremstig as de pest (Ow)
bremstruke z. braomstruke
bremtakke z. braomtoeke
bremtoeke z. braomtoeke
bremtwiege z. braomtwiege
bremze (verspr.) Ook brumze (Bu, Dho,
El, Nbk, Np, Nw, Op, ZW, bo), brimze
(verspr.), brims (Sz), bromze (Bdie, Nbk),
koebrumze (Bdie: 2) de; -n ['bremza/

brArnza/brlmza/bnmsfbromza/'ku ... J 1.
steekvlieg, brems (verspr.) b/iende bromzen
id. (Nbk): B/iende bromzen haf hi]
koenen, dat is wat aanders, lochtig, gries
van k/eur, ok wel bi/ende vliegen (Nbk),
De koenen biesden, omdat de brumzen d'r
weren (Bu), De koenen hebben de brimze
onder de slat (Sz, Obk), Hi5 lopt as harbi]
een brenize onder de stat gaat er als een
gek vandoor (Dfo, b: Tm), zo ook Moej'
him es zien ]open, hi] kon wel een brenize
onder de stat hebben (Dfo), een brimze
onder de stat hebben gezegd van een
slechtgehumeurd of boos iemand (Db) 2.
runderhorzel, horzel, behorend tot de
Oestridae (legt eieren in de huid van
koeien en aan de poten van het paard; door
to Iikken i.v.m. jeuk werden de eieren door
bet paard ingeslikt (Nbk)) (verspr.) De
meijooede is een gezwe/ bifj een koe onder
de huud deurdat de brumze de koe daor
stak en on datplak een eigien legt(Bu) 3.
paardehorzel (Ow) 4. blauwe vleesvlieg
(Bdie, Nbk) Dc bromze of brumze is de
dikke b/au we vllege (Bdie)
bremzejagen (Spa) onbep. w. ['bremza ...J
i. hetz. als bremzen, z. aldaar De koenen
bin an 't bremzejagen (Spa)
bremzen (Dho, Ste) Ook brumzen (ZW,
Nw), brimzen (Obk, Spa) zw. ww.;
bremsde, bet bremsd ['bremzu/'brAmzv/
'brtmzn] 1. hard rennen door koeien, voora!
gezegd wanneer die hard in het weiland
rondrennen omdat ze geplaagd worden door

steekvliegen, bremzen Dat doen ze mit
brumzen, dan bebben ze de stat in de
bessem (Nw), Moef die koenen es zien
brimzen (Spa), Wat bin die kaive.r an
brumzen, ze vliegen deur Ft la and omdat
d'r een horzel aachteran zit (Pe-Dbl) 2. z.
bremmen
bremzig z. brimzig

brengen onregelm. ww.; overg., onoverg.;
brocht(e), bet brocht ['br:] 1. (overg.)
brengen, vervoeren om to doen komen
Grös [ni. kuilgras] an de bult brengen wodt
ok zegd van inkoelen (Dfo), Wi] gaon et
ze ze/s brengen (ba), Al/es wodde hi]
mekaander brocht (..) (v), Ft brengt gien
zoden an de diek het zet geen zoden aan de
dijk, draagt weinig aan de oplossing bij
(El, Op), We willen n n/ct moor borgen,
want hi] brengt a//es dFr deur maakt altijd
al zn geld op (Bu), 20 ook Hi] het al zien
geld dFi dour brocht (Nbk, Dhau), Die
jongen brengen &r nogal wat in gezegd

wanneer de kinderen een belangrijk deel
van hun loon afstonden voor de
huishouding van de ouders (bij wie ze
inwoonden), zo ook Hi]moetd'rnogalbie/
Wat in brengen not rond to koinmen (Nbk),
Die rabbelschute brengt oonze huusholing
over de streek vertelt zo ongeveer ailes
over onze huishouding aan de mensen in de
buurt (Obk), Cholera het verscheiden in Ft
butenlaand, mar ok in oons /aand in 't graf
brocbtheeft doen sterven ( p), iene naor
karkbof brengen gaan begraven (in een
rouwstoet) (Dho), zo ook iene naor et hof
brengen (El, Ma), .. te hot brengen (Ma),
M, bin zo veule lieken laanges brocht, oat
kun ze nooit verbieden er zijn zoveel lijken
langs die plaats/route gebracht dat het
niemand meer kan worden verboden mu
over dat pad/dat stuk land to gaan (volgens
traditioneel, mondeling recht) (Ow) 2.
komen aanbieden, geven, bezorgen De
slaachter k wam vroeger vaeke de tone dag
opheuren en de aere dag brengen (Op), Hi]
kwam oons een ni]gien brengen (Nbk), Et
köips bet T. een serenade brocht (Ste, Bu),
Dat is hael an on breng moor gezegd naar
aanleiding van het veel verslijten van
kleren (Bu) 3. met zich meebrengen,
opleveren Al/es wat of ]even oons brengen
kan (..) (b), Mar ofwaachten Wat de tied
oons brengt! (Nbk), Ok die bok brochtgien
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ge/ok (b) 4. iemand begeleiden, beschermen bij het gaan Ze brocht me an de
deure toe (v), icnc (cell aentien) op reize
brengen (j), Za'kje even brengen? bijv.
naar de bus, naar school enz., zo oak Dc

brenschutter (v) de; -s ['brskAt1] 1.
iemand die met een brengun schiet
bresse (b) ['bresa] - bres, in verb.: your 't
a/gemien be/ang in de bresse springen (b)
bret (Ma, Nbk, Np, Op) Oak brette (Bu,
kiender znoe'n haeld en brocht wodden 5. Dho), beret (Nbk), barret (Dfo, Ste) de;
voeren, leiden naar eon kiend op bedde -ten; -tien [brct/'brEtofbQ'rst/ba'ret] 1. alpibrengen, Jo van je stok brengen /aoten, hi] nomuts 2. baret van een soldaat
de tied brengen ni. van een uurwerk: op bretaol z. bertao!
tijd zetten (Nbk, Sz), De overa/s hebben de bretien (Ld, b: Im) et; breties {'bri:tin] 1.
warkkie/enbielenda/ not de tied brochtniet (meestal mY.) kleine turf, klein stukje turf
langer tot de mode doen horen (Obk) 6. bit on mciv gooiden elk nog eon peer
inbrengen, in een geheel aanbrengen, breties in de kachel ( Ld)
plaatsen As we good hebben dat we niet brette Oak breette (verspr.), briette (Dhau)
broken, dan brengen we dat we/ es in 't de; -5; ['breto/'bn:ta/'bri:to] 1. het breed
boelgoed (Dfo), Veerder was et wark in de
tuun veur de vrouw en de maegd. Die
zoion d'r boonties, wotte/s, siepe/s en a/ zo
wat henne in brengen (vo) 7. (bij dieren)
ter wereld brengen, baron Oonzo more bet
ccii merrievool brocht (El), Die motto her
een hoel bigen brocht ( Pe-Dbl, Db) 8. in
een bep. toestand doen komen Dit is do
andrieving van de rosmeu/e veur et zaodddskon; de poerden /open al mar in de
ronte. De kamra eden brengen bier een
thkke iezoron stange an et drijen die dear
eon boo/ten geute naor do de/o /opt onder
demure deor(Ow), Een ziekekoemootop
'e aander kaant broth t wodden oingedraaid
worden (Diz), Dour meenskepraot kuj'iene
wel op ccii minne naeme brengen een
slechte naam bezorgen (Obk), iene in de
goeie stemming brengen (Nbk), Kof dat
mit jow geweten overien brengen7 in

overeenstemming brengen met je geweten
(vo), Zo kwieskaans brocht ze dat even in
de praot to passe ter sprake (j), op 'e
hoogte brengen , A dat d'r mar good of
brenge als ik dat maar tot een goed einde
breng (El), Hi] bet or d'r of brocht tot een
goed . einde gebracht (DIa), El was een
mirake! (..) dat hi] et d'r nog Jo vend of
brocht het (Sz), ...et levend d'r of brocht
bet (Sz), Die bet et veer brocht heeft het

ver geschopt in maatschappelijk opzicht
(Obk), Die kan/zal or nog veer brengen
(Nbk) * As Jan etd'rin brengt, kanFroerk
et d'r wel es in holen als her in januari

vriest, blijft dat in februari wellicht oak zo
(Bu)

brenger de; -s ['brc(g)ç] 1. brenger, degene die lets brengt

zijn, breedheid War bet die korel tocb eon
brotte!wat is hij toch breedgebouwd (Nw),
(gezegd van een dikke vrouw:) Et is ccii
biole brette (Ste) 2. afmeting loodrecht op
de lengte of hoogte Dc brette was een
meter (Nbk), Dat schut moot dieder hoogte
on breette hebbon om an do cison to
vo/doen (Sun-0t), 't Kan beter out do
lengte as out do brette gezegd wanneer het

voor hot maken van een kledingstuk of
ander voorwerp handiger uitkomt de
langste zijde air de lengte van bet materiaal
te halen (Dhau), 't Zit 'iv now niot in de
!ingto mar in do brette, gezegd bijv.
wanneer bij een niet helemaal goed
passend kledingstuk hot probleem de
breedte betreft (Dfo), T. baddo vergeton do
maoto to nemen, en now wus ze do brette
nietprecios (Mun), 't Is eon hide brette de
afmeting in de breedte is fors (Ma), do
voile brette de totale breedte (Ld), Door
stao ik me twic /engten, twie brotten to
waachtcn langdurig (WU) 3. z. brot * As t
niot out do /engtc kan, dan mar out do
brette z. onder lengte (verspr., in diverse

varianten)
brettien (Nw) et; bretties ['brstin] 1. bep.
kleine soort goode turf(Nw) 2. z. onder
bred
breud(sel) z. brood
brcudei z. bruudoi
breuden z. brudon
breuds z. bruds
breugeman (Dho, Dm1) de; -non; -negien
['bra:goman] 1. bruidegom Die is do
breugeman (Dho)
breuk z. breuko
breukbaand (Nt, Wol) [br...] - breukband
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breuke Ook breuk (Db, Dfo, Diz, DIa, Ma,
Nbk, Ow, Spa, Sz) de; -n; breukien
['brA:ka/brA:k} 1. barst, scheur ed. in een
voorwerp, een bouwwerk enz. Aj'mij die
breuke in do baander even Jassen, icon bij
nog eon hielo tied mit (Db), D'r zit eon
brouko in de stok (Ow), . ..in do wiezoboom
(Sz), ..In do inmaekpot (Nbk), Di- zit eon
breuke th dat koppion (Dho), ...in demure
(Bdie), D'rzit eon breuk indoledder(Diz)
2. breuk in één der beenderen 3. bekende
lichamelijke aandoening in de vorm een
uitzakking van eon ingewand, vaak:
liesbreuk 1k bob eon breuke (Nbk, Nw),
in do book (Dhau), Hij is oppereerd an
eon breuke (Db, El), Mien brouico is d'r not
(Nt), 1k heb me zowat eon breuk(o) Jacht
(Ow), Jo argens eon breuke an Ill/en
(spor.), eon dubboio breuke (spor.), Hij is
van c/c brouke snodon aan een breuk
geopereerd (Diz, Ow), Hij is Sink/good
van do breuk snodon ze hebben hem flunk
to pakken genomen (als reaktie op wat de
betreffende persoon eerder heeft gedaan),
ze hebben hem nogal teruggepakt (Dfo,
Ow), hij heeft behoorlijk moeten dokken
(doordat hij gemeen gedaan heeft,
inkomsten heeft verzwegen, etc.) (Dfo),
ook gezegd als een handelaar goed aan
iernand heeft verdiend (Dfo), Hij het do
breuke out zn breuk puilt nit, ook: hij is
moe (Np), zo ook Hij is mu, do breuke
poe/I out (Np), (gezegd wanneer iemand
een zeer zwaar karwei heeft geklaard:) 1k
had do breuken d'r not bangen (Ma),
(gezegd van zwaar werk:) Jo zo/Jen Jo eon
breuk sJouwon (Ma), ... warkon (Dfo), zo
ook Jo eon breuke warkon (Nw), Jo zoi/on
Jo d'r eon breuke an ti/Jon (Nw), en Jo
zo/Jon je eon break ti//on (Dfo), ... warkon
(Dfo) 4. bekende rekenkundige eenheid:
breuk 1k mos nog even wit breuken
rokonen (Nw)
breuken bn.; attr. ['brA:kj]] i. gebroken (z.
ook gobreukon) breuken mais geplette rnais
(Ow), zo ook breuken rios (Nt), eon
breuken sto//ogion een paar (of meer)
exemplaren die niet bij elkaar passen,
vooral van kopje en schotel die niet bij
elkaar passen of van sterk verschillende
vazen op een schoorsteenmantel of kast
(Nt), ook gezegd van een jongen en een
meisje die met elkaar gaan maar niet bij

elkaar passen; zo ook eon breuken boe/tion,
.spuh/ogion id. (Nt)
breukensuieder (Spa) de; -5; -tien
['brA:kflsnidr] 1. ieinand die dieren aan
breuken opereerde
breukgeld (Dm1) et [br.. ] 1. boete die
men inoet betalen
breukstrepe (verspr.) ['hr...] - breukstreep
breukvlak (spor.) [br...J - breukvlak (left.)
breur (WS, El, Nbk, Obk) Ook bruur (El,
Nbk en oost.) de; -s; -tien [brA:ar/bry:ar] 1.
broer (i.t.t. zuster) Hij hot eon breurtien
krogon (Np), Dat is your mif eon zussion
of eon bruw-tion het is me lood om oud
ijzer (El), /oven as brour en zustor zonder
seks samenleven (spor.), d'r eon brourtion
an dood hebben het niet graag doen, her
niet graag willen: Warkon daor hot hij eon
broui-tion an dood (verspr., Np), ...een
hi-nut an dood (Ow), zo ook Door hot hij
wol zoo 'n brourtion an voriouron/doodhij is
zo lui, hij heeft er een hekel aan (El), eon
koo/do bruur halfbroer (Bdie, Nbk) of
stiefbroer (ZW, Diz, Op, Ow, Spa, Ld), A]'
mij zion, zioJ' mien brour ok ik lijk stork
op ma broer (Mun)
breut z brut
breutien z. brution
brevet (spor.) [bra'fetJ - brevet: bep.
diploma, getuigschrift, zoals vliegbrevet
brij (OS, [brij OS, WS zuid. van de
Londe, Np, 0p, Ste)Ibrej (WS noord. van
de Londe, elders spor.) de; voorn. aand.: ze
1. brij, pap eon hod brij your of naor bone
gaon (Dfo), brij kokon, . .opscheppen,
..oton, (schertsend:) We nomon nog eon
hod brij om do gatties op to vu//on (Db),
Kiondor, mom her do brij goer! (Nbk), Do
brij is me ontkommen! is me aangebrand/
overgekookt e.d. (Nbk), ...zo smaokt
zangor,(Db), As do brij to dunno is, ku]'
zo anmingon mit war maoi of zo (Dfo), 1k
hoof gion brij moor [met als mogelijke
reaktie] Botor do book bodurvon as do brij
(Nbk), Do ovorhiod her now eon vingor in
do brij ook zeggenschap (vo), ow dohioto
brij bonne ]open, Die /1/ct d'r ommotoo as
do katto om do hiote brij blijft eromheen
draaien (Hu), Jo kun ok niot Jangor onthoJon as tusson do oorpois on do brij zeer
kort (Bu), El is zo bros as brij (Mun) 2.
weke, halfvloeibare stof Et was ieno brij
van moddor on stront aacbter buns (Nbk),
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bri'jachtig - bri'jproeze
van enodder on snif op et pad (Nbk) *
Brood, bri7 en pro cm en/Dat kan de
Zwollenaar niet noemen gezegd i.v.m. de

aanwezigheid van de brouw-r in bet Zwols
(Ste), As et brij regent, ht oons hod
a/tied op 'c kop als er royaal geld is/wordt
verdiend, krijgen wij er nooit jets van, ook:
als bet een ander erg goed gaat, merken wij
zoiets niet bij onszelf(Ma), gezegd bij het
bereiden (vooral: het roeren) van pap: Ruur

voor, met pap
bri'jgarre (Db) de; -n; -glen ['hr...] 1.
garde, bep. keukengereedschap om mee te
roeren, bier: van pap
bri'jig ['hr...] - brijig Gastemaci bruukten
we veur veevoer; vein- koenen, varkens unit
/ienmae/, mit waai [weij of waeter wodde

etbru7%(Nbk)
bri'jkarre (Nbk, Op, Sz) de; -n; -glen
['b..] 1. melkkar (van de melkboer) De
0mm' de br/7/Ik zit d'r Mj/En ik /aot et bru3ikarrc konip d'r at an (Sz)
nog vcrbranen/Js oat glen grote sehaandc? bri'jkoem z. bn7/coeme
(Bu), zo ook (ook gezongen): Raur omme bri'jkoeme (verspr.) Ook bri'fkoem (Db,
de brij en kook dunne, et Is vein- de Dhau, Ma, Sun-Ot, Ow), bri'jkomme (Bu,
scheper van Bull (Nbk, Ow)
DIa, Spa) de; -n; ...koemegien ['br... ! ... ] 1.
bri'jachtig ['hr...] - brijachtig
kom met/voor pap
bri'jaeker (Nbk, Np, 01-Ni) de; -5; -tien bri'jkoken zw. ww.; oaoverg.; kookte brij,
['hr...] 1. aker, emmertje van vroegerwaar- het bri'jkookt ['hr...] 1. koken van pap Mit
in de pap werd vervoerd naar de werkers bn)koken moej' a/tied even reuren (Np),
op bet land Vroeger hadden we cen Aj' an ? bnkoken binnen (...) (Ld), We
bri7aekertien mit naor ? Ia an d, pattie hebben bru'jkookt (Nbk)
hadden ccii dubbc/e acker, an de iene kaant bri'jkomme z. bri]koeme
eerpc/s, an de aere kaant bn (Np)
bri'jpanne (verspr.) de; -n; -glen
bri'jbende (Ste) ['hr...] - modderbrij
['bnjpano] 1. brijpan, speciale pot waarin
bri'jboek (Nbk, Np) de ['brtjbuk, ook brij wordt gekookt, of de pan waarin de
'brej... (Np)] 1. lett. bulk vol pap of buik pap wordt gekookt
dik door pap, in * (kinderrijmpje) Koe- bri'jpot de; -ten; -tien [br...] 1. pot, pan
koek/Bri]boek/S/abbcdoek/Eet wat/Drink om brij in te koken ? hao/ van de bn)joot
wat/Brcng de voegelties ok wat (Np), zo (Dfo), Dc brijoot bong over et vuar (Op),
ook Koekoek, brijboek (Nbk)
Ben dreuge sprikke onder de bri.'jvot, dan
bri'jboel (Nbk, Np) ['hr...] - modderbende was de brij zo an de kook (Ste),
bri'jen (Bdie, Bu, Dho, Diz, Ma, Nbk, Np, fongkereis die wat durfhebben on niet te
Nt, Obk, Ste) Ook breiken (Nbk, Obk, 01- arg an memmen bri]pot liangen bij
NI) zw. ww.; bri'jde, het bri'jd ['bnj(d)
moeders pappot bhjven (p), zo ook a/tied
(Bdie, Bu, Dho, Ma, Nbk, Obk, Ste)/ bij mem hi] de bruvot zitten altijd bij zn
'brej(d)ç (Diz, Np, Nt, 0I-N1)/'brejlqj] 1. de moeder thuis zitten, niet zelfstandig
brouw-r bezigen Die bri]t wat (Bu), worden (Nbk), 't voo/ mit de bri]pot z.
Katte/icken brijen nogal (Bdie), Dc be/c onder voo/, 't ka/fmit de (roggen)bri'jjoot
pero chic bri7de, ze hadden oat van op 'e heide hep. schrikfiguur waarmee
oorsprong; ccii protestaant of buten- kinderen bang werden gemaakt (om maar
karke/ike bri7de niet, oat oo/de meensken niet alleen naar de heide te gaan) (Dmi) 2.
zeden: Vie is rooms, hi] bri7t' (Bdie)
pot brij, pap Ze zatten an de bri)jvot(Nbk)
bri'jerig (Nw) bn.; -er, -st ['brijarox, 3. modderbrij, modderige toestand De
...jr...] 1. hetz. als klaaierig, bet. 1, Z. waegen zit vaaste in de bni%oot (Bdie), Dc
aldaar St brood is bnleriE (Nw)
mennie was iene brioot (Op), Die weg
bri'jeten st. ww.; onoverg.; at bri'j/bri'jat, was daorzoe'n bn)oot(Dfo), Om hut's en
bet bri'jeten [br... ] 1. eten van pap, brij beer is 't ecn grote brioot om het huis en
Dat jonk zit te unotten onder et bn7eten in de naaste omgeving is bet erg modderig
(WoI), Bi] de boeren was 't vroeger om S (Ow), Doe 't v/eden haast zo regende, was
are ofvoeren en dan nog brie ten veur 'top ? hi] de hekkepaoi con grote bn)jriot (Nt),
beddegaon (Db), We bn7atten die middags Bi'jJ. on L. was 'tienegrotebn7pot(Ld,
betied(Nbk), Ze zatten at te bn7eten (Nbk) Db)
bri'jflesse de; -n; ...flessiea ['hr...] 1. fles bri'jproeze (Np) [br...] - modderbende
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bri'jpulle - brieduut
bri'jpuIIe (01-NI) de; -n; -glen ['br...] 1.
kleine, aan een ouderwetse melkbus doen
denkende bus, waarin men pap liet komen
van de zuivelfabriek (01-NI)
bri'jreuren (Op) Ook bri'jruren (Dhau)
onbep. w. en het bri'jreurd ['br... / ... ] 1.
roeren van pap Een vassian mit et
briji-urca was: Ruur omme, kook dunne,
want dc scheper zal 't hebben (Dhau)
bri'jruren z. brireuren

Wat hethij br/edo schoolders lett. en oak
fig.: hij kan heel wat verdragen, hij kan
heel wat aan, ecn brede wick (Spa), Hij is
nogal br/cdbreedgebouwd (Nbk), En bried
lachende stapte hij op huus an breeduit
(vo) 2. met de genaemde atbieting
loadrecht op de lengte, in de breedte Et
hokkc is twic meter bried (Nbk), It Is
krek/nct zo faank as at bried is je kunt er
beide kanten mee op, het maakt niet zoveel
nit, dat is gelijk (Db, Diz, El, Dfo, Nt, Np),

bri'jschaole (Np, Ste) de; -n [br...] 1.
schaal, kom voor/met pap
argens twic Jaank en twic bried over
bri'jsleef z. brijslicf
dcurtwecrncn er lang en breedvoerig over
bri'jslief (OS, verspr. WS) Ook bri'jslieve blijven praten (Nbk, Np) 3. ruim in
(Nw, 01-NI, Ste), bri jsleef (Sb, Spa) de; finnnciele zin at (nic) br/cd hebben
...slieven; -len [br .1...] i. grate (verspr.): Zc hebben et daor nict bried
opseheplepel voor pap De briyslief was (Nbk), zo oak Die her et ok zo breed niet
vroegcr van hoolt (Np)
mecr as vroegcr (Sz, waartegenover: Hij
bri'jslieve z. bij7sl/cf
bet et nogaf bried (Nw), at bried bangen
bri'jstraampel (Dfo, Dhau, Dm1, El, Np, laoten niet bep. zuinig doen, er royaal van
Obk, Op, Nw, Well Oak straampel (Bu) leven (ZW, Bu, Dho, El, Obk, Sun-0t):
de; -s; -tien [br...] 1. bijgesneden eiken of Hij fat et breed bangen ( Bdie), zo oak Hij
wilgen gaffel (oak driepoot) am brij, pap is schcut% mit at geld, en fat et roem en
mee te roeren (ook in geval van bep. te br/ed bangen (Obk), bried doen royaal
roeren voer voorhet vee) een brijstraampcl doen, royaal leven (Dfo): Die dot mar
van wilgenhoolt (Dm1), de bristraampel, br/ed, of et kan of niet (Dfo), al lang en
can icken stokkian mit twic takkcn, bried * Die at br/ed hat, fat at br/ed hangen
bijsncden en wat dreugd (El)
wie veel bezit, kan veel uitgeven (vaak
bri'jtied (Op, Sun-Ot, Wol) de ['hr...] 1. ironisch gezegd van mensen die zich rijk
het tijdstip van ongeveer 9 uur in de avond voordoen maar zich eigenlijk niet zo'n
bri3itie4 year beddegaonsticd (Op)
uitgavenpatroon kunnen permitteren)
bri'jtiele (Dfo) de; -n; ...tieltien ['br ...] 1. (verspr.), soms gevolgd door . . en die 't
kom met/voor pap, brij
nog br/edcr bet, fat 't slepen (Nbk, Np),
bri'jtroep (Dho, Nbk) [br...] - modder- Wie et bried hot, lat et bried bangen id.
bende Wat can bri7trocp om tic deure am (Diz, Db, Nw, Obk, Ow)
her huis (Dho)
briedblaedig (I) [aks. wisselt] - breedbrids (spar.) ['brits] - bridge
bladig
bridsaovend (spar.) [br...] - bridgeavond briedhied (Nbk) ['bri:thit] - breedheid
bridsen (Pe-Dbl) ['brttsi] - bridgen Dc briedloops (Dhau) bn.; -er [bri:tlo:ps; aks.
vrouwen gongen bridsen (Pe-DbI)
wisselt] 1. lett. breed lopend, gezegd van
bridsklub ['hr...] - bridselub
een dik iemand: Die is ok briedloops!
brie (spar.) [bri] - brie
(Dhau)
brie-vuuftien (Ste) de [bri:'fuftin], in Et briedspoor (I) ['bri:ts...J - breedspoor
gaot cut do brie-vuuft/cn het gaat met een brieduut (OS, ZW, Np, Nw, Wol) Oak
kwistig, royaal gebruik (Ste), zo oak Et breeduut ( WS noord. van de Lende, ZW)
gong bij oons nctuurlik niet wit de bw. [bri:tyt; aks. wisselt] 1. zich verbrebrie-vuufticn we hadden het niet breed, dend, breed wordend Do tiopc van de twin
konden er niet zo royaal van leven (Ste)
lopt bnèduut (Db) 2. breeduit, in voIle
bried (OS, Bu, Nw, Wol, ZW, spar. noord. breedte We zatten brieduut op 'e stool
van de Lent/c) Oak breed (WS noord. van (Db), 1k lirge/zitte brieduut (Np), Ze
de Lent/c, ZW) bn., bw.; -er, -st laggen brceduut/n dczunne (Pe -Dbl), Doe
[bri:t/brt:t] 1. met een flinke afmeting in de 't ecrste pick/an d'r was, zat de oofdc
breedte can briede weg, briedc schooldars: klokkcrdbroeduutop 'tnust(s: west.), Hij
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briedvoerig - brick
gong d'r brieduut year zitten (Ma) 3.
onverholen, zonder remmingen, uitgebreid
brieduat verte/Jen uitvoerig (maar met tot
in bijzonderheden) (Dho, Op. Np)
briedvoerig (Ma, Np) [aks. wisselt] breedvoerig Hij weidde d'r briedvoerig
over wit (Ma)
briedwarpig z. briedworpig
briedworpig (Np) Ook briedwarpig (Dfo,
Np) bn., bw. [bri:twar(o)poxl...wor...] 1.
met brede worp, flunk in de breedte
werpend (bij zaaien, strooien) Dan moe]'
briedwarpig zijen (Np, Dfo)
brief de; brieven; -ien [bri:f (Pe-Dbl, Op
en verspr. oost.)/brif (verspr.)] 1. brief
(waarmee men mededelingen doet, kommuniceert) (lone) een brief schrieven, 1k bob
ze mar gau w eon klein brie/len scbre von
(DIa), 1k heb een brief van mien vr,3ier
kregen (Db), een vrunde/fke/kwaoie//elke
brief een blauwe brieIbelastingbiljet (Ste),
een briefien dat op zienpoten staot waarin
de zaak scherp wordt gesteld (s), eon eupen
brief een brief anprikken (Ste), eon brief
op 'e busse gooien posten (Ma, Nbk, Ow),
Et was eon brief vol slimme woorden vol
moeilijke woorden (b), 'tLak is duurder as
de brief z. onder lak, bet. 2 (Bdie, Dhau,
Diz, Np, Op, Ow), ... wodt... (Dfo) 2. in de
ooldste hr/even hebben de oudste persona
zijn (Ste), ook: de oudste rechten hebben
(Nbk)
briefbesteller z. brie vebeste/ler
briefeupener (Op) [br... ] - briefopener
briefgeheim (Db) [br...] - briefgeheim
briefheufd z. brieveheafd
briefien et; briefies ['britfin (oost.), ook
'brifin] 1. kleine brief, z. brief 2. hetz. als
melkbriefien, botterbrie/len, z. aldaar 3.
bankbiljet eon briefien van tienebankbiljet
van tien gulden (Ma), nu ook van tien
euro, eon geel briefien eerder bankbiljet
van vijfentwintig gulden (Ma) 4. stukje
papier waarop boodschappen staan
vermeld, waarop dingen staan vermeld die
men moet onthouden, moet afwerken e.d.
1k hebbe ok cen briefien op dat huas daon,
mar ik was do hoogste met, toch was ik d'r
nao an briefje waarniee men officieel een
bod doet (Op), zo ook Do plaetsen en
plaetsies wooden in de regel bi] brie/lea
(inschricving) verbaurd year viefjaor(vo),
'k Kan 'tic wel op een brie/len goven het

is echt waar (Ma, Nbk), zo ook Daor wi'k
Jo wel eon briefien op go von, dat dat waor
is (E1), Ikgeef'tje op eon briefien (Nbk),
en iene d'r eon briefien op go von hem
zeggen dat je ervan overtuigd bent, het
zeker weet (Ma) S. schriftelijk stuk dat
geldt als bewijs D'r staot te min op 't
briefien op het briefje ter ontvangstbevestiging van de zuivelfabriek (Dho), 1k
mos een brie/len van do dokter hebben,
eers kon ik dat inedesien niet kriegen
(Nbk)
briefing (v) ['bri:fu]] - briefing (voor een
bemanning) We hebben de briefing krek
had (v)
briefkaort z. briefkaorte
briefkaorte Ook briefkaort (Dfo, Ma, Sz),
brievekaorte (Np) ['br ... 1.. ./bri:w .......vo...]
- briefkaart Eon kiend dat krek geboren is
het barg op et heard, dat moet d'r mit eu/fe
of et is eon sooft uutslag, et fit op et
wieke van et beaM; dan doe]' d'r eerst eu/Jo
op (aovens) en dan koj' et de vo/gende
morgen d'r of baelen mit eon brieflcaorte,
die wodde dan recbtop over et boa/len
haeld, daor bleefde barg op zitten (Nw)
bricfkaortefermaot (I) ['brif...] - briefkaartformaat
briefpepier ['brif...] .. brief,apier
briefport (Nw) ['brif...] - briefport Die
briefport wodt al mar duurder (Nw)
briefpost (spor.) ['br... ] - briefj,ost
b riefsch rieven z. brieveschrieven
briefscbriever z. brieveschrieyer
brieftas z. brievetasse
briefwisseling (Np) Ook briefwisselinge
(vo) ['bri:(v)wisujI.. a] - briefwisseling Ze
praotten of ze zol/en oen Jaor lang
briefwisse/inge ho/en en dan zol R., as ze
bij hear besluut b/even, hour et ere jaor
om disse tied opbaelen (vo)
briefwisselinge z. briefwisseling
briejant (Obk, b) bn., bw.; -er, -st
[bri'jant] 1. glansrijk (z. ook bri/Jant) We
kin, d'r briejant van /even, dus we hoe yen
met zo zunig te wezen (Obk) 2. prachtig,
schitterend (b) Liekt et gien briejante
p/aetse? (b)
brick bn., bw.; -er, -st [brik] 1. niet recht,
scheef, schuin Dat is briek o/knij,t, hear
(Db), Dc taofel staot briek (Nbk), Die
kaaste is brick (Bu), Et ston d'r briek bij
scheef (El), Do deure zit d'r brick in (Nt),
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briekpote - brie'vegeerder
At zicnmvreisbriek(Ld), Watisdatvocr
buj brick (Bu), Wat bet hi] dat ok weer

brick in mekeer fotse/dI (Dfo), Hi] warkt
him brick (Op), Die koc is 'onkaant' of
'brick' (Diz, Wol), Die koc me!kt brick nit

de ene speen komt meet melk dan nit de
andere (Wol), Hi] mae/ct brie/ce sprongen
doet dan dit, dan dat, zoekt steeds
noodoplossingen om toch nog aan wat geld
to komen (terwiji hij eigenlijk arm,
machteloos is (Ow)), Die het con brick
potion (Spa), my staot d'r aorig brick hi]
(Bu), ..!oopt d'r brick bi] (Spa), brick op
'c bienen staon: Wat ston hi] toch brick op
do bicncn, hi] leap d'r zuver krocm van
(Nt, Op, Nw), zo oak (van personen/
voorwerpen:) zo brick as ccn krojc
(verspr.): Die vent is zo brick as ccnkrojc
(Sz) 2. al te bont Dat was ok tvccr brick,
niet! (Op), et to brick macken gek doen,
het te bont maken: Hi] mae/ct eta! to brick
(Op), Thy mae/ct or we' cell betien brick
(Db), ...et aorig brick (Np), ...et vuus to
briek(Sun-Ot,Nw), Hijdotct wat to brick
(Ma), Hif bet d'r wel wat brick wit
ommcgooidal te royaal, al to verkwistend
(El), zo oak Hi] slat d'r brick in ommc
(Np) en Hi] gaot d'r ok brick !anges leeft
aan de royale kant (Ma) 3. komisch,
grappig, mallotig Bi] him komt ct a/tied
!icke brick vat (Ow), my kan d'r aori
brick bi] kommcn kan het komisch zeggen
(El), my kan d'r soms zo brick bi]
kommen, or is con moo] nummer (Dfo),
eon brick gcva! (Dia, Ma) 4. eigenaardig,
vreemd, gek Et kwam d'r wat brick out
hij/zij zei het een beetje eigenaardig (Bu),
Ft ston d'r brick bij de situatie was gek,
eigenaardig (El), Dat was ok weer brick,
met? (Up), al to brick (Nbk, Obk), Now is
't wel brick, mar dat vicn ik now poictick!
(b), 't Gaot daor a/tied !ickc brick (Dho),
As disse bogc eon vcurtekcn is van 't fcest,
zal 't d'r brick deurgaon, waant (..) (s:
oost.) 5. niet zoals het betaamt, helemaal
font, seheef, mis 't Staot d'r brick bi]
slordig, rommelig (Ma), 't Gaot brick het
gaat helemaal mis, helemaal de verkeerde
kant op (Dhau), Va eke bar or gcdrag van
de butcrwcrcld et d'r ok wel naor mack4 as
et wat brick vcur de boron kwam (Ow), 't
Zit good brick het zit font, dat zaakje is
lang niet in orde, die zaak stinkt e.d. (Ow),

Hij doe con brie/ce zet (Ma), Zc ho/en
mekccr do baand we! bovcn ct bcufd, al
hoc brick et d'r year staot (Dfo), my slat
d'r brick in omme doet wild, vreemd,
ongekoordineerd (Np) * Ic warken jc nict
rick, mar we! brick (Dho), Ic bin corder
brick as rick (Ste, Pe-Dbl), Eon bcticn
brick is meenskcliek als or een beetje aan
je mankeert, als je een beetje gek bent/doet
is dat niet erg, bij anderen komt het ook
voor dat ze niet vohnaakt zijnlhandelen
(Diz, El, Np, 01-NI, b), ...en al to brick is
schaande!ickals je een beetje raar doet/iets
enigszins font doet dan gaat dat flog, het
komt meer voor, als het maar niet te gek
wordt (Ld, Np, Nt, Ma, Up, Ow), ...mar...
(Mun), Schievc on brick is mcenskcgc!iek
(Ste), D'r is gicn portion zo brick of d'r
past wel con dekse!(ticn) op (Db, Spa),
.!ittien... (Db)
briekpote (El, Mun) de; -n; ...potien
['brikpo:ata] 1. been, poot met een knik,
een scheve kromming, hetz. als knikpotc2.
iemand met zon been
briesen (El, Pe-DbI) zw. ww.; onoverg.;
brieste, het briest ['brisç] 1. enigszins
ingehouden tieren Wat briest die kerc!(El),
my ston to briesen, doe hi] et verhac!
vertcldc (Pe-Dbl)
briesend (Mun, Np, Sun-0t) bn.; 'er, -st
['bri:zit (Sun-0t)ibrisit (Mun, Np)] 1.
gauw boos (Mun, Np), ook wel: snel tekeer
gaand Die mecnsken bin zo bricscnd (Np)
2. schuimbekkend (Sun-0t) 't Pccrd is
bn'czcnd (Sun-0t)
briette a. brctte
brievebesteller (Mun) Ook briefbesteller
(Dhau) {'bri:wa.... ... vo ... ..brivb...] 1.
postbode
brieveboek ['bri:wo.... ...va ...] - brievenboek: kopieboek voor brieven
brievebus z. bricvcbussc
brievebusse Ook brievebus (Ste) [br..!..]
- brievenbus (van p.t.t. of voor privéontvangst)
brievegaarder z. brie vcgccrdcr
brievegeerder (Db, Dfo, El, Up) Ook
brievegaarder (El, Nt, Sz) de; -s ['bri:vo...,
...wa... / ... ] 1. brievengaarder, iemand die
een hulppostkantoor runt, die brieven voor
je meeneemt om te bezorgen, postbode In
dc oor!og nam dc brie vegecrdcr do brieven
mit naor Haulcrwicic (Dfo)
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brieveheufd - brille
brieveheufd Oak brieflzeufd ['bri:wa...,
brif...] - briefhoofd
brievekaorte z. briefkaorte
brieveschiever Oak briefschriever (spor.)
[br...] - briefschrijver: iemand die Mn of
meer brieven schrijft
brievesclirieven Ook briefschrje van (Diz)
onbep. w. en het brieveschreven ['bri:wa,
... va ...] 1. schrijven
van brieven
Brie veschrie yen is dear de tijefoon aori
van de baene raekt (Db), Th3' kan gezeiIi
briefschrie yen (Diz)
brievestaander (Nbk) Ook !.irievestander
(Nbk, Spa) de; -s; -tien [br ... ! ... ] 1. kleine

standaard, houder voor brieven e-d.
brievestander z. brievestaanc/eibrievetas z. brievetasse
brievetasse (verspr.) Oak brievetas (Ld,
Ma, Sz), brieftas (Ma) de; -n; ...tassien
['bri:wn.......va ...!..] 1. tas van een
postbode
brieveweger (spar.) [br..] - briefweger
brigade [bri'ga:da] - brigade
brigadier (verspr.) [...'d...] - brigadier: bij
de politie: bevelhebber bij een brigade;
verkeersbrigadier
brik Oak brikke (El, Nw, Obk, Ow), brek
(Obk) de; -ken; -kien [brikfbrika!brek] 1.
twee- of vierwielig open rijtuig, vgl. De
bilk was mit aachter vier en year twie
person en, mit o verkapping; ie kwammen
dear de aacbterkaant, et vearfront was
eupen (Ste), De iene beschouwde de brikke
as een mooi riedewaegentien, mit zoe'n
mooi Hein kappien op, twie wielen of
raeden en de sander ventte d'r wel brood
mit, die was vale langer en daor zatten dan
vier raeden onder(Nw), Dc brikke was een
zwat rietuug op twie vie!en, mit can
glaezen ofscheiding tussen koetsier en
passegiers; mit ienspan (Obk), Ic stapten
van aachteren in en dan zat ie mit de
gezichten naor mekeer toe, de bilk was
overdekt of eapen (Op, Np), De bilk had
deuren on 'a zied en een veurrute; ie
gongen d'r mit nut gaasten en naor karke
(01-NI), Vroegerkwammenpake en beppe
mit de brikke langes (El), We broch ten mit
de brik botter naor de (rein (El) 2. oud,
slecht vervoermiddel We doen die flets vot,
dat wodt zoe'n oold brikkien (Nbk), Wat
reed hi] in een odd brikkien oud autaatje
(Db) 3. oud, slecht huis Dat haus is ok een

oolde brik (Sun-0t), een oold brikkien een
oud huis (Nw) 4. oud, niet meet zo vitaal
dier een oolde bilk een oud paard (Dhau,
Sz), Die koe wodt een oold brikkien (Db)
S. z. brakke

briket z. breket
brikke z. brakke, brik
bril z. brille
briljant bn.; -er, -st [brtl'jant] 1. briljant,
glansrijk
brille (verspr.) Ook bril (Ma) de; -n; -gien
['brilo!bnl] 1. bril (die men draagt am
beter te kunnen zien) Doe kwam d'r een
geleerde meneer, mit can grote brille op

(ba), Die moat een brille dregen ( Dha),
Doe ik twaelfjaor was, mos ik al een brille
dregen (Mun), . ..op hebben (Nbk), 1k kan
niet lezen zonder brille (Nbk), Th/ bet de
brille on draagt zn bril (Ow), As die de
brille op hat, liekt etpercies de wieze geite
(Sz), de verkeerde brille op hebben lett.,

aak fig.: alles van de verkeerde kant zien,
het zwartgallig zien (Ow), Die kikt wat
deurdezwagte briileziet het wat te somber
(Ma), waartegenover G. heurbrieven zetten
bear altied wear een heldere brille op,
scbreefMem (va) 2. stofbril, lasbril e.d. 3.

zannebril 4. brilvarmig maaksel van russen
In de sloot stonnen hiele pollen rusken;
daor breidden wi] een brille of masse of
ok we! een aarmbaand van (Dhau) 5.
praam op de neus van een paard Zie zetten
de brille op 'epeerdeneuze (Bdie), Etpeerd
wol niet goed staon, hi] mos de brille
ophebben; at was een hooltien mit touw,
hi] wodde andri7d dear de smid, de smite
van et peerd kwam d'r in (El), As de
merrie naor de hingst moet, dan kuj'm
beter in bedwang holen as hi] een brille
op 'e neuze hat die wodt ok wel bruukt bij
etpeerdebes!aon (Ste, Np, Op, Ow, Bu), Ft
peerd krit de brute op (Diz), Mit
haddrae van hebben de peerden een brille
(Nt), De brille staot te strak (Sun-0t), De
brille was een touw mit een strupe d'r in
mit een stokkien d'r an, en dat dri]den ze
om de bovenlijope van een wildaeht%peerd
(Nbk), etpeerd de brille op 'a neuze zetten
(Nbk), Ft peerd wol niet goad staon, hi]
mos de brille ophebben ( El), iane aorii de
brille opzetten hem!haar de duimsehroeven

aandraaien (Op) 6. iets dat her uitzicht
bederft of belemmert Ze hebben bier een
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brilledeuze - brisaantbom

buys henne zet; we hadden ccii prachti
bringst (Dfo, Ma, Np, ho: Up) Ook
uutzicht, mar ze hebben cons een ma/lc bringste (bo: Op) de; -en [brujst/'bn1sta]
bri/Je op 'c neuze zet ze hebben ons op een 1. zooi, een flunk aantal tegelijk Wat be'k
rare manier het uitzicht bedorven (Bu), zo
ook Zebebben cons reerde brute opzet, ze
hebben een kuilbuit tegen oons buns over
zet (Ow), cen brute op 'e neuze kricgcn

gezegd als het uitzicht belemmerd gnat
worden (Obk), As we daor bezinc kicken,
hebben we a/tied een brille op, we kern ni/cs
zien (Nt, Obk) 7. hetz. als kramme, bet. 3,
z. aldaar (Sun-0t) Ft vaarkcn her een bri/le

op 'e neuze ( Sun-0t) 8. zitting van een
w.c. H/7 moet even op 'e billie moet naar
de we. (Np)
brilledeuze [br...] - brilledoos
brilleglas ['hr...] - brillegias
brHlejood de; ...joden; ...jotien ['briiajo:at]
1. (spottend) brildrager Ft bin daor
a//emaol bnJiejoden di. vooral: in die
familie (Diz)
brillekoker [br...] - brillekoker
brilleman de; -nen; -negien [br ... ] 1.
verkoper van brillen
brillemoutuur (spot.) ['br..] - brilmontuur
brillen ['brth] - brillen: een bril dragen,
brildrager zijn Wij brillen ok at (El), Die
briit atjaoren (Np), Hij brilt nog niet (Np),
We brillen ailebeide ( Ow)
brillleslange (1) ['br..j - brilslang
brillewinkel de; -5; -tien [br ... ] 1. zaak
waar men brillen verkoopt 1k had et
montuur stokkend, i/c bin even naor de
brillewinkel west (Nbk)

brillezaeke (verspr.) de; -n; ...zaekien
[br ... ] 1. zaak waar men brillen verkoopt
brimmen z. bremmen
brims z. bremze
brimstig z. bremst%
brimze(n) z. bremze(n)
brimzebulte (s) ['hr...] - horzelbult (door
de runderhorzel veroorzaakt bij vee) Now
was 'taizo veer henne daj'nog mar inkeld
een biest mit zoe n brirnzebuiticn vunnen

(s)
brimzen z. bremzen
brimzig (Dfo, Nbk, 01-Ni, Ow, Spa, Sz,
Wol) Ook bremzig (Ow), brumzig (Ma)
bn., bw.; -er, -st ['bnmzax/'brcmzax/
'brAmzex] 1. chagrijnig, boos, sikkeneurig
een betien brimzig toekieken (Dfo),
bnthz,e vrouw/uden (Wol), Die boeris ok
aorig brimzij vandage ( Spa)

daor weer een he/c bringst staon, aacbter
op et aanrecht (Np), Daor ston de hide
bringst(e) nog op 't aanrecht (bo: Op), een
hele bringst rommel (Np), een bringst
buusdoeken (Np), Daor hej' de (hicie)
bringst! bier heb je het zootje, asjeblief

(Ma)
bringste z. bringst
brink Ook brinke (Np) de; -en; -ien
[bnflid'bnqk9] 1. met gras en meestal ook
met bomen (vaak eiken) begroeide, kleine
vlakte in de kom van een dorp (OS, Np) de
brink in/van Makkinge (Dhau, Nbk), Op 'e
Makkemer brink staot een mooie, oolde
pompe waor hiel Ickker waeter in zat en
die dear de meensken een protte bruukt
wodde ( Db), Dc buzen staon om de brink
henne ( Db), de brink van Oostcr woo/dc
(Dhau, Dfo), Bij Tronde is ok flog een
brink (Ow), de brink van Berkoop (s) 2.

stukje land achter het huis, meestal met
eiken erop (Bu, Dfo, El, Obk, Op, Ow):
Qo/de huzen badden a//emaol brinken

(Dfo), Laot de schaopen mar even op 'e
brink iopen (Dfo), In Rise haf wet datt%
brinken, et was a/tied de eerste kaamp
tegen de boerderi7e an, vaeke mit ieken-

bomen bep/aant ( El); vandaar ook veldnamen als in In Else haj' de Lege Brink, de
Schaopebrink, 't Brinkien (onderZuudhorn)
(El), In Boil wodt de schoelebos de
Oosterbrink nutnnd(Bu) 3. (deel van) erf

met bomen, meestal naast en aehter het
huis (verspr. WS) dc brink bij een
boerderi7e, rondom et buns toe (Sun-0t),
D'r is een beheurlike brink cm et buns
(Up), Ftpeerd /opt op 'e brink (Np), Bij
die bocrderijen hebben ze nog cen grote
brink (Pe -Dbl) 4. groepje bomen van zo'n
vijfrijen op bet gras bij het huis (j), in eon
brink bomen (j) 5. het geheei aan
exemplaren, konkrete dingen (Op), vgl. Dc
he/e brink van N. die moet d'r mar nut

ailes wat hij heeft (Op)
brinkdorp (I) ['b...] - brinkdorp
brinke z. brink
brinkgrös (Dhau) et ['briijkgrs] 1. bep.
fijne soort wild gras
brisaantbom (1) [bri'sà:ndbom] - brisantbom
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Brit - brobbelpot
Brit (1) de; -ten ['brit] 1. Brit
brits I z. britse
Brits II bn. [brits] - Brits: van, m.b.t.
(Groot-)Brittannie
britse (Mun, 01-NI, Sun-Ut en verspr.
oost., b: Im) Oak In-its (bet. I: Db, Dfo, El,
Sun-Ut, Sz, bet. 2: Db, Dfo, Dhau, El, Ma,
Nw, Ow, Sun-Ut, Sz, El, bet. 3: Ma, bet.
4: Ma, Np, Obk, Sun-Ut, bet. 5,6: Db, Np
de; -n; britsien ['bntsa/brits] I. zitvlak Dat
meense bet een dikke brits (Sz), Wat het
dat wiefeen dikke britse ( Ubk), Gao opje
britse zitten! (Nw), Ze had de britse rang,
van 7 uietsen (Np), zo ook Ze had ten
gevuhe britse (Np), Moef een schop
onderfe britsehebben?(Mun), zo oak Za'k
ft wat veur de britse geven? (Np, Nw) en
Wof ten kiap vein- de britse hebben?
(01-NI), Hij bet goed wat veur de britse
had hij heeft flink klappen voor zn
achterwerk gekregen (Np), HIj kreeg
goed/ommeraek wat vein- de britse (Dfo,
Dhau, Ubk), zo oak Hij kreog heilig veur
zien britse (Mun), Daenk d'r omme,
aanders krief veur de britse (Ubk), Die
fonge bet ommeraek vein- de brits had van
de fuller (Dfo), lent veur de brits siaon
(Sun-0t), Hijkrceg een fielder waant veur
zien brits (Db), Die jonge bet een best pak
veur do britse had (Np) 2. brits: slaapplaats

gebruikt voor zo iemand) (Bu, Np) 3. dikke
en/of mooie vrouw, meid (Bu, Np, Nt) Wat
een dikke brobbef! (Bu, Np, Nt), een mooie
brobbei(Np) * (als weersvoorspelling:) Mit
brobbeis Op 't waeter, drie daegen regen
(Ow), Brobbels op t waeter: morgen of
over drie daegen weer waeter (El)
brobbelaar z. brobbeibek
brobbelbek (Bdie) Uok brobbelaar (Spa)

de; -ken; -kien ['broblbdc/'brobja:r] 1.
slecht verstaanbaar iemand, z. oak
brommeibek

brobbelen (verspr.) Oak brobben (bet. 2:
Dfo) zw. ww.; overg., onoverg.; brobbelde,
het/is (bet. 2) brobbeld ['brob!n/'brobrn] 1.
brabbelen, onduidelijk spreken Hi
brobbeit zo reer, we kiln him baost met
verstaon (El, Dhau), Hoof tocb es op to
brobbelen (Dhau), Hi brobbeit mar wat, ie
kun 'in met verstaon (Ow, Ste, El), Zkkan
die man baost met verstaon, zo is bij an
brobbelen ( Up) 2. borrelen Hevetiilen
zatten hier vroeger ok we/ in 't vene; aYcd'r
op ston begon et waeter een meter of vie ye
veerderte brobben on dan moj'maeken daf'
d'r weg kwammen, aanders zakte ie weg
(Dfo), Et waeter brobbeit de grond uut
(Bu), Et waeter brobbelt, et komt opzetten
(Np), Et waeter begint to brobbelen, et
begint to koken (El), (onpers.) Daorzit een
vis in 't wacter, daor brobbeit et (Db),
(onpers.) Et bet daor de hieitied brobbeid
in et waeter (Nbk), Et waeter is d'r nut
brobbeid (Nbk), De bri] brobbeft ok (Bu)
3. een borrelend geluid, effekt geven Et
brobbeft me in de bock (Ld, Ubk, Spa) 4.

voor een soldaat (verspr.) 3. bed in een
gevangenis (Ma) 4. bed anderszins (Ma,
Np, Ubk, Sun-0t) 5. we. (Np) Hi7 zit op
'e brits (Np) 6. in ten brits Happen een
heleboel klappen (Db)
britsen (Nw) zw. ww.; overg.; britste, het
britst ['brttsv] 1. doen, verrichten Dat bet broddelen, slecht breien, handwerken
hif d'r mar netties of britst knap, goed (Mun, Spa) Af' breien ieren bi7 wel es an
gedaan (Nw)
't brobbelen, dan wodt et ten
briwwen (Db, Up) zw. ww.; onoverg.; brobbeliappien (Spa), Wat zit ie toch mit
briwde, het briwd ['bnMrn, brtMgfl] 1. de dat breien to brobbelen (Mun)
huig-r spreken (Up) 2. onduidelijk spreken, brobbelkont(e) (Mun, UI-NJ, Up) de;
brabbeten van kind (Db) Die k!eine kun ...konten; ...kontien ['broblkont(a)] 1. iewi) met goed naokommen, hiJ briwt d'r mand die onduidelijk praat
mar wat binne (Db)
brobbellappe (Db, Ma, Nbk, Up) Uok
brobbel de; -s; -tien ['brobJ] I. waterbel, broddellappe (Bu) de; -n; ... lappien
Juchtbel Door die stotbuffe weren et [brobj ... ..brod ... ] 1. broddellap (voor
aliemaoi plassen wooden, sonistieden mit breien, handwerken) Een brobbefiappe was
brobbels d'r op (Dfo), B]] badde regen veur om or breien to Jeren (Ma, Up), 17
kommen d'r brobbeis op et wacter (Dfo, b: bebben van dat haand- warkien een
In) 2. iemand die brabbelt, die de r niet brobbeiiappe macid; kon et met wat
goed zegt of slecht verstaanbaar praat netter? (Db)
(vroeger oak als scheld- of bijnaam brobbelpot (Dfo, Dho, Nbk, Nt) de; -ten,
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brobbelzak - broek
-tien ['brobIpot] 1. iemand die slecht,
moeilijk, onverstaanbaar spreekt, iemand

woddc ha 'k de broek tot c/c knijen zitten;
c/aor zat c/c krimp nog in kwamen mn

die brabbelt Wat is dat niccnskc ecu
hrohhelpo4 wat is ze min to vcrstaon!

broekspijpen me tot mn knieen (Sz),

(Dfo)
brobbeizak (El) de; -ken; -kien ['brobjsak]
1. iemand die slecht verstaanbaar spreekt
brobben z. brobbelen
broccoli (1) ['bro:ko:(a)li] - broccoli
brochure (spor.) [br&sjy:ara] - brochure
brochurevorm (spor.) [bro'sj...] - brochurevorm
broddelen (Ow, Spa, Sz) zw. ww.; overg.;
broddelde, het broddeld ['brodJi2] 1. slecht
in elkaar zetten: vooral bij naaiwerk, breien
(Spa, Sz) 2. onduidelijk spreken (Ow) HiJ
broddelt mar war (Ow)
broddellappe z. brobbcllappc
brods I (bet. 1: Nw, bet. 2: Sun-0t) bn.;
-er [brots] 1. broeierig (van het weer), z.
ook brodsig 2. geneigd tot mopperen,
humeurig
bröds II z. brads
brothel z. brood
brodsig Ook brudsig (Dfo, Ld, Ma, Nbk,
Spa), brVdsig (Db, Dfo, Ld, Ma), bradsig
(Dho, Nbk, Ste), brads (Dfo) In.; -er, -st
['brotsx, ook brodzax (Dho, Diz, Nbk, Np,
Obk)/brAtsox/'brtsaxf'bratsax/brAts] I.
broeierig (van het weer) Etisaoribrods%
(Nbk), Et is al/c dacgcn /iekc brodsig
(Obk), Et is zo broasig en bruuicr%, oat
we kun zo con c/ikke rommelbujjc kricgcn

(Pe-Dbl), brodsig weer (Dho, Nbk, Spa,
Ste, Nt) 2. geneigd tot mopperen, humeurig
(Sun-0t)
broeder ['brudç] - broeder: verpleger,
ziekenbroeder, ook op een ambulance;
broeder in r.k. zin (spor.)
broederdienst (verspr.) ['br..] broederdienst (in militaire zin)
broei z. brim]
broek I de; -en; -ien [bruk] 1. bekend
kledingstuk: broek cen lange brook, ccii
kotte broek, con 'cupen brock' (wit baand
in c/c middel, van gries bevertien of zwat
bcvcrtien, mitbokscn an c/c binnekaante (in
ct kruus), niet vaastc, c/us cup en an c/c
bunnckaantc) (Nbk), dc hanen an c/c broek
ofstrickcn schoon vegen aan z'n broek
(Nbk), Dc schcic/srcchter haeldc c/c uluite
out c/c broek nit z'n broekzak (Wol), Mien
nije brockpastcmijpatent, mar doe 'tnat

Sommicn hadden a/tied c/c brook op 'e
baickcn bangen; oat /iekt niet zo nettics
(Ld), .. . om c/c bakken bangen (Dfo), Die
kan 't wel betaclen, die her gien schcure in
c/c brook zit good in de slappe was, At er
warmpjes bij (Bu, Ow), zo ook Die bet dc
brook wcl hiel id. (Bu), Die het c/c broek

(ok) niet kepot is niet onbemiddeld (Bu,
Ste, bo: Np), ..nictstokkenc/id. (Bu, Up,
Ste, Wol), ...niet an stokkcn id. (Bu) en
IJij bet de brook nict scheurd (Up), Die
scheurt c/c brook niet moor zit or warmpjes
bij (Spa), Hijhct c/c broek niet moor kepot
zit er inmiddels warmpjes bij (Nt), Dat is
een gocie baanc/cl, c/aorkricj'gien scheurc

van in c/c broek die handel ]evert je
bepaaldelijk voordeel op (01-NI), 't in c/c
brook c/ocn in z'n broek poepen, zo ook in

c/c brook poepcn: Now bet oat kienc/ al
weer in c/c brook pocpt en ik moet a//es
mar bcrakkcn (Sz), Die jonge her et gat
2vmar c/cur zien broek, c/cur or benne-enweer nec/en (Dfo), Die klcinjonge leap
a/tied mit c/c roepe tot c/c brook out met z'n
piemel nit z'n gulp (Dfo), icnc aacbtcr c/c

brockzittcn tot spoed manen of vervolgen:
We bcbben mit c/c racgcbo/ c/c spinnen
aachtcr c/c brockzctcn (Db), Dc brockzakt
me of et is 'brockofzakker% weer' (Nbk),
k Zal je c/c brook opbicncn al. als die

enigszins afgezakt is, hem omhoog trekken
en aansjorren (Wol, Up), fig, in icnc c/c
brook op bicn en geducht onder handen
nemen (Bdie, Dho, Ld, Up, Wol), een (te)
grote brockantrckjccn ook fig.: een to grote
mond opzetten (spor.), Zc kwammen
mekccr nao an

c/c brook mit hac/ricc/en

naderden elkaar zeer (0w), Dat komt 'iii
nao an c/c brook bij die vraag, opmerking
moet hij zich haast to veel blootgeven
(Wol), icnc kot an

c/c brook kommen

iemand het vuur na aan de schenen leggen
(b), Hikon him nictan c/c brockkommcn

te pakken krijgen (b), Gienicnc dustc zc an
c/c brook to kommcn durfde hen te
belemmeren, in to rekenen (b), Die her c/c
broek (ok) an is een vinnige, yank stevig
optredende vrouw, is niet bep. een doetje
(alg.), zo ook Die ston niet verlcgen, mar
bar c/c broek wet an (Dfo) en 't Is een boos
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broek - broek
wiel die her good do brook an (Sz), We
gaon straks achter do gebroidon brook d.i.
achter onze vrouw, n1. naar bed om to
slapen (Bdie, Wo1), vandaar oak Ikkroopo
aacbtor et breidon brookion ga naar bed
(Ma, Wol), uutde brookmooten zn gevoeg
moeten doen: 1k moot offon wit do brook
(Obk), Hi5mos uut do brook on gong in do
bos zitton (Nt), wit do brook gaon zn
gevoeg doen (verspr., b, b: 1m): Hi] mos
neudjg uut do brook (Dfo, Nbk), (eon
pakik/appon) your do brook kriogon slang
krijgen, vooral: voor zn achterste, zo oak
(eon pak/klappon) your do brook geven en
eon pak op 'o brook geven (Bu),
(schertsend:) As lone Jo eon pak op 'e baud
geven wil, dan mooJ' eon plaggo in do
brook doen (Nbk), Hi] scbit baost h7 do
brook van bonauwdens is buitengewoon
angstig (verspr., Nw), Hi] dot or baost in
do brook id. (verspr.), lone do brook meton
een pak voor Z'fl broek geven, slaag geven
(bI, Dho, Nbk, Np, 01-NI, Spa, WoO: 1k
zaljo do brook moton (Spa, Np), zo oak
Kom bier es, mien Jonge, dan za 'k Jo or
brookion meton (Ma), eon bokouring an do
brookkriogon oplopen (b, Nbk), eon porcos
an do brook kriogon (Spa, b, Nbk), 'tan do
brook hobbon koper geworden zijn on het
dus moeten betalen: As zoJow dat laand
gunnon, dan hej't ok an do brook (Dhau), 't
an do brook kriegon koper warden en het
dus moeten betalen (alg.), oak: veel werk
to doen krijgen (b), d'r do brook vol an
bebbon lets, met name het werk, of lemand
maar met moeite aan kunnen (Np, Nw, b,
j): D'r woren een poor riodors bij, daor
haddo J. de brook we1 vol an
Daor
hobbon ze do brook wol vol an het kost hun
heel veel moeite am dat werk te doen (b,
Nw), oak: dat zullen ze nauwelijks kunnen
betalen (Np), zo oak Daor krjgt hi] do
brook vol an dat gaat veel, zwaar werk
voor hem met zich meebrengen (Np), Hi]
her eon goeio brook om 't gat hangon hij is
nogal dik (Nw), Zo hebben 'm wat an do
brook smeord ze hebben hem jets
aangesmeerd (Dfo), do brook op 't
vethaokion hebben gezegd wanneer men
meer dan genoeg heeft gegeten (Nw),
HiJ/zij bet eon lappe op 'e brook hij/zij
heeft een onwettig kind (Nbk, Np), Hi] bet
glen brook om do kont on glen knope an do

Jasso is vreselijk arm (Ma), zo ook Zo bin
zo aarm, ze hebben gien brook om do kont
Nbk, Np), Hij rookt al, mar kan nog mar
kwaolik baton do brook pissen (Ow), Hi]
bet eon moonster in do brook heeft een
grote penis (Wol), Dat wuufis zo manziok,
as ze eon brook ziot l%t zo at (Sz) 2.
aangehecht deel van her paardentuig, om
her achterste van het paard, onder de staart
door (waardoor hot paard niet to dicht bij
de wagen/koets kan komen of omgekeerd
(ni. bij her gaan over hellend opperviak)
(verspr.): 't Kootsotuag is eon appat tuug
mit eon brook your etpoerd, dan 'hebben
ze do brook an'(Dla, Ma, Dhau), Do brook
keort et poerd as hi] weorommelopen wil
(Op), Do riomen aachter om do billen
henno on om depoten, dat is do brook van
et poerd (Ste), vandaar: Et peerd moot do
brook an (Ste), Do brook on do zille
woddon wit wokeor verbunnon dour
gaaspies (Ste), eon brook in leer your or
poerd van et aacbtoraondo (Dfo), 1k zal 't
peerd do brook andoon, dan lopt hi] boter
(8u), Etpeordloptin do broek(Dhau), Mit
et mi]en haddon ze do poerdon eon brook
an (01-NI), Zohobbon otpeerdin do brook
(Dho), Hi] her et poord your do waogon
mit do brook an (Ow), AJ'm gion brook
andoen, hool ie do waogen nooit(Nw) 3.
de verdroogde blaadjes van de bloeinkelk
van de boekweit (k: Ste) Do bookwoite
zoas zo op zooldor koemon was, kan zo
niet verkocht wooden,- zo moot oorst nog
trapt woddon om do broeken d'r of to
kriogon bet gedorste boekweit werd ni. in
bakken gedaan; in elke bak stood iemand
te trappen, zodat de bloemblaadjes van de
korrels vielen (k: Ste) 4. kont, billen van
een koe of paard en bet vet/vlees erop Die
koe hot eon boste brook (Db), ...00nniooio
brook een stevig vierkant kruis (Np), 't
Foord hot eon gooio brook heeft stevige
dijen, een goed achterwerk (El), eon koo
mit eon gooie brook dat is: is breed van
achteren, heeft flunk vlees aan het lichaam
(Np, Nt) * Do laesto brook hot gion buseje
hoeft niet overdreven zuinig te zijn, als je
sterft kun je tech je geld niet meenemen
(Nbk), Opscbeppon en in do brook
schieton, datisokeon vakhijlzij heeft veel
praatjes maar 't stelt allemaal niks voor
(met name in financieel opzicht) (Bu), zo
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Broek - broeklaand
ook Fochen en blaozen en in do brook
schioten is glen keunst vow- degene die et
kent (Ste), Staorigan krigt Piotertion do
brook an iangzaam maar zeker komt hat
werk wel klaar (Nbk), zo ook Zo komt
Piotortion in do brook zo komt het allemaal
voor elkaar (Np)
Broek II (Db, a: oost.) et [bruk] 1. variant
van de bekende plaatsnaam Donkorbrooic
Beppo zoo ok we! 'in Brock in p/acts van
'in Donkerbrook' (Db)
broek III Ook broeke (Ow) et, ook wel de
(spor.); -en; -ien [brukl'bruke] 1.
broekland, vaak: in gemeenschappelijk
bezit van boeren (soms ook droog, met in
kultuur gebracht en met struikgewas en/of
enig geboomte begroeid) Do koonon lopen
in 't brook (Ld), We gaon naor ? brook
(Nt), Do booron broch ton vroogor do
ko on en naor 't brook, oorst wooden zo
vorhuurd ye ur huila and (Pe-Dbi), Daor bi]
Ossenzio/ lip nog een hole lappo brook
(Dia), We gaon over 't brook (Nt), Do
grondop 'e broeken iszwaorogrond(Ste),
Daorgindor ligen de broeken (Nw), 't
Aekinger brook laag land, achter de Kao/e
Dunen bij Appelsche (Ld, b, Ow): 1k was
nog mar krokin 'tAekinger brook (b), zo
ook, nabij Appelsche: (.) on kwam in
Drontso brook (b), do brook in Appe/scho
(Dfo), 't vool broekion stukje land aan het
begin van hat Aokinger brook bij
Appo/sche (El, b, Ld), De hogo broeken:
dat was on/aand, bosgrond, beide on zo
aachtor do gr6sdrugori7o (Ow), Op disso
kaant Ooldomark haj' do 'Oostorbrook'
(Ste), Do brooklanen tusson Qoldemark on
do Lende bin now dreugo (Nt), We konnon
do Marker brooken hi] Ooidomark on do
brook/anon bi] Ossonziol, mar die bin met
drassij en Jego (01-Ni), Mionto'is otze/de
as brook, beido gomionschopslaand (Bu),
Daor hi] Ossonziel /it nog een hiolo lappo
brook (Dia)
broek-mit-Iocht (Wol) de [brukmu'loxt] 1.
eten dat niet veel voorstelt
broekbaand z. brooksbaand
broelcbokse z. brooksbokso
broekbuse z. brooksbuso
broeke z. brook III
broekegoed (Nbk, Ste) et ['brub... ] 1. stof
voor broeken, broekengoed
broekeman z. brookmannogion

Broekemer I (Db, Ow) de; -s ['brukamr] 1.
inwoner van, iemand geboortig nit Donkerbroek 't Is een Brookomer (Ow)
Broekemer II (Db, Ow) bn.; ant.
['brukom1] 1. van, m.b.t. Brook,
Donkorbrook, vgl. do Brookemor karko
(Db)
broekemeseren z. brookosoren
broekeseren (verspr.) Ook broekemeseren
(Ow) zw. ww.; onoverg.; broekeseerde, het
broekeseerd [bruka'st:eri1/brukanio's ... ] 1.
zijn gevoeg doen, ook wel: plassen door
vrouwen Now moo 'Jcbonne to brookosoron
(Np), Die man zat a/tied een hole poze to
brookeseren (Op), veur 'tmolken nog even
gaon to brookosoren (Ow), Hi] had snot
oton, hi] mos haostj broekosoron
(Pe -Db I), Doe NY in dohoido/iggen gong,
zag hi] dat d'r iono broekesoord bad (Ld),
We mosson neudig brookosoren (Nbk), 1k
komme zo, mar 1k moot oorst brookosoron
(Diz)
broekestof (spot.) ['hr...] - broekenstof,
broekengoed
broekgrond (verspr.) ['brukxront] broekgrond Die brookgronden bin do laosto
jam-en aorig verbotord (Bu), Die
broekgrond dee van ?jaor ok met yule
(Sz), Do brookgrond is beg laand (Bdie,
Dhau)
broekhoest (Bu) ['hr...] - broekhoest, wind
broekhuj (Ste) et ['b..] 1. hooi van
madeland, Iaaggelegen hooiiand
Broekhuzcn (Nbk) et [bruk'hy:zi] 1. naam
van een fictieve plaats, in Ft rommo/t in
Brookbuzen gezegd n.a.v. een wind die
men laat (Nbk)
broekien de; broekies ['brukin] 1. kleine
brook I, III in diverse bet. 2. ventje, man,
jongen die pas begint aan een bep. baan,
taak, kius Oonzo moostor was nog mar eon
jong brookion doe hi] bi] oons bogon
(Nbk)
broekklemme (01-NI) de; -n; -gien
['bruk1sm] 1. klem om een broekspijp,
waarmee word voorkomen dat die in de
fietsketting kwam
broekknope z. brooksknopo
broeklaand et; . ..lanen ['bruki... ] 1.
broekiand, Iaag gelegen land, vaak land dat
regelmatig onder water staat We moe'n
naor do brook/an en to nii]on, in Appolscho
(El, Db), do brooklanen bij Waotoren
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broekniannegien - broeksgulpe
(Ma), An de Londe Ijggen de broek/anon ook de broekriem anhae/en left, en vooral
(Spa), Dc broekianen /iggen a/tied to zoep fig.: zuiniger doen, besparen op de
on to biet (Obk), Doe de Londe soms flog uitgaven, zo ook We moe'n de broekriem
o verstroomde, was '1 we/ mete veurdat de wat stiever antrekken we moeten zuiniger
broek/anen an de gang kwammen (Obk), doen, besparen op onze uitgaven (Dho)
Huj uut de broek/anen nuumden ze broekrieme z. broekriem
buten/aans huj (Obk), Dc koenen lopen broekrok [br ... ] - broekrok
achter in de broek/anen (Mun), We hebben broeksbaand (Bdie, Nbk, Np, 01-NI,
de pinken in de broekianen in de weide Pe-DbI) Ook broekbaand (Dfo) de;
(Diz), De broek/anon tussen Oo/deinark on ...banen [brugzbà:nt/'brug ... ] 1. broeksband
de Londe bin now dreuge (Nt), De eerste Mit den broeksbaand dan hoej' aen/ik glen
snec van de broek/anen wodde verb uurd. riem (01-NI)
BiJ de twiede snee mocbten a//c boeren brocksbeugel (Bdie, Nw, Obk, Ow) de; -5;
over do Londe de koenen d'rinjaegen (Nt), -tien ['brugzbA:g] 1. bep. beugel om de
De broek/anen onder Oo/demark an de broekspijp, waarmee werd voorkomen dat
zuudkaant van de Londe en de maoden die in de fietsketting kwam
onder Ooldetriene an de noordkaant van de broeksbokse Ook broekbokse (Nt) de; -n;
Londe waeren meenten (Op), We kennen ...boksien ['brugzboksa/brugb ... ] 1. brooksde Marker brocken NJ Oo/demark on de pup
broek/anen NJ Ossenziel, mar die bin met broeksbore (Bdie) de; -n; ...boortien
drassij on loge (01-NI), In Qo/demark bin ['brugzbo:ar] 1. boord van een broek (om
de broek/anen, dat bruukten de boeren mit middel)
mekaer (Pe-Dbl, Np), As ze vroeger op et broeksbuse (Bdie, 01-NI en oost.) Ook
broeklaand in Bui/ koebuudden en ze broekbuse (Bdie, Dfo, Dia, El, Ld, Nt,
gongen weer op butts an, dan reupen de Obk, 01-Ni, Op, Spa, Sz) de; -n; ...busien
koehuders: Haul, huuj bikke, de koenen [brugz'byso, ook 'brugzbysa/brug'bysa, ook
hebben de bookies dikkel'(8u)
we! 'brugbysa] 1. broekzak, zak in een
broekmannegien (Dfo) Ook broekeman broek HiJhetde broeksbuse kepot (01-N!,
(Db) et; .. .mannegies ['brukmanaxin /'bruka Np), Die jonge her a/tied de broeksbusen
man] 1. kleine jongen, broekeman War een vol (Db), Hi3ik/auwt n de brocksbuse uut
aor% broekmannegien is dat jongien! haalt zn broekzak leeg (Ld), De ienebaand
(Dfo), k/eine broekeman (Db)
bar hij a/ in de broeksbuse en biJ aaide de
broekmieger (Ow) de; -s; -tien [br ... ] 1. appe/ es (Pe-Dbl, b)
iemand die in zn broek plast
broekschieten (Db, Ma, Nbk, Ow, Ste, Sz)
broeknaod de; -en; ...naotien ['brukno:ot] ['brukskit], in d'rbroekschieten an hebben
1. naad van een broek De buse van de er een zwaar karwei, een moeizame klus
broek zit in een cup ening van de aan hebben (Db, Ma, Ow), verder in Die
broeknaod (Dfo)
zit a/tied to pochen en to broekscbieten to
broekofzakkerig (Nbk, Np) bn.; attr. opscheppen (Nbk) * Mienen is broek['brukofsakrax] 1. van broeken: geneigd tot schieten z. onder mienen I, Pochen on
afzakken (gezegd wanneer iemand steeds b/aozen on broekschieten is gien keunst
zn broek moet optrekken:) ? Is broek- veur degene die et kent (Ste), Pochen,
o[zakkerig weer vanda age (Nbk), ook b/aozen en broekschieten kan biJa//emao/e
gezegd wanneer het erg warm weer is gelieke (Sz)
(Nbk, Np)
broekschieter(Bdie, Bu, Dfo, Nbk) de; -s;
broekpak [br ... ] - broekpak Gisterheb ik -tien [brukskitr] 1. kind dat in zn broek
een b/auw broekpak kocht (Sz)
kakt (Dfo, Nbk), scheldend, of evt.
broekriem Ook broeksriem (Dfo, Ld, sehertsend: Pieter - broek - schieter (Ow,
Obk), broekrieme (Spa) [br ... ..bruks ... ] - Nbk) 2. bangerik (Bdie, Nbk) 3. klein kind
broekriem een broekriem ommedoen, de (Bu) Et is nog zoe'n broekschieter (Bu)
broekriem (war) antrekken Iett. en fig.: broeksgespe (Bdie) ['bruksxespo] zuiniger doen, besparen op de uitgaven, broekgesp
...moeten zuiniger moeten doen (Op), zo broeksgulpe (Nbk) [br...] - broeksguip
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broeksknippe - broezen
broeksknippe (Bdie, Dho, Ow) de; -n; zodat er te veel schuim ontstaat (Nw), Hi]
...knippien ['bnkskntpaJ 1. ronde klein om was zo ]elk dat hi] hadde et broes op 'e
broekspijp, waarmee werd voorkomen dat mond (verspr., Op), ...in de mond staon
die in de fietsketting kwam
(Nt), Hi] was zo kwaod, dat ci broes ston
broeksknope (Np, Obk) Ook broekknope 'm op de be/c (Nw, Ma), Ri] et koken
(Nbk) de; -n; .. .knopien ['brukskno:po/ ... ] kwam d'r allemao/ broeze op (Mun)
1. broeksknoop 'kHeb de broeksknope d'r broesbekken (Bdie, Db, Dhau, Dia, El,
Nbk, Nt, Obk, Op, Spa, Sun-Ot, vo) zw.
of (Np)
broekspiepe (OS, Bdie, Diz, Np, Op, ww; onoverg.; broesbekte, het broesbekt
Pe-Dbl, Sz) Ook broekspupe (Bdie, Dho, ['bruzbeki]/'bru:z ... ] 1. schuirnbekken Dat
Nw, Spa, Ste, Sz, j) de; -n; ...piepien peerd/op to broesbekken (Bdie), En doe
['bruks ... / ... J I. broekspijp Die gent van H. as wat beter toekeek zag hi)' dat inkelde
buurman hangtme a/tied an de broekspiepe
(El), De bijen stroomden bijbonderden I
bi] de broekspupen en de mouwen hi
broekspupe z. broekspiepe
broeksriem z. broekriem

Broekster (Db) de; -s; -tien ['brukstr] 1.
inwoner van Donkerbroek, z. ook Broekemer

broerling z. beroer/ing
broekzetten (Nbk, Np, Nw, Obk, Ow, b, lx
im, in, v, vo, bo: Np, Op) zw. ww.;
onoverg.; broekzette/zette broek, het
broekzet ['bruksEtn] 1. zich zeer inspannen
(om jets te verrichten dat erg zwaar,
moejzaam is) Ic badden him de eerste keer
we/pakken kund, aj' van de streek of an
mar war beter broekzet hadden (vo), Daor
bef' broekzetten mit, om dat k/aor te
kriegen (Nw), 1k zette onimeraek broek
(.j(v), Wathaddenzebroekzettenmoeten
am (.j (b), verder vooral in d'rbroekzetten
an hebben er een erg zwaar karwej, er een

zeer zware kius aan hebben (Nbk, b)
broes Ook broeze (Mun) et, de [brus, ook
bru:s (Mun, Np, Nt, Sb)/'bru:za] i. schuim

ko en en broesbekten (vo), Hi] was zo
kwaod, hi] broesbekte et out (El, Nt,
Sun-0t), Iii] broesbekt van /e/kens (Db,
Op), Ze stonnen tegeno ver mekeer te
broesbekken (Obk), As een koe tongb/a ore
kreeg, ston hi] te broesbekken (Spa)
broetien z. brutien
broeze z. broes

broezen zw. ww.; onoverg.; broesde, is
broesd ['bru:zn] 1. op hoorbare wijze
schuimen, van vloeistof Et broest aorig
(Bu), Aj' goed me/ken konnen, broesde '1
in de emmer (Obk), Aj'niet broes me/ken,
dan kuj' met goed me/ken, et moet
broezen! (Nw), De me/k in de emmer
broesde, dat scboemde on dat soesde (ba)

2. (m.b.t. water, pap) stortend, wild en
brekend stromen en bet bijbeborende geluid
geven Et waeter broesde dear de s/oot

(Spa), Et waeterbroesde degronduut(El),
Et waeter broesde in de kolk (Np), Daor
kuj' de zee bearen broezen (Ow), De bn)'
broest tot de panne wit (Nbk), (bij vergelijking:) Overa/broezen dep/annen!(ba)

3. zich stormend voortbewegen, met kracht
door en over alles been gaand (lett.) Hd
broesde d'rhenne (Nbk), Daorkomt hi] an
bet in de emmer schuimde (Nw, Obk), broezen gezegd bijv. van jemand die in
...mos d'r broes op 'e emmer staon, as dat hoog tempo aan komt fietsen (Nw), mit een
met zo was waj' een '(jitter' (Obk), zo ook waegen dear de modder broezen (bo: Np),
Hoe beter aj' me/ken kannen, hoe meer Ze bin dear de niodder broesd (Dfo), Dc
broes op 'e me/k (Dfo), Hi] kon me/ken, bezorgers bra esden met ommenocht hie/e
dat et was klaore broes an schoem (Nw), aenden dear de modder (b), Hi] broest d'r
t7Jnk wat broes me/ken(bo: Op), Hoe meer diepe dear bijv. met een trekker (Nt), Hi]
broes, hoe beter melker (Sz), Dc broes broest overal mar dear (Nw) 4. door zich
staotop 'eme/k(Spa), Wehadden vroeger fors in te spannen er zonder moeite
a/tied broes op de wastobbe (El), Oonze doorheen komen, zich met kracht overai
A!' goed me/ken konnen, mos Ic broes
me/ken kunnen zo goed, stevig melken dat

brune had mit warm weer et broes op 'e
bek year de me/kwaegen (Pe-Dbl, Db),
War een broes gezegd bijv. wanneer men te

veel van een afwasmjddel heeft gebruikt

doorheen slaan Die broezen d'r we/ dear

slaan zich wel overal doorheen (ook al is
bet rommelig, armoedig enz. op dat
bedriji) (Ste) 5. (onpers.) op een on-
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broezerig - broggesmeer
geregelde, wilde wijze voortgang vinden 't
Broest d'r daor ok aorig dour hat werk
gebeurt daar met de Franse slag, hat is daar
een slordige, ongeregelde huishouding e.d.,
ook ...roer dour (Dfo, Ow), ...aor% langes
(b: lm), zo ook Etbroestd'rnuvordeurbij
die nieensken(Db), Die broezond'r rear in
ommegaan slordig te werk, doen bun werk
wild en ongeregeld (Nbk, Np) 6. (van
gewas) snel opkomen en groeien 't Cr/is
broostdegrond out (El, Nbk, bo: Np), Doe
do eoipels an at opkommon toe woron,
gooiden zo d'r flog wat stikstof op on nao
eon posion broosden ze d'r uut (vo)
broezerig (Np) bn.; -er, -st ['bru:zrgx] 1.
(van het weer) broeierig broezen' weer
(Np)
brogge Ook brugge (Wil), brukkien (bet.
6: Spa) de; -n; broggien ['brogo!
'bruyo/'brAkin] 1. beweegbare of vaste
brug, brugverbinding D'r liggon losse
plaanken in do brogge (Dho), eon vaasto
brogge, eon bowoogbere brogge, eon
hoolten brogge, eon stienen brogge, D'r
moot eon nio leaning op 'a brogge (Spa),
Do Spanghookster bruggo is mar con Hein
dinkion (DIa, Spa), do Qoltrienstor brogge
(Sun-0t), Die brogge is vaoke oupon
(Obk), Do brogge is op of is daole (Op),
Do brogge gong krok op (Dfo), 1k was an
do brogge toe, on doe was hij krek op
(Dfo), Do brogge is togenwoordi
regelinaotig of (Spa), do brogge
oupendrijen, ... dicbtedrijen, ... ombogons
diijon, . . . naor benoden drien, Et schip
voert ondor do brogge dour (Nbk), We
konnen met over do brogge (henna), dio
woron zo an '1 maoken (Nbk), over de
brogge kommen lets toegeven, van zijn
kant doen, geld voor iets geven: Hijkomt
good over do brogge geeft flunk geld (Ld),
Hi) Is good over do brogge kommon is in
de kost gegaan en heeft bet or goed (Np) 2.
bekende gebitsprothese: brug (1) 3. bekend
gymtoestel: brug 4. smeerbrug, brug in
garage (spor.) 5. bekend deal van een
schip: brug (1) 6. (vaak verkl.) boterham,
vaak: sneetje roggebrood Wat heb if daor
op je broggien? (Db), eon broggien mit
kaoncn (Mun), Wif' ok nog eon broggien
bobben? (Nbk, Np), eon broggien eton
ontbijten (Nw), 1k moot mar eon broggion
mithobben (Bdie), 7cZaljemargauweven

ccii bruggion k/aormaekon (DIa), Il/f hot
'm van dage zo weord, bif zal wel zin an
eon dikko bruggo bebben (Sz) 7. kost,
levensonderhoud Die kan zien broggien
wel verdienen hij kan heel good de kost
verdlenen (Db, Dho, Pe-Dbl, Sun-Ct,
Nbk), Hif hot good zion broggien verdient
goad (Ma, Nbk), H. mos doe wear in huus
konnnon, want do kooi mos dourgaon om
do fomi!iotradisie, on d'r zat ok eon gocic
brogge in (Obk) * (aftelrijmpje:) Onderdo
brogge lag con vrouw/Haoron op 'e kont as
kaboltouw/Poekels op 'e kont asjuttoporon/
Wio wil d'r mit zoo'n vrouw verkeren?
(Wol)
broggebalke (I) de; -n; . .balkien ['brogo ... ]
1. draagbalk van een brug
broggedek (I) ['hr...] - brugdek
broggegeld (Dhau, Dho, Nbk) et ['brogo ... ]
1. bruggegeld: vergoeding betaald aan de
brugwachter door degenen voor wie men
de brug moat openen om hat schip door to
laten Et broggogold wodde anneuinon mit
do k!ompc (Dho)
broggeheufd (verspr.) Ook bruggelzoofd
(Sz) ['br ... / ... J - bruggehoofd (lett.) Do
soldaotcn slaon ccii broggehoufd(Np)
broggehuus (I) [br ... ] - bruggehuis
broggeklasse (I) ['br ... ] - brugklas
broggekoffie (Db) Ook broggenkoffie
(Pe-Dbl, Sun-0t) de ['brogo ... ..brogkofiJ
1. slechte koffie, als her ware om al etend
de boterhammen mee 'door te spoelen'
broggelcorf(Db) de; ...korven ['broga..] 1.
korf waarin men zn boterhammen
meeneemt
broggeleuning (verspr.) Ook brogleuning
(Bdie) [br ... ! ... ] - brugleuning
broggemessien (Cp) at; ...messies [br...] 1.
mesje als onderdeel van her bestek, couvert
et broggomessien, bif brood of eten (C p)
broggenkoffie z. broggekofflo
broggenmaond (Dfo) de ['brogm ... ] 1. de
tijd van ondertrouw
broggeplaanke (verspr.) de; -n;
...plaankien [br ... ] 1. dwarsplank van een
brug Broggoplaankon woren ondorling
vorbunnen dour kottens (Np) 2. broodplank
(Sun-0t) 3. plankje op de bloktonge (Db)
broggepoede (Dfo) de; -n; -gien ['brogopudo] 1. zak of zakje voor het bewaren van
boterhammen (om ze mae to nemen)
broggesmeer (Ste) et, de ['broga ... ] 1.
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broggewaachter - brokkien
broodbeleg dat men kan smeren We
meagen we] wat niy broggesmeer baelen,
want or is haost op (Ste), Reuzel was
vroeger we/ broggesmeer (Ste)
broggewaachter ['br ... ] - brugwachter
(m.b.t. vaarwegen)
broggewaachtershuus et; ...huzen;
...husien ['broga ... ] 1. brugwachtershuisje
broggewipper (Bu, Np, Nw, Obk) de; -s;
-tien ['broga ... ] 1. iemand die altijd op de
weg in het dorp to vinden is, vooral: op of
bij de brug in Noordwoolde, en vaak: die
nooit iets uitvoert, vandaar de bijnaam voor
Noordwooidijers: (Noordwoolthjer) broggcwijopers (Bu, Np, Nw, Obk)
broggien z. onder brogge
broggieseten (Db, Nbk) onbep. w. en het
broggieseten ['broxis ... ] 1. een broodmaaltijd nuttigen We gaon broggieseten,
hear! (Nbk)
brogleuning 2. broggeleaning
brok z. brokke
brokhunnig (bs: Ow) de ['brokh ... ] 1.
honing nit raten waarin veel honing At
brokke Ook brok (bet. 1: Spa, Sun-Ot, Sz,
bet. 2: Sun-Ot, bet. 3: Db, Dfo, Ld, Mun,
Op, Pe-Dbl, Sun-0t) de; -a; brokkien
['br*a/brok] 1. brok van lets, stuk een
brokke stien, We badden gister nog een
/ekkcre brokke tao] (Nt), We kregen cci,
brokke koeke (01-NI), Dear een arfenis bet
die hoer d'r flog ear, brokke laand bij
kregen (Db), Hiy bet een bide brokke van
de schure ofha eld (Nw), can voer brokken
een vraeht turf (Np), brokken macken
brokken maken, de boel stukmaken (door
onhandigheid), mit de brokken zitten met
de gevolgen van het ongeluk, van de
onhandigheden zitten, Bij stokken en
brokken biechtte ik mien zunde (..) bij
stukjes en beetjes (b) 2. stukje dat, hap die
men eet Mien buurman die kon scbrokken:
grote brokken! (Sz), in verb.: versebieten
in de brokken lets in zn verkeerde keelgat

slikken (Mun) 3. flunk uit de kluiten
gewassen persoon (vaak gezegd van een
vrouw, ook wel van een man of kind) Dat
is een hide brokke een grote vrouw (Np),
't Is eca brokke!(Wol), een brokke van een
meid(Db, Dho, Ma, Obk, Ow, Spa),- van
een vrommes (Bdie, Db), can stay/ge
brokke een dikke, zware vrouw (Np, Spa),
can brok van eon kerel (Dfo, Ld, Pe-DbI,
Mun), ... van aen kiend (Dfo)
brokkebrommej (Nw) de ['brokobromi] 1.
toestand met veel ruzie Die kerel is zo
licht raekt, dat hij maekt d'r in buus een
brokkebromive] van (Nw)
brokkel (Db, El, Nbk, Obk, b: Im, In) Ook
brokkelig (Db, Dfo, Dhau, El, Ld, Ma,
Obk, Ow, j) bn., bw.; -er, -st ['brokl/ ... ax]
I. humeurig Die was vandem organ wat
brokkelig (Dfo, j), Morgens cerst bin de
meensken we] es wat brokkel(ig) (1Db), H]J
kan aorig brokkel wezen tagen woorthg
(Nbk)
brokkelen zw. ww.; overg., onoverg.;
brokkelde, hat brokkeld ['brok i2] 1.
(overg.) brekend tot stukjes maken Die bet
vn'j wat in de me/k te brokkelen heeft veel
invloed, kan in hoge mate mee beslissen
(Nw), waartegenover Die bet niet vale in
de me/k te brokke/en (Nbk, Dfo) 2.
(onoverg.) in stukjes uiteen vallen, breken
De stien begon te brokkelen (Nbk), Et
brood brokkelt nogal wat (Nbk)
brokkelig bn.; -er, -st ['broklax] 1.
brokkelig, bros Die koekies bin brokkelig
(Bu), Et ies is brokkelig (Op), Die
slootswal is brokkehg (Wol, Sun-0t),
Oonze sto a/en wo 'ii zo brokkelig, dat et is
niksmeer(Nw) 2. z. brokkel
brokkemaeker ['broka ... ] - brokkenmaker
brokkien et; brokkies ['brokin] 1. kleine
brokke, z. aldaar 2. (my.) stukjes van de
bovenste laag van turf (Spa): As de yost
over de bovenste /aogc van de turf gaon
was, dan was at belemaol licht, dan wodde
krijgen (Nw), een brokke in de keel d'r we] zegd: 'Neem mar wat brokkies mit'
(hebben)/kriegen een brok in zn keel (Spa) 3. hondebrokje, kattebrokje, kalverhebben/krijgen, plotseling een sterke brokkien e.d. Het de katte a] brokkies had?
ontroering ondergaan (Bdie, Np, Pe-DbI): (Nbk) 4. koekje, ook brokje, boterham
'Ic Heb een brokke in de keel! (Bdie), 1k (Bdie, Dho, Np, Nw, Spa): Wof' ok nog
krieg d'r cen brokke van in de keel het can brokkien bebben? (Np), (flinke)
raakt me, ik trek het me aan (Pe-Dbl, Np: boterham voor iemand die zware
a), D'r scheut mij can brokke in de keel Iichamelijke arbeid deed (Bdie, k: Ste),
gezegd bij opkroppen, als men moat verder in Hijhetetbrokkien op deplaanke
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brokkiesscheppc - brommer
heeft een betrekking gekregen die hem
voor zn verdere leven een goede boterham

bromd ['broqi:] 1. (van bep. dieren) een
Iaag, grommend geluid voortbrengen De
bezorgt (k: Ste), Hij bet et brokkien koft bond zat (op oons) to brommen (Nbk),
id. (k: Ste), z. ook brukkien en onder ..Jag bij de dezzre to brommen (El) 2. (van
brogge, bet. 6
bep. insekten) een dof gonzend geluid
brokkiesscheppe (Ma) de; -n; ...scheppien maken Dc iekmulder bromt aovens (Np),
['brokiskspo] 1. sehep om honde- en We hew-den die bije we] brommen, mar
kattebrokjes, kalverbrokkies e.d. tee te we zaggen m niet (Pe-Dbl) 3. onduidelijk,
scheppen
binnensmonds en op lage toon spreken in
brokstok (spor.) ['brokstok] - brokstuk de baord brommen binnensmonds praten,
(Iett.)
mompelen (Bdie, Dho, Ld, Np, Op,
brol (Nbk) Ook brisi (Obk) de {brol/brAlJ Pe-Dbl, Spa): Thy bromde Wat in zien
1. brol, aJie spullen bij elkaar, de hele baord (Spa, Nbk), Hij zat wat in de baord
santenkraam, rommel
to brommen (Nbk), 1k zegge mar niks, mar
brombeer ['brom...] - brombeer: knorrepot, God heart mij brommen manier van
hetz. als brompot Wat bin ie toch een zeggen waarmee men zn ongenoegen,
oo/de brombeer (Nbk), zo ook 't Is een tegenzin uit terwijl men er tech niet hard
aorige brombeer (Bdie); ook lieficozend tegenin wil gaan, er geen ruzie om wil
tegen de echtgenoot: Och toe now, oo/de maken (Nbk) 4. knorren, mopperen le
brombeer van me, doe 't dan veur mij (v) moe ¶n met a/tied zo zitten to brommen op
bromelia (Nbk, Sz) [bro'mi:lija] - bromelia oat kiend (Nbk), le moe'n niet zo op mij
bromfiets ['brom...] - bromfiets
brommen (Obk), Zie brommen op 'e
bromfietsehaandel (1) ['bromfitso...] - kiender (Bdie), 17 moon a/tied met zo
bromfietshandel
brommen op die jonge (Db) 5. (alleen in de
bromfietseheim ['br...] - bromfietshelm
onbep. wijs) in de nor zitten Hij moot
bromfietsemoter (1) [br...1 - bonne to brommen hij meet naar de
bromfietsmotor
gevangenis (Np), Veur zien streupen mos
bromfietser [br...] - bromfietser Die H. een weke brommen (Db), Hij moet drie
bromfietsers bin oek weer an 't knetteren woken brommen in Veenbuzen (Dfo) 6. op
(Nt)
een bromfiets rijden (Spa) Hij bromt war
bromfletsleerzer (El, Pe-DbI, Sz) de; -n; of op zien brompot (Spa)
...leersien [br...] 1. hetz. als brommer- brommer Ook brommerd (Ow), bromme!
/eerze, z. aldaar
(Mun: bet. 2, 3), bromine (bet. 3: Pe-Dbl)
bromfietsmoter ['hr...] - bromfietsmoter
de; -s; -tien ['bromç.'bromj] 1. iemand of
bromtletsriebewies (1) et; ...bewiezen lets die bromt in bet. 2, 3 van brommen 2.
[br...] 1. rijbewijs voor een bromfiets
bromfiets Hihet een reer onge/ok had mit
brommel z. bromnier, brummel
de brommer (Db) 3. bromvlieg, vooral:
brommelbek (Db) de; -ken; -kien ['b..] 3. blauwe vleesvlieg (verspr.) Die brommer
man die onduidelijk praat (z. ook goest je de hie/tied om de oren; ik bob
brobbe/bek) Die man is een bromme/bek

vandeweke nog drie brommers doods/egen

(Db)
(Sun-0t), Die brommers gaon opje brood
brommelbos z. brumme/bos
zitten (Dfo), D 'r zit een nust vo/ brommers
brommeljaor z. brumme/jaor
in de schostien (Dfo), D'r zat een dikke
brommetplokken z. brumme/p/okken
brommer aacbter 't gedien (01-NI), ... veur
brommelpolle z. brumme/po//e
't g/as (Obk), een dikke brommer in butts
brommelpollehoolt z. brumme/po//ehoolt (Bdie), ook in b/auwe brommerid. (Nw) 4.
brommelsap z. brwnmelsap
honingbij e.d. (Mun, Sz) De brommers kun
brommeistruke z. brumme/po//e
zo mooi goezen in de zoemer as 't warm
brommeltakke z. brummeltoeke
weer is (Mun, Sz) 5. iemand die
brommeltoeke z. brumme/toeke
voortdurend bromt, z. brommen, bet. 4 *
Vroeger zatten de brommers op 'e
brommeizeuken z. brumme/zuken
brommeizuken z. brummeizuken
proemen, now zitten de proemen op 'e
brommen zw. ww.; onoverg.; bromde, het brommers woordspeling waarbij het eerste
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brommerd - brood
brommers slant op bet. 3, het tweeds op
bet. 2; het tweede proemen slaat op
vrouwspersonen (Ow)
brommerd z. brommer
brommerig ['bromçax] - chagrijnig,
knorrig, geneigd tot brommen, bet. 2 CCII
brommerze kerel (Nw, Ste), Ze is
brommerig vandaege (Diz)
brommerleerze (El) de; -n ['b...] 1. laars
voor een bromfietser, z. ook bromfiets-

hebben (..) (v)

leerze

Brood is hi] oons meerstal roggenbrood

bronneboek (1) ['brono...] - bronnengids
bronneliest (I) ['bronolist] - bronnenlijst
bronnemateriaol (1) ['brono ... ] bronnenmateriaal
bronnestudie (I) ['brono ... ] - bronnenstudie
brood et; broden; brotien ['bro:otJ 1. (g.
my.) bekend voedsel: brood (vaak in
toepassing op bruin brood en roggebrood,
waarbij men ho//c gebruikt voor wit brood)

brompot de; -ten; -tien ['brompot] 1.
zeurderige, altijd chagrijnige persoon,

(Nw), wit brood, bruun brood, (ge)reusterd
brood (spor.), vas brood, oold brood,
mopperpot Wat is 't een ooldc brompot! eijsnbakt brood (Nbk), brood reusteren
(Dfo, Nbk), Wat een vervelende brompotis (Nbk), sen krunimeltien brood
dat toe/i! (Db), sea aekelike brompot (Np) broodkruimel (Nbk), sen stokkien brood,
2. bromtol (Nbk) 3. bromfiets (Spa) Hi] een snee brood, een snee brood om
bromt war ofmitzien ouwe brompot (Spa)
Noordwoolde henne een dikke snee
bromsnor (Sun) de; -ren ['bromsnor] 1. roggebrood, van een tienponder (bo: Wol),
ouder'wetse bromfiets
As wi] s/achten dan kook ik de hats/ag
bromtolle (verspr. WS, Ld) ['br..] - wel, want dat vienen we /ekker op brood
bromtol
(Sz), wat op brood broodbeleg: Hej' ok
bromtoppe (OS, DIa, Np, Nw, Spa, wat op brood? (Ow), wat op ? brood id.
Sun-Ot, Wol) de; -n; ...toppien ['bromtopo] (Np), spu/ op brood broodbeleg (Dhau,
1. bromtol, ook wel met muziek Kleine S. Nbk), wat moesies op brood muisjes als
spen/de mit de bromtoppe (Nbk), broodbeleg (Bu), (een stokkien) brood mit
Brom topples weren k/sine poddesto c/ties Note kont zonder enige vorm van beleg
van hoolt, mit een punt onderan, disJ' mit (Sz), brood mit tevredenheid id. (Sz),
een zwiepien drijen lea ten. As jonges dreug brood (eten) zonder boter enz., ook:
mochten we graeg toppezetten en list'st mit het nogal krap hebben (Dfo), zo ook krap
ten bromtoppe (Nw)
brood hebben enig gebrek aan brood
bromvliege (verspr.) ['bromfl...J - hebben, het nogal hap hebben (Dfo), Uris
bromvlieg, vooral: blauwe vleesvlieg Een glen dreug brood mit te verdienen er valt
brom v/iege zit a/tied op 't sock (Pe-Dbl)
niets mee te verdienen, . ..an to verdienen
bromze z. bremze
(Ow), ZJij kan d'r glen dreug brood an
bromzig (Nbk) bn.; -er, -st ['bromzox] 1. verdienen hij kan er ternauwernood
gezegd van warm, broeierig weer 't Was voldoende race verdienen (Obk), zo ook
bromzjg vanao vend onder me/kerstied gien dreug brood verdienen zo goed als
(Nbk)
niks aan inkomsten hebben (Dho, Spa, Sz,
bron (spor.) de; -nen [bron] 1. plants van Ma), Hi] kan nog gien dreug brood
oorsprong 2. oorzaak 3. schriftelijk stuk of verdienen is niet in staat om ook maar jets
persoon waaraan/aan wie men jets ontleent te verdienen, is geen knip voor de neus
bronchiën (I) ['brô(n)xij(d)n] - bronchiën waard (Ma), Panic meensken gunnen sen
bronchitis [brô'xitos] - bronchitis Dc aandergien dreug brood gunmen een ander
/ongen dat gong nog we!, hour nog niet eens het benodigde minimum aan
aosembae/ingsorganen konnen beter, ze inkomsten, eigenlijk helemaal niets
badde watastmatische bronchitis (..) (vo)
(Pe-Dbl, Obk), Zegongen vroegerok wel
bronne-onderzuuk (1) ['bronoon.. •1 - mit brood rond mit de kroje, mit de kôrfof
bronnenonderzoek
mit de baandkarre (Np), op waster en
bronnebad (spor., 1, v) et ['bronobat] 1. brood zitten/moeten niets anders dan dat in
kuuroord, 'verwen-bad' met diverse soorten de gevangenis te eten krijgen,'zullen
baden, nagebootste bronnen s.d. ( .. ) dat krijgen, Hi] kan aunders niet as van brood
wi] in Noordwoo/de zos n sjiek bronnebad stront macken 't is een stomme vent, hij
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brood - brood
kan niks (Nbk), St is een scharminke/ van
een wiel die is zo macgeras brood (Obk)
2. eenheid van brood in broodvorm Wi]'
wel even twie broden van de bakker
bae!en? (Nbk), zute broties bakken zoete

(Dhau), Die etgoedzien brood kan goed in
zn levensonderhoud voorzien (Nt), Die
man is good veur zien brood id. (Obk), zo
ook Hi] kan zien brood wel verdienen id.
(Pe-Dbl), argens een goed stok brood wit

broodjes bakken 3. (g. my.) het brood dat verdienen kunnen door de inkomsten ervan
men nuttigt, gaat of zou moeten nuttigen et heel goed in zn levensonderhoud kunnen
brood op 'e plaanke snieden (Ow), (vaak voorzien (Obk), . ..knap stok brood...
aaneen geschreven:) brood eten de (Bdie), D'rmoet brood op 'ep/aanke wezen
broodmaaltijd nuttigen: Zuwwe brood eten? er moeten inkomsten zijn, anders kan men
de broodmaaltijd nuttigen (als ontbijt en immers niet leven (Ow), . . .kommen (Ld),
avondmaaltijd (Nbk); ts middags at men waartegenover N. bet gien brood meer op
vaak warm), We gaozi brood eten, koj' ok 'e plaanke (Db), (et) brood op 'e plaanke
an taofel? (Nbk), floe veil/c van mien hebben zoveel inkomsten hebben dat men
beiten arbeiders hebben brood genog on i/c er goed van kan leven, goed verdienen,
vergao van de honger(b), Die her ok brood over flunk wat geld beschikken (verspr.),
eten gezegd van iemand die jets voorspelt D'r bin niet vu/c die 't brood op 'eplaanke
(Nt, Np), die jets gezegd heeft kennelijk kriegen die niet hoeven werken voor hun
zonder her zeker te weten (Nw), Die hetok geld (Np), Daor zit wel een goed
brood had id. (Ma), een profeet die brood stok(kien) brood in een goed bestaan (aig.,
en iemand die ook niet meer zegt dan hij Wol), Daor kuj' een goed stok brood mit
kan weten, die ook maar wat zegt (Spa, verdienen (Obk), D'r zit een knap stok
Nw), Zuwwe brood mitn em en veur brood in id. (Bdie), St brood wag d'r daor
ondenveg? (Nbk), je de keze nicE van
wezen de kost is er goed (Nw, Ow), Hi] is
brood eten /aoten, zo ook l'Jmoe'nje de kwaod veur zien brood wil er maar al te
keze niet van 't brood eten /aoten (Ow), graag op uit om geld te verdienen, werkt
Die /at bàn de keze ok niet van 't brood hard om vooruit te komen, vecht voor zn
eten Iaat zich niks afnemen wat hem boterham (Bdie, Dfo, Nw, 01-NI), ...goed
toekomt, laat zich niet bedotten, is beslist kwaod.. id. (El), D'rzatgien brood iner
assertief (Np), een aander de keze van
viel niet (genoeg) aan te verdienen (j),
brood eten/vreten (Sun-0t), iene et brood Zoc z zie!eraanse/der was a/tied op pad, en
out de inond stoten maken dat een ander had zien brood d'r in (j), d'rgien brood mit
minder of in 't geheel geen inkomsten meet verdienen hoevenje levensonderhoud hangt
heeft door iets zeif te doen, zeif te er niet van af en dus is her niet zo
verkopen, een bep. baan te nemen, enz.: 1/c belangrijk dat her je lukt (s), &r gien brood
gao daor nicE tussen zitten wit die haande/, meer in zien er geen voordeel meer in zien,
i/c wil een aander et brood nicE wit de her niet meer zien zitten m.b.t. iets (Nbk),
mond stoten (Bdie, Nbk), et op je brood Die bet zien brood kocht heeft een
kriegen als verwijt krijgen (en vaak: dus betrekking gekregen (Dho), ... dan kom ie
goed te maken): Dat krit hi] morgen op an J. en zien vo/kien heur brood(vo), zien
zien brood (Ow), Hi] kr%t et een keer op brood we!hebben een goed bestaan hebben
zien brood (Ma), Doe kregen ze beidend (Dfo), zo ook Hi7betgoedzien brood kan
100 strafriegels op hear brood, vanmiddag prima rondkomen (Dfo, Diz, Nt, Op, Ow)
nao schoeltied te maeken (vo) 4. kost, en lid bet zwaor war/c, mar hi] het best
levensonderhoud, bestaanszekerheid, basis zien brood ( Np) 5. (g. mY.)
waarop men in zn onderhoud kan voorzien Avondmaalsbrood (spor.) 6. (g. my.)
je brood verdienen, Ze prees him dat hij stuifmeel voor de jonge bijen in een
go Rink was en 't brood al mit verdiende bijenkast of -korf (Obk, bs: Dfo) et brood
veur et grote gezin ), et brood verdiend veur de jonge bi]en (Obk), Dc eijies gels
hebben terecht geld hebben verdiend voor wo i niet verzege/d, de /arven a!; dan bej'
al je werkzaamheden (Dho), Hi]hoeft d'r bruun brood; deur de was is et
gien brood mit te verdienen die inkomsten, (donker)bruun van k/cur (bs: Dfo) * Brood
dat werk is voor hem niet van vitaal belang doet wonen omdatje het voorje inkomsten
-550-

broodaeker - broodheer
doet woon je ergens, ook al zou je
misschien liever ergens anders wonen (Db,
Dho, Op), Aj' hierje brood hebben, boej'
daorginds niet henna te gaon om de bolle

als je het hier goed hebt, hoefje nergens
anders been (Dho), Brood, brij en
pro em en/Dat kan de Zwollenaar fiat

noemen gezegd i.v.in. de huich-r in het
Zwois (Ste), D'r wodt een boel vergand
brood eten er is veel afgunst onder de
mensen (Nbk, Np), Dc lena zien dood is de

broodbus We maekten de broodbusse
schone mit can schrabber ( Ld)
broodbuul (Np, Ste) Ook broodhule (Spa)
de; .. .bulen; . ..bulegien ['bro:odbyl/ ...bylaj
1. broodzak(je), zak om brood in mee te
nemen naar school En as de broodbuulleeg
was, stopten ze 'in wel vol mit pepier en
sleugen ze mekaer d'r wit (Ste)
brooddeeg (verspr.) Ook brooddieg (Db,
El, Ma, Nbk) ['bro:odixI ... di:ax] - brood-

deeg
broothlieg z. brooddeeg
Dc lena glen brood, is de aander zien dood broodeten (soms niet aaneengeschreven)
(Ld), Wie glen brood aj'eten, wie zien tad zw. ww.; onoverg.; broodat, het broodeten
aj'spreken men doet, staat aan de kant van (vaak all. onbep. w.) ['bro:atuti7j 1. de
degene door wie men wordt betaald (Nt), broodmaaltijd gebruiken, d.i. vaak op vaste
zo ook Wiens brood men et, wiens woord tijd, vooral: ontbijten, vroeger doorgaans
men sprekt (Nw, 01-NI), Diens/wiens ook als avondmaaltijd We moe'n broodeten
brood men e4 thens/wiens woord men (Nbk, Np), Ic moe'n kommen te broodeten
sprekt (El, Nw, 01-NI, Op), Wie glen (Dho), Wegaon broodeten (Pe-Dbl), H en
brood aj' eten, wiens tad aj' spreken (Nt, F. zitten in de keuken to broodeten (v), We
DIa)
broodeten morgens om half acbte (01-Ni),
broodaeker (Dfo) de; -5; -tien ['br ...] 1. morgens broodeten wit cen koppien thee
bep. aker waarin men brood meenam als (Diz), We waren vanmorgen vroeg mit
voeding naar het land
broodeten ( Spa), We bebben vanmorgen
broodbakken et ['bro:dbak] - ow zeuven ore broodeten (Np), Zuwwe
broodbakken
eerst mar even broodeten? (Spa), een
broodbakkeri'je de [bro:adbakç'tja, ook broodetende perfect iemand die maar wat
z. -lie] 1. broodbakkerij, het bakken filosofeert, die ook maar war zegt, zonder
van brood De bloem wodt bruukt veur dat men er al te veel waarde aan hoeft te
broodbakkeri3ie (Obk)
ontlenen (verspr.): Ja, 1k were we! At dat
broodbakkien (Nbk, Sun-0t) et; . ..bakkies ik ok mar een broodetende profeet bin (vo)
['br...] 1. broodtrommeltje
broodeter de; -s; -tien ['bro:otutç] 1.
broodbeleg (verspr.) ['bro:odbalex] - iemand die graag brood eet 2. iemand niet
broodbeleg Tegenwoorthghebben ze meer uit de eigen huiselijke kring die een of
soorten broodbeleg as vroeger (Obk), Et enkele keren meedoet aan de broodmaaltijd
broodbeleg Is op (Np)
We kregen broodeters (Obk)
broodbietersnussien a. broodpikkers- broodetershoel (Np) de ['bro:afttrzbul] 1.
nussien
het geheel aan benodigdheden bij bet
broodblik (Dho, El) et; -ken; -kien nuttigen van een broodmaaltijd
['bro:adbhk] 1. broodbus
broodeterstied (Bdie, DIa, Nbk) de
broodbod ['bro:adb...J - ontbijtbord Dc ['bro:ofl:tçstit] 1. de tijd dat men brood
broodbotties bin mit at verhugen gaat eten, vaak: als avondmaaltijd
schendeleseerd (01-NI), de broodbodden broodfebriek (spor.) ['bro:at...] klaor zetten nl. voor de broodmaaltijd broodfabriek
(Nbk)
broodgebrek (Bdie, DIa, Mun, Np) ['br..]
broodboom (1) ['bro:adbo:m] - broodboom - broodgebrek
broodbrettien (El) et; ...bretties ['br...J 1. broodgeloof (Np) et ['bro:otxolo:fJ 1.
road houten broodplankje waarvan men at geloof dat men aanhangt om strategische
(zoals nu nog wel in het buitenland) Fake redenen, nI. om aan de kost te kunnen
at vroeger van een brootbrettien ( El)
komen broodgeloot om zo op can
broodbule z. broodbuul
karkeplaetse te kommen (Np)
broodbusse (verspr.) ['bro:odbAso] - broodheer (Mun) [br...] - broodheer
wider/crc glen brood(Bdie, Db, Nbk, Np),
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broodjaeger -. broodraet
broodjaeger (verspr.) Ook broodjager
(WH) ['bro:at... / --- ] - broodjager
broodjager z. broodjacger
broodkaaste (Dfo, Nw, Obk, Ow) de; -n;
...kassien ['bro:at...] 1. kast waarin het
brood werd bewaard (in gang, kelder of
woonkamer)
broodkaorte (s) ['bro:tk...] - broodkaart
broodkappien (verspr.) et; ...kappies
['bro:atkapin] 1. kapje (van brood)
broodkarre (WS, Dfo, Dhau, El)
['bro:atkara] - broodkar de broodkarre, xxiii
ccxi bond d'r vcur (Np), Een broodkarre
was een twiewielde karre (Pe-Dbl)
broodkladde (Nbk. Obk) de; -n; -gien
['bro:atkladQ] 1. papieren zak waarin men
een brood verpakt
broodkoffie (Db) de [br ... ] 1. koffie bij
een broodmaaltijd (recept: gemalen
koffiebonen en een stuk cichorij met heet
water erop)
broodkörf (Ma, Np) Ook broodkorf (Np,
Pe-DbI), broodmaande (01-NI),
broodmande (Spa) de; ...kOrven; -len
['bro:atkr()ffbro:otkor(a)f/...mã:nd&...] 1.
(vaak verki.) broodmand Zic Joopt [di.:
vent] mit de broodmande (Spa) 2. mand
met brood als voedsel voor de maaiers
(01-NI)
broodkossiesbri'j z. kossiesbrij
broodkoste de; -n; ...kossien ['bro:at...] 1.
korst van brood
broodkrumme z. broodkrumxnel
broodkrummel Ook broodkrumme (Nbk)
de; -s; -tien ['bro:ot... / ... ] 1. kruimel brood
(gezegd van personen:) Dc broodkrummels
stikken him hij is wellustig, weelderig
(Bdie, Ld, Np, Up, Ow, Pe-DbI, Wol, s:
Obk): Meitieds, as de vogeltics weer
begonnen ft zingen, begonnen de broodkrummcls beur te stikkcn; M rackte in die
lange winter wat op zien rimmetiekige N
uutkcken (Ow); ook gezegd van een

weelderig, onstuimig paard (Bdie), van een
kind dat in het voorjaar speels, dartel,
uitgelaten is (Bdie, Ma), waarbij wet
gezegd wordt dat zon kind het te goed
heeft (Bdie), ook gezegd van iemand die
mallotig doet (Ma) en wanneer iemand
zich jets gaat verbeelden doordat het hem
goed gaat, doordat hij boven zn stand gaat
leven nu hij het beter heeft gekregen (Wol,
s: Obk), Die stikt de broodkrummel hij

heeft honger (Np)
broodmaande z. broodkorf
broodmaeger Ook broodmager (WH)
[bro:otm:gç; aks. wisselt/ ...] - broodmager
Die vent is broodmaeger (Np), cen
broodmaeger biesien di. een broodmagere
koe (Dfo)
broodmael [bro:tme:1] - broodmeel
Rogge is 't beste broodmael (Ow)
broodmager z. broodmaeger
broodmande z. broodkor!
broodmaol (01-NI) [br ...] - broodmaaltijd
broodmaoltied ['br...] - broodmaaltijd
broodmes ['bro:at...] - broodmes et
broodmes sliepen (El)
broodmesiene (1) [br...] - broodmachine
broodneudig In., bw. ['bro:QtnA:dax; als
bn.: aks. wisselt] - broodnodig Et is broodneudig, dit wark (Ow), Ft is broodneudij
vanneuden da'k dat doe het is heel erg
nodig (bI), zo ook (verb.) Ft is broodneuthe ncuthg vanneuden (Nbk)

broodpikkersnussien (verspr. OS, Bu,
Diz, Dho, Np, Pe-Dbl) Ook
broodbietersnussien (s) et; .. .nussien
['bro:tpl.kçsnAsin/'bro:adbit1... ] 1. hoopje
menselijke uitwerpselen, ergens in bos of
veld liggend (soms werden er kteine
kinderen of onnozele mensen op afgestuurd
die wijsgemaakt werd dat er een
vogelnestje te zien was (Nbk))
broodplaanke Ook broodplanlce (WH)
[br...] - broodplank
broodplanke z. broodplaanke
broodpoede (Dfo, Diz, El, Nbk, Ow) de;
-n; -glen ['bro:atpuda] 1. papieren zak
waarin men zn brood of boterhammen
verpakt, broodzakje met boterhammen We
moe'n mit de broodpoede naor de mijers
(Dfo)
broodponge (Mun) de; -n; ...pongien
['br...] 1. zak(je) om boterhammen in mee
te nemen
broodpreker (Bdie, Dfo, DIa, Man, Nw,
Up, Sun-0t) de; -5; -tien [br ...] 1. (vaak
gezegd als reaktie op iemand die saai
preekt:) iemand die preekt voor zn brood,
dus om aan de kost te komen, niet voor z'n
ideaal, ook algemener: vervelende, saaie
persoon
broodpries ['bro:atpris] - broodprijs
broodraet (Obk) et ['bro:atre:t] 1.
stuifmeel in honingraat

-552-

broodreunster - broonzen
broodreunster z. broodreuster
broodreuster Ook broodreunster (Diz),
broodrooster (Dho, DIa, El, Ld, Ma, Np,
Obk, Spa) ['bro:at .. .1...] - broodrooster
broodrooster z. broodi-euster
broodschaole (Db, Dhau, Nbk)
['bro:otsko:ala] - broodschaal de
broodschaole even op 'e taofe/ zetten

(Dhau)
broodschieter (Spa) ['bro:tski:t1] schietsehop (bakkersgereedschap)
broodschriever (spor.) [br...] broodschrijver
broodsje z. brotien
broodsmaek [br...] - broodsmaak
broodsmeren (Nbk, vo) onbep. w. en het
broodsmeerd ['bro:at ...] 1. boterhammen
smeren Even waacbten, ik bin now an
broodsnieren (Nbk), 'k Heb kick even
broodsmeerd (Nbk), H. naor do keuken,
waorde vrouwkrekan etbroodsmercn was

broodtippe z. broodtithpc
broodtrogge (Np, 01-NJ) de; -n; ...troggien
[bro:otrogo] 1. bakkerstrog
broodtromme (verspr.) Ook broodtrommel
(Bdie, Op, Wol) de; -n; -gien, .. .trompien
(Diz) [b...] 1. trommel waarin men zn
brood bewaart Kick mar es in do
broodiromme as d'r nog brood is, hi] staot
in do kaaste (Nbk) 2. (vaak verki.)
broodtrommeltje H. en zion oo/dstczussien
gongen naor scho c/c, et broodirommegien
OP 'e roggo (vo)
broodtrommel a. broodtrommc
broodventer z. bo/leventer

broodvisker (Dho, Diz, Obk, j) [br..] broodvisser
broodvleis (Dho) et [br...] 1. vlees als
broodbeleg
broodvorm (Db) [br ...] - broodvorm
broodwaegen (Np) de; -s; -tien
['bro:otw...] 1. wagen die men gebruikte
om brood mee te venten (een soort huifkar,
met een paard er voor)
broodwinkel (spor.) [br...] - broodwinkel
broodwinner (verspr.) ['br ... ] broodwinner, a. ook winnebrood, kost-

(vo)
broodsnieden onbep. w. en het
broodsneden [br...] 1. brood tot
boterhammen snijden Mit oat mes kuj'
broodsnieden (Bdie)
broodspiende (Bdie, Bu, Db, Dho, Np) winner
Ook broodspiene (Db, Dfo, Ma, Man, Nbk, broodzak (Ow) de; -ken; -kien ['bro:atsak]
Nt, Obk, Spa), broodspiente (Sb) de; -n; 1. zak (meestal van papier) waarin men
-gien ['bro:at ...] 1. broodspinde (als losse brood verpakt Ben broodzak is eon
boekkaastc)

broodk/adde (Ow)

broodspiene z. broodspiende
broodspiente a. broodspiende
broodsuker (Spa) et [br...] 1. gele suiker
voor het brood in de bakkerij
broodtaofel (Ld, Nbk, Np, v) de
['bro:ato:q] 1. ontbijttafel Doe we hasems

broom (1) [bro:m] - broom
broons et [brô:s] 1. brons, bekende
metaallegering 2. bronspoeder (om mee te
bronzen) 3. bronskleur 4. bronzen medaille
voor de derde prijs
broonsgruun (1) [aks. wisselt] eon keer op eon morgen bi] do broodtaofe/ bronsgroen
zatten (..) (v), 1k zie ze morgens aJ bi] do broonskleur (spor.) [br ...] - bronskleur
broodtaofe/ zitten (v), do broodtaofe/ Broonstied (1) [br ...] - Bronstijd
othemmelen (Ld)
broonstig (Dfo, Diz) bn.; -er, -st
broodtasse (Bdie, Dfo, Nbk, Nw, Spa) de; ['brô: 3stax] 1. (van hertaehtigen, van
-n [br...] 1. tas om brood in mee te nemen katten) bronstig
broodtied (Nbk, Np, Nt) de [bro:otit] 1. broonsvarve (spor.) [br...] - bronsverf
hetz. als broodeterstied
broonzen I bn.; attr. ['bro:zv] 1. van
broodtimpe (Nt, Spa) Ook broodtippe (bI) brons eon broonzen medallic (Nbk) 2. met
de; -xi; ...timpien [bro:otunpa/...tLpa] 1. bronskleur
stuk brood, het eind van een stuk brood broonzen II (Nbk) zw. ww.; overg.;
waar men stukken brood af snijdt (inzake broonsde, het broonsd ['bro:nz4] een groot gezin:) Ikkan altied mar mitde opbronzen Do /aampe wodde broonsd in et
broodtippe k/aorstaon moet altijd maar veurjaor en dan kwani d'r ccii dock of
brood geven (aan mn kinderen, mn man schonc buusdoek over, dan but ie 'in mooi
bijv.) (bJ)
(Nbk)
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broöt - brouwen
mekaander henne brotteld (Sun-0t)
bröttien z. bod II
verki.) broche Wat bet die vrouw can mooi brouwelen (Bu, Dfo, El) zw. ww.;
goolden brossien (Spa, Db), Mien vrouw onoverg.; brouwelde, het brouweld
bet 'a brossien op 'e jurk (Bdie), moo/c ['broMII] 1. druk door elkaar praten (Dfo,
El) Zi] brouwe/dcn d'r mar op los, ij
brossies (Dho), grote brossen (Sun-0t)
bros II bn.; brosser [bros] 1. bros, broos, konnen d'r niks van bagriepen (Dfo) 2.
snel brekend (m.b.t. niet buigbaar onverstaanbaar praten, brabbelen (Bu) Hi'!
materiaal) Die koekies bin bros breken, brouwelt mar wat (Bu)
kruimelen gemakkelijk (Bu), Beschuut brouwen (verspr.) zw. ww.; overg.,
mod bros wezen (Obk, Spa), Vcurzichtig, onoverg.; brouwde, het brouwd [broMlv,
at icc is nog zo bros; dan hoef Ic n/ct te 'broMgfi] 1. (onoverg) de huig-r spreken

broot z. brut
bros I de; -sen; -sien [bros] 1. (vaak

scho!!e/open, dan gaoj' d'r zomar dour

(Spa, Dho), Vcrwccrdstro is bros of sprok
(Bu), £7 stro is bros (Nw), Daenk d'r
omme, oat hoolt wodt al wat bros (Np),
Bros theegoed is gauw brekend(Dhau), Et
is zo bros as brif (Mun)
brossig (Spa) bn.; -er, -st ['brosax] 1. hetz.
als hros II Wat is oat ies toch brossg(Spa)

brossighied Voor -heid z. -hied (Nbk) de
['brosaxhit] 1. broosheid, breekbaarheid
Van brossihied vul et out mekeer (Nbk)
brot z. brat
brit z. brat
brotien (verspr.) Ook broodsje (bet. 1:
Diz, Nbk, Obk, 01-NI, Spa) et; broties
[tbro:otinhlbro:etsjQ ] 1. kadetje, broodje ccii
brotien mit keze een broodje kaas, ccii
brotien mit wost, can brotien gezond

(spor.), Een oolderwcts broodsje mit
schinke was vroeger can traktaosie (Obk)
2. klein brood (in bet. 2) zute broties
bakken, Die bet zien brotien wel kocht is

geed gerechtgekomen, verdient zn brood
heel geed (Nw)
broties mv. ['bro:tis] 1. moederkoren
(Ste) 2. z. koekoeksbrood 3. z. brood,
brotien 4. bep. vorm van tempex, gebruikt
in vloeren, voor isolatie
brotieswinkel (1) ['bro:otis...] - broodjeswinkel
brotieszaeke (1) ['br..] - broodjeszaak
brotse (Pe-Dbl) de; -n ['brotsa] 1. hetz. als
protse, bet. 2, z. aldaar een smerige brotse
(Pe-Dbl)
brotserig (Nw) bn.; -er, -st ['brotsçax] 1.
(van spullen, een toestand) vuil, vies Wat
wodt et toch een brotsarige romme!, eon
vieze k/iak (Nw)

brottelen (Sun-0t) zw. ww.; overg.;
brottelde, hat brotteld ['broth?] 1. mengen,
dooreen brouwen Die k/curan heYc dear

(z. ook briwwan, breiken) Die vent die
brouwt (Dho), Brouwen komt moor veur
bij stadskiender as bij p!atte/aansmeenskan (Obk) 2. (overg.) brouwen: van
bier (spor.) bier brouwen (spor.) 3. nit

diverse ingredienten maken, dooreenmengen wat (aten) bij mekear brouwen

(Nbk): Wat he]' now toch bij mekere
brouwd (Nbk), 1k bob van aBcs dear
mekeer brouwd (Dfo, Nw, El), Hij
brouwde can vrcmd pottien klaor (Dhau,
Dfo, Nbk, Mon), Die brouwt et ok aor%
c/cur mekaar, boor gezegd bijv. wanneer
men allerlei verf mengt (Spa), Dr wodt
daor boven weer een nije buj]e bijmekeer
brouwd gezegd nay. een dreigende lucht
(Ma, Db), zo ook Doe de Zuderzcc d'r nog
was, konnen ze daor boven soms dikke
bujjen geer brouwen (Sz), Wat brouwt de
locht toch, we zu/len wel onweer kriegen
(Nw), Een onweersbujfe kan bij mekeer
brouwen (Nw) en Do locht brouwt (Op),
Dat za! Bc wel even your mekaar brou wan
voor elkaar brengen (Spa), Die hat zo reer
bij mekaander brouwd heeft er een
puinhoop van gemaakt (Dfo), een fesien
brouwan een feestje plannen en opzetten
(Dho), Ze brouwen daor op 'tgemicntchuus
ok weer wat veur oons bij mekeer

bedenken weer allerlei zaken waar we mee
to maken zullen krijgen (Db) 4. (overg.)
met vlas dichten van lekke plaatsen in een
boot (Pe-Dbl, Spa, Sz) Za brouwen c/c
boten, dan komt d'r touw tussen (Pe-Dbl),
Die punter was Ick, die mos Bc carst nog
brouwen ( Sz) 5. (overg.) verward denken

en praten (Dfo, Man, Nw, Obk, 01-NI,
Ow) Hf] brouwt d'r mar wat henne hij
denkt en zegt maar wat (Dfo), Hij brouwt
a/las c/cur c!kere praat verward (Nw), Die
brouwt d'r ok racr spot out praat zeer
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brouwer - bruidegom
onduidelijk, vreemd (01-Ni), war bij
mekeer brouwen fantaseren (Mun, Obk,
Ow) 6. in dear znckaar brouwen door
elkaar praten (Spa)
brouwer de; -s; -tien ['browç] 1. iemand
die de huig-r spreekt 2. bierbrouwer (Ow)

maar steeds geen geld willen uitgeven
(Dho, Diz, Wol), Die zit over zoe'n
kieinigheic/ ok lange to bruden zit ( ... ) na to

Dc brouwer wii zwaore gaste hebben (Ow)

denken (Sz), Die zit ok weer to bruden

kleinjgbiec/ ok iang to bruden (Sz), We
hebben ccii spannegien doe yen to bruc/en
(Oho, Diz), op 'c centen zitten to bruden

brouweri'je de; -n (bet. 1); brouweri'jgien
(bet. 1) [broMa'njo, ook ...sjo, z. -ije] 1.

gezegd van een vrouw die het work Iaat
liggen omdat ze in verwachting is (Db)
bierbrouwerij Mit c/c bierkarre broch ten ze bruder (Dho, b: In) de; -s; -tien ['bry:dç]
et bier naor c/c harbargen, van c/c 1. dar 2. iemand die aitijd binnen bij de
brouwerie, c/ic was vroeger ok in kachel zit (Dho)
Makkinge (Obk) 2. in leven in c/c bruds Ook brods (Db, Dfo, Man, Ma,
brouweri]e een toestand waarbij men Nbk, Nw, Obk, Ow), breuds (Diz) bn.
aktief, levendig, druk is, waarbij er veel te ['brAts/brtslbrA:ts] 1. broeds (van kippen)
doen is, veel vertier is: D'r was we! Jeven Dc kiepe is brads ( Dho, Nbk, Np), We
in c/c brouwerije, et gong d'r ow weg!

(Dfo)
brouwsel Ook prouwsel (01-NI) et
['broMsiJ'pr ... ] 1. door elkaar gemengd eten
Wat vein- brouwsel be]' daor (Nbk),
(gezegd wanneer men prakt:) Ze macken
d'r een aorig brouwsel(tien) van (Pe-Dbi),
Wat bej' daor now veur een brouwsel van
maakt! (Spa), Wat be]' daor een aori

prouwseitien eigenaardig mengsel van eten,
bijv. geprakt nit kiiekjes (01-Ni)
brouwselen (Db, Nbk, Nw, Ow, Sz) zw.
ww.; overg.; brouwselde, het brouwseid
['broMsln] 1. maken air diverse
bestanddeien, voorai: een maaitijd bereiden
air kliekjes: van aidcrhaandc ressies wat
bij mekeer brouwseicn (Db, Nbk), Hi]
brobbelt on brouws cit aBcs war c/cur
mekeer, 't is ccii oolc/c husseier (Nw)

stiieken buten ccii piagge on daor zetten we
ccii bruc/se kiepe op to bruden, op c/a ttien
cier (Pe-Dbl), Fen bruc/se kiepe ku]' an '1
k/okken kennen (Op), (zeifst.) We hebben
ok een bruc/se, want d'rkiokticne (Np), Dc
bruc/se kiepe hangt in c/c boom to bengelen

ni. in een zak in een boom: dan ni. kon her
beest niet gemakkelijk zitten en ook door
de kou was de bruc/sihied gauw voorbij

(Spa), 't Is waarm, ic zoilen brads woc/den
(Dho) 2. siecht gehumeurd (Np) Dat jonk
is zo brads! (Np), Hi] bet glen best zin,
hi] is brads (Np) 3. z. brodsig
brudsel z. bruuc/
brudsig (Spa) bn. ['brAstox] 1. broeds, z.
ook brads 2. z. broc/sig
brudsighied (Spa), voor -heid z. -hied de
[br ... ]1. bet broeds zijn (van kippen) Dc
bru c/se kiepe bangt in c/e boom to bengeien
[ ... ], ...c/an was c/c bruc/sighied gauw

brud z. bruuc/
brudegom z. bruic/egom
bruden (verspr.) Ook bruuiden (Nbk,
Obk), bruuien (Db, Dfo, Dho, Ld, Nbk,
Nw), bruffen (Dho, Ld, Nw), breuden
(WH), zw. ww.; onoverg.; bruudde/
brudede, bet bruded ['bry:di/'bry:jd/
'bry:jnJ'brAj(d)n/'brA:dl] 1. broeden (ook

veurbi] (Spa)
brugge z. brogge
bruggehoofd z. broggeheuld
Brugman ['brAxman], in praotenkunnen as
Brugman: zeer levendig kunnen praten en
daarbij indruk weten to maken: Hi] kan
praoten as Brugman (Bu, Nbk)

fig.), bebroeden Die kiepe die zit to bruden

brugom z. bruic/egom

(Nw), Dc kiepe bruc/et (Dho), ... bnzjt zo
best (Nw), We stikkcn buten cenpiagge en

brui de [brj] 1. in dr c/c brui an geven
bet opgeven, niet doorzetten 2. z. bruui
bruibak z. bruuibaic
bruibult(e) z. bruuibuit(e)
bruid Ook bruud (Db, Op, Sb, p, b: im)
de; -en; bruitien [brjt/bryt] 1. bruid Waor
is de braid? (Nbk), Z/7 wodde nog

c/aor zetten we can brudse kiepe op to
bruden, op c/attien eier(Pe-DbJ), eon kiepe
zetten to bruden/bruuicn (Dfo, Dhau, El,
Ma, Nbk), zo ook We hac/den ccii kiepe to
broaden zet op acbt geitcier op acht
onbevruchte eieren (Spa), ..zet to onverwaacht de bruud(Db)
broaden... ( Spa), Die fit over zoc'n bruidegom (verspr.) Oak brudegom (Db,
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bruidegomspiepe - brujjen
Sb), brujgom (b: im), brugom (p) de; -men
['bnjdogomfb1ydagon,J'brAj goml 'brygom]
1. bruidegom (i.t.t. de braid)
bruidegomspiepe (Db, Dfo, Nbk) de; -n
['hr...] 1. lange, versierde kalken pijp die
de bruidegom bij zich had in het in
ondertrouw gaan en tijdens de bruiloft, z.
ook braidstakke en bruidspiepe
bruidje et; -s ['bnejtja] 1. kleine braid, z.
aldaar 2. elk der kinderen die bij bep.
katholieke vieringen in een bep. jurk waren
gekleed (Ste): Een bruidjesjurkhaj'an mit
karIcelike feesten, k/duties tot zoe'n tien
jaor hadden ze an; as de pastoor 25 jaor
priester was biv. mossen d'r bruidjes bij,
of as d'r kiender anneamen wodden; die
kiender wodden dan de 'braidjes' n wind;
eerst aiiend maegies, /aeter kwamn,en d'r
jongen bij,dat waeren de koorknapen (Ste)

na het in ondertrouw gaan bij zich hield en
ook tijdens de bruiloft Ziedepepier
bruukten we vroeger year de bruidspiepe
en de braidstakken (Dfo), As ze
weerommekwammen van et gemientebuus
en des 'onder de geboden stonnen kreeg
de bruidegom van de kammera eden on
kammeraodskes een versierde, lange kalken
piepe, on de braid een braidstakke, een
versierde dennetakke mit zeaven
ziedtakken; aovens op 'e bruilofthadden ze
piepe en takke bij hear (hl, b)

bruidsvlocht (bs: Dfo, Obk, Op, Ow)
['brcejtsfloxt] - bruiloftsvlucht (bij bijen),

vgl. Om bevrucht to wooden maekt de
keuninginne am et middagure bonne cen
bruidsviocbt(bs: Obk), Bijdebruidsvlocht
gaon d'r wei honderden darren aachter de
moere an, dat is een biele darremenn%te,
bruidjesjurk (Ste) de; -en; -ien [br --- ] 1. al krigt d'r op 't laeste mar iene, de beste
bep. jurk gedragen door kinderen bij bep. volger, degeanst(bs), As eenkeuninginne
katholieke vieringen, vgl.: Ben braidjesjurk oolder on minderweerdig wodt dan gebeurt
haj' an mit karke/ike feesten, kleinties tot et we] dat hij moor darrebruad anzet; de
zoe'n tien jaorbadden ze an; as depastoor keuninginne kan ok darrebruud anzetten as
25 jaor priester was bijv. mossen d'r hijniet bevrucht wodt bijde braids vlocbt,
bruidjes bi% of as d'r kiender anneumen of as dat !aeter as gewoonlik gebeurt (bs:
Obk)
wooden (Ste)
bruidsboeket ['bnjdzbuket] - bruids- bruidszwaarm (bs: Dfo, Obk, Ow) Ook
boeket
bruudszwaarm (bs: Dfo) de; -s; -pien,
bruidsjonker (spor.) ['hr...] - bruidsjonker -tien (Dfo) ['brcejtswa:r(5)mI'bryt ...] 1.

bruidsjurk ['hr...] - bruidsjurk
bruidsmaegien (spot.) ['hr...] - bruidsmeisje
bruidspaer z. bruidspeer
bruidspeer Ook bruidspaer (Np, Ste en
west.), bruudspeer (Dfo, El) ['br... / ... ] bruidspaar Wie van oons moot et kedo
anbieden an et bruidspeer? (Obk)
bruidspiepe (Dfo, Nbk) de; -n ['brjts
pi:pa] i. lange pijp die de bruidegom kreeg
na de ondertrouw en die hij bij zich had op
het trouwfeest, z. ook bruidegomspiepe
(Dfo, Nbk) Ziedepepier bruukten we
vroeger year de bruidspiepe on de bruidstakken (Dfo) 2. lange Goudse pijp (Nbk)

bruidsschat (1) ['br.jtskat] - bruidsschat
bruidssluier Ook bruudssluier (Dfo) de;
-s; -tien ['br... / ... ] 1. sluier van de bruid 2.
bruidssluier: bekende klimplant 3. ster van
Bethlehem (fp)
bruidsstoet (spot.) [br...] - bmidsstoet
bruidstakke (Db, Dfo, bl, b) de; -n [br...]
1. versierde tak van een spar, die de bruid

bruidszwerm, zwerm bijen die nog niet op
natuurlijke wijze heeft gezwermd en
waarvan de bijen met de jonge koningin
mee vliegen, ter bescherming, terwijl die
nonnahter alleen op de bruidsvlucht gaat
(vaak in geval van een kunstzwerm) (bs)
bruien z. bruuien
bruierig z. bruuierig
bruikaaste z. bruuikaaste
bruikas z. bruuikaaste
bruipappien (Spa) et ['brjpapin] 1.
broeiend papje van heet water met zemelen
(van de bakker) Ze maekten wel een
bra;oappien aj' kiezepiene hadden ( Spa)
bruis z. bruuis
bruj z. bruai
brujbak z. bruuibak
brujbult z. bruuibalt(e)

brujder (Nw) de; -s; -tien ['brAjdf] 1. kip
waar je niet veel meer aan hebt Dat is niet
vale hear, ? is eon oolde brujder (Nw)

brujgom z. bruidegom
brujjen z. braden, bruuien
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brujjerig - bruker
brujjerig z. bruuieri
protte stroom broken verbruiken (Obk), 't
brujkaaste z. bruoikaaste
Is ccv inhacter, hij kan at/es broken hij
brujs z. bruuis
probeert alles in bezit te krijgen (Ste, Diz)
brujsel z. brood
2. in vast, regelmatig gebruik hebben,
bruken Ook gebruken (Bdie, Bu, Dfo, regelmatig, konstant benutten Broken Jim
Diz, El, Nw, Op) zw. ww.; overg.; bruukte, Jim kane nog? Eers wo 'k him wet ccv
bet bruukt [brykj)/gG'brykfl] 1. als middel, keertien tienen (Nbk), Ic kim et we/ in
stof hanteren, benutten ía meogen dat oons aacbterste hokko zetten, dat broken
sniodebonemeultien wet often van miJ we toch niet moor (Nbk), ccv bra ukte
brukon (Obk), Ma 'kJe schere even broken? auto/flots enz., een tweedehands auto/fiets
(Nbk), ...jc fiets... (El), ccv atlas broken, enz. (Nbk), zo ook Die auto hi bruukt
We hebben con boct geld bruukt, vandaegc (Nbk) 3. (m.b.t. eten, drinken) gewoon zijn
uitgeven, verbruikt (Nbk), 1k kan she te nuttigen (en vaak: dus on willen
broeken wet gebruken, as ze mar can
betien passen (Nw), KuJ'dittappicn oknog
broken? kun je er nog jets aan hebben?
(Db), (bij het aanbieden van koopwaar:)
MoeJ'/KoJ'nog watbruken?(Nbk), Dat kay
'k (hid) goed broken dat kan ik heel goed
benutten/komt mij goed van pas (Nbk), 1k
hope dat hij niet komt, die kay we d'jaentik nict bij broken zijn aanwezigheid
zou ons tot last kunnen zijn (Nbk), As ze
Jim niet broken kunnen, zie dan mar daJ'
ccv dienst kriegen als ze jullie niet nodig
hebben (Nbk, b), er niet bij willen hebben
(b, Nbk), Je broken taoten zich zonder
weerwerk voor iemands karretje laten
spannen, login now mar met tegoelen, dat
kim we n/ct broken komt niet bep. gelegen
(Nbk), 1k kan wet wat hatp broken zou

graag willen dat iemand me heipt (Nbk),
Zet de boot mar in dat kaemerticn, dat
broken we op 't heden toch nict (Nbk), 't Is
bruukt het is gebruikt, gezegd van bijv.

serviesgoed dat eerder door iemand is
gebruikt en nog niet is afgewassen: Is dat
koppien schone, of is et bruukt? (Mun,
Nbk), Jc 0gev (goed) broken goed
(rond)kijken (om te zien, vinden), Jo
vcrstaand broken goed nadenken voordat

men iets doet, beslist, verstandig handeten:
Brook Jo verstaand toch, man! (Nbk), De
petisie mos vroeger wet es go weld broken
om dc barbaarge Jeeg te kricgcn (Obk),
medesienen brukcn innemen, iene zien
naenic broken in naam noemen als
aanbeveling: MaYcJow naeme we] numen
a'k at so/sitere? (Nbk), We kay dat spat
niet gebruken we hebben er niks aan,
kunnen er niks mee (Dfo), 1k kan glen
wacterbruken, 1k bin an 'tboJjenregen zou
me erg ongelegen komen (Nbk, Ow), ccv

nuttigen) Brook Ic ok soker in de kotfic?
met als mogelijk antwoord: Nee, danke!
(Nbk), 1k (ge)brook glen soker, en d'r bin
ccv hoop die 't niet (ge)bruken (El), 1k
brook glen koffie, 1k kan d'r niet over (El),
1k kan vandaege glen vteis broken (Bu) 4.
(m.b.t. de tijd) aanwenden, besteden Daenk
mar niet dat 1k me vervee/, 1k kan mien
tied wet broken! Meer as! (Nbk), Je tied
goed/s/echt/verkeerd/amper/ votop broken,
1k heb de vekaansie bruukt om weer ccv
bock to schrieven (Nbk) S. bezigen,
gewoon zijn te zeggen, nit te spreken Wodt
et woord them' bier nog con boet bruukt?
(Ma), Ok broken tang niet atte Jongcre
mcensken nogpercies dezetde woorden as
do ootdcn (bl), Doomnco bruukt moo/like
woorden (v), Vrcmdo woorden gebruken is
nog alt/ed glen taken van gcteerdhicd (Op)
6. (van mensen, dieren) hanteerbaar zijn,
gemakkelijk in de omgang zijn As ccv
hingstevoot sneden is, wodt et con roan
noomd, dan bin ze beter te broken (Obk),
Iomoe'n 'm watnaordemondpraoten, dan
hi hij 't beste te gebruken (bo: Bu, Nw,
Op), Hij was ccxi stok beter te broken as
veurige wake was een stuk prettiger in de
omgang, min te broken wezen slecht
gehumeurd zijn, lastig zijn (Ma, Nbk) 7.

seks hebben (met een vrouw, meisje) alleen
voor in zinnelijk genoegen Nao can
maond of wat is et vast over; aeJong, hij
bruukt hear gewoon (Nbk), Je broken
laoten zich de penetratie laten welgevallen

kennelijk zonder dat de man liefde voelt,
een serieuze relatie beoogt: Ze tat hear
broken (Nbk), Ze is d'r te taete aacbtcr
kommen, mar ze her hear gewoon broken
taoton (Nbk)
bruker Ook gebruker (Bdie, Bu, Dfo, Diz,
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brukerske - brummclplokken
El, Nw, Op) de; -s; -tien [brykç/ga'br ... ] 1.
iemand die bruuktin diverse bet., z. bruken
2. iemand die alkohol of drugs gebruikt 3.
pachter, huurder
brukerske (s) de; -s ['brykçsko] 1. vrouweIijke huurder, paehter
brukkicn z. brogge
brul z. bro/
brulaep de; -en; -ien ['brAls:p] 1.
schreeuwlelijk 2. brulaap (I)
brulder(d) z. bruiier
brullen ['brAIv] - brullen: door bep. wilde
dieren, stieren, koeien enz. De belle bruit,
Dc iceuw..., De aep brult(Dh), De beer...,
Dc panten.., Th7 bniide as een Josbreuken
bolle (Mun), Die koenen moe'n norij
verweid wodden, want ze brullen de
godgaanse dag(DIa), vaak m.b.t. brulzieke
koeien: Van een koe die bruit weej'datd'r
gien kaiver in kommen (Bdie, Bu, Spa);
hard huilen of schreeuwen H/at bruit oat
kiend! schreeuwt hard, jankt (Np)
bruller (verspr.) Ook brulder (Bu, Dfo, El,
Nbk, Np, Pe-DbI, Ste, Sun-Ut, Spa),
brulderd (Np) de; -5; -tien ['brAlr/'brkldr/
... dçt] 1. dier dat steeds bruIt, brullende
persoon 2. zwetser, opschepper (Nbk) 3.
brulzieke koe, bandeloze koe, koe die maar
niet draehtig kan worden Die koe kan
doinmiet wel vot, daor bin 'k al verscheiden keer mit naor tie bolle west, mar et is
een ruier/bruiier/bruider; ze gaon hew- as
ccxi bolle gedregen, ze brullen en ze
kiauwen gatten in et /aand (Bu), Een
bniider daor kriej' gien kaiver in (Spa),
Een baneioze koe oat is ten bru/der, die
bin haost a/tied ho/s (Np), Een koe die mit
de horens in 't zaand stoot, is een brul/er
(Dho)
brulioft Ook brullofte (Bdie, Mun), bruift
(Nbk) de; -en; brulloffien ['brAloft/ . ..t;I
brAlft] 1. bruiloft, trouwfeest veur/op een
brzilioft nugen (Bdie, Nbk, Op, Ow), naor
ten bruioftgaon, Wijmoe'n vanaovendop
bniioft (Ma), (een) bru/Joul ho/en: D'r
wodt bruiloft holen (Nbk), ook: de w.c.
legen (Op), bruJioft vieren bruiloft vieren
(ba), Bij K. en G. bebben ze een
ooiderwetse bruioft geven georganiseerd
en gevierd (Db), 'tlsziezogesteid, datd'r
komt glen brullofte van zij/wij houden
geen bruiloft (Mun), Ben bruiioftsstokkien
wodde opvoerd bij bru//oft (Dfo) 2.

gedenkfeest van een huwelijk keuperen
bruiloft feest van een 12 1/2 jarige
echtvereniging, zuiveren bruioftm.b.t. 25
jaar, gooiden bruiioft m.b.t. 50 jaar
brullofte z. bruiloft
brulloften onbep. w. ['brAloftç] 1. bruiloft
houden, (mee)vieren Wegaon te bruiioften
naar een bruiloft (Dfo, Dhau, Nbk), Ze bin
henn' te bruf/often (Np) 2. legen van de
beerput, de we-ton (vaak: en de inhoud
over het land verspreiden) (App, Np,
01-NI, Ow, Ste, Sz, b: lit, bo: Up) We
gaon bruiioften (01-NI, Sz)
brulloftsfeest(spor.) [br ... ] -bruiloftsfeest
brulloftslied [br ... ] - bruiloftslied
brulloftsstokkien (Bdie, Dfo, Nt, Nw, Op,
Sun-0t) Ook brul!oftsstukkien (Spa) et;
...stokkies ['brAlofstokin/ ... stkkin] 1.
voordracht op een bruiloft Ben
bruioftsstokkien wodde opvoerd bij
bra/loft (Dfo), Ft was ten mool bruiofststokkien (Dfo)
brulloftsstukkien z. bruioftsstokkien
brulloftstakke (Dfo) de; -n; .. .takkien
[br...] 1. hetz. als bruidstakke, z. aldaar
brulziekte (Bdie) [br ... ] - brulziekte Ben
koe die niet nicer kaift is een bruiier, die
her de brulziekte (Bdie)
brummel (Bdie, Spa, Sun-Ot, 01-NI en
oost.) Ook brommel ( WH, Dfo, Nt, 01-NI,
Sun-Ut, s: Db) de; -s; -tien ['brAm!/'broml]
1. braambes (on)riepe brummeJs, dikke
brummeis, roepstikkerige brummeis (Nbk),
brwnmeispiokken 2. dikke vrouwspersoon
(Np) een dikke brumme/gezegd van dikke
vrouw of van een gezonde jonge meid
(Np), zo ook Die meld is con /ekkere dikke
brummel een mooie, gezonde meid (Np)
brummelbos (Dfo) Ook brommelbos
(01-NI, Sz) - braambos
brummeldiefien (n) et; ...diefies
['brAm!di:fin] 1. braamsluiper
brummeljaor (Bdie, Sun-Ot en oost.) Ook
brommeljaor (Mun, Nt, 01-NI, Sun-0t) et;
-en ['br ... /..] 1. jaar waarin de bramen het
al dan niet goed doen, er veel of weinig
bramen kunnen worden geplukt 't Was een
goed/gien goed brummeijaor (Bdie, Db,
Dhau, Nbk)
brummelnat (Ste) et ['b...] 1. braamsap
brummeiploicken (Bdie, Sun-Ut en oost.)
Ook brommelplokken (Wil, 01-NI,
Sun-0t) zw. ww.; onoverg.; brummel-
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brummelpolle - brutien
plokte, bet brummelplokt [brAm}plokfl!
'brom... ] 1. plukken van bramen 1k hebbe
a/lemaole schrammen, Ak bin henne to
brummelplok/cen west (Np)

brummelpoile (Bdie, Spa, Sun-Ut en
oost.) Ook brommeistruke (Spa, fp),
brumtnelstruke (Bdie), brommelpolle (WH,
Dfo, 01-NI) ['br... / ... ] - braamstruik D'rzit
con dikke brummelpolle (Dfo)
brummelpollehoolt (Dfo, Nbk) Ook
brommelpollehoolt (Dfo) ['br... ! ... ] 1. bout
van, nit een braamtwijg Brummelpollehoolt
bruukt ic veur tie ols charm ing van tie
zende (Dfo)
brummelsap Ook brommeisap (Sz) et

['brAmjsap!'brom...] 1. braamsap
brummelsjem de [br... ] I. jam van
bramen brummcisjem inkoken (Db),
• .kokcn, in tic yoghurt doen (Nbk), c/c
brummelsjem ofsch omen (Spa)
brummeispleute (bs: Dfo) de; -n;
...spleutien ['br... ] 1. spleute (z. aldaar) van
de stengel van de braamstruik
brummeistruke z. brummelpolic
brummeltaicke z. brummeltocke
brummeltied de [br...] 1. tijd dat de
bramen rijp worden, dat men bramen kan
plukken * (schertsend:) Slobberop, Lutskc,
or is in de brummeltied kom, schiet op
(Ste)
brummeltoeke (Nbk, Np, Ow, bs: Obk)
Ook brummettakke (Ow), brommeltoelce
(Spa, fp), brommeltakke (Sz) de; -n;
.toekien [br... ! ... ] 1. tak, stengel van een
braamstruik Et spa/thooltien spa It c/c
brumm elto eke in dric spleuten ( bs) 2.

braamstruik (fp)
brummeitwiege (Dfo, Nbk) de; -n;
...twiegien [br... ] 1. (vaak verki.) twijg van
een braamstruik
brummelzuken (Db, Dfo, Dho, Diz, Nbk,
Np, Obk, Pe-DbI) Ook brommeizuken
(WH, Nt, Sun-0t), brommeizeuken (Spa)
onbep. w. en het brummelzocht [br... ! ... ] 1.

mit tie stat in tie hoogtc dciii 't laand (Up)
brumzen z. bremzen
brumzig z. bremstig

brune de; -n; bruuntien ['br9na] 1. bruin
paard, vaak in tie brine iemands bruine
paard 't Is een slicbte brune een bruin
paard, zonder wit (Nbk, Np, Nt, Ow, El),
Dat kan tic brune niet trekken dat is to
duur, kan ikljij/hij enz. niet betalen (Nbk,
Np, Ow, b)
brunebonesoep (Nbk, Np) de
[br$no'bö: nosup] 1. soep van bruine
bonen
brunel (spot.) [brS2'nsl] - brunel
brunig ['br9nax] - bruinig
Brussels ['brAsis] - Brussels: van, m.b.t.
Brussel Brussels kaant bep. kant (Bu, Dfo,
01-NI): Dc Jioddermusse was van Brussels
kaant on kwam over or ooriezer (Bu),
Brussels /f witlof (Bu, Nbk), (verz.)
Brusselse kerniis bep. langwerpig meel-

koekjes met suiker erop (Nt, Sz)
brut (Db, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Ow, Spa,
bo: Up) Ook trot (DIa, Obk), br/it (Db,
Dfo, El, Ma, Ow), broUt (Dfo), treat (Dia,
Mun, Spa) de [brkt/brot/brW!brc:t/brA:t] i.
boel, zootje, toestand (niet aitijd negatief)
War is 'tdaoreen smerige brot(Db), Eon
vieze brut is dat (DIa, Dfo), mit de brut
zitten blieven (Dhau), Redde die brôt mar
es ccv keen op! (El), verder vooral in
de/een (hide) brut de (bele) hod,
santenkraam 't Was ccv hide brut hoolt,
doe de boom an blokkies kapt was (Db), N.
is door 't ies zakt, hi] kwam thuus mit de
nattcbnut(Db), ...de viczebrut(Nbk),D'r
lag een he/c breut was vandeweke (Spa),
Daorhcj'dehicic brut (Ma), Een h/c/c brat
moor ik nog doen (Dfo), Doe tie
ao vendpraoters weer vot weren, b/eel H
mit tie hide brut ofiwasken zitten (Ow),
Daorstaotdcbiele brut (bo: Up), Dehiele

brut is tbuus iedereen nit bet gezin, evt.
met partner, kinderen enz. (Nbk, Dia, Obk)
bramenzoeken Dc kiender bebben to brutaol z. bcntaol
brumme/zuken west (Db)
brutien Ook bruttien (Nbk), breutien
brumstig z. bremst%
(WH, Sun-0t), broetien (Dbo) et; bruties
brumze(n) z. brcmze(n)
[bry:tin, ook wel brytinibrAtin!'brA:tin!
brumzejaegen (Np, Up) onbep. w. [br...] 'brutien] 1. nestje met vier kievits- eieren
1. bard lopen van koeien om bremzen of (verspr.), ook wel van andere vogels
horzels kwijt te taken Dc koenen bin an 't (meestal m.b.t. vier eieren), zoals de wuip
brumzejaegen ( Np, Up),
Mit 't Die wulp bet vast al con brutien, ic kay ci
brumzejaegen v/c ugen vroegcr tic koenen an zien menieren wel baost zien (Db), Et
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bruto - bruudssluier
eerste bratien is al vunnen ni. van
kievitseieren (Diz), Ic Heb ccii brattien eicr
vannen (Nbk)
bruto ['bryto ....toM] - bruto, i.t.t. netto

(bs), eupen brand pas gelegd broedsel
zonder 'dekseltjes' (bs: Dfo, Obk, Op, Ow),

Ze koemen bruto an de mark, en as de
ofslag d'r bij weg is, dan is 't netto (Sz)

inzake cellen van werkbijen en darrecelleri
(bs), ...s/euten brand (bs: Obk, Op),
gesleaten braUd dichte doppen met eitj es
van bijen (bs: Op), Do zegels wo'n

Dc eigies zels wo i met verzegeld, do
larven a!; dan hej' verzege/d brand ni.

bruto-ontvangst (1) [br...] - brutoontvangst
bruto-opbrengst ['br...] - bruto-opbrengst dearbeten as dejonge bijen dFr nut wiien;
brutogewicht (I) ['hr...] - brutogewicht
dan hejF antlopend bniad(bs: Obk) of nap
brutoloon [br...] - brutoloon
brnad(bs: Dfo, Op) 3. z. braid
brutoselaris ['br...] - brutosalaris
bruudanzet (bs: Dfo, El, Obk, Op, Ow) de
brutovermogen (spor.) [br...] - bruto- ['bry:tàsst] 1. zich ontwikkelend broedsel
vermogen
bij bijen In do twiede he/to van njeert
brutoweenst ['br...] - brutowinst
wo ¶n de bien wel es voerd om die
bruttien z. brntien
braudanzet beter op gang te kriegen (bs)
bruud (bet. 1: OS, Bdie, Np, Op, bet. 2: bruudei (Obk, Ow, Ste) Ook breudei (Spa)
bs: Dfo, El, Obk, Op. Ow; b: In) Ook
et; -er; -gien ['bry:tej/'brA:tej] 1. ei bedoeld
bnsudse! (bet. I: Bdie, El, Pe-Dbl, 01-Ni, voor, geschikt om bebroed to worden We
Op, Ste), bet. 1: bruuisel (Bu), bet. 1: mossen nog war bruudcier opscharrelen bij
brujsel (Nw),.bet. 1: breud (Nt, Spa), bet. een kiepehoolder (Obk) 2. bebroed ei Li
1: breudsel (DIn, Mun), bet. 1: brodsel braadei is anpikt (Ow)
(Db, Ma, Ow), bet. 1: brudsel (Bdie, Man, bruudgebied (1) ['bry:txobit] - broedgebied
Ld), bet. 1: brad (Spa) et [bry:t/'bry:ts
bruudgelegenhied (I) [br...] - broed'bry:js/'brAjs/brA:t/'brA:ts/'brczt....brAts/ gelegenheid
brAt] 1. broedsel, de eieren die tegelijk bruudkaemer (bs: Dfo, El, Obk, Op) de;
worden uitgebroed eon kiepe op ? brand -s ['bry:t ... J 1. broedkamer, d.i. de onderste
zetten (Bdie), Do kiepe zit op or brand afdeling in een bijenkast, gevormd door de
(Bdie), Die kiepe had con good brnadsel onderste nj raampjes
onder th (01-Ni), 'tBradsc/is over do kop bruudkaemerraem (bs: Dfo, El, Obk, Op)
gaon het is niet goed gekomen met het et; -en; -pien [bry:t ...] 1. elk der raampjes
broedsel (Bdie, Dhau), Len brnadsel cier nit de broedkamer van een bijenkast
[van een kip] is vacke vnaftien eier(Ste), bruudmesiene (verspr.) ['bry:tmasina] We hebben con breadsel van tien pickles broedmaehjne Mien vader schoawde de
(Mun), Dc Koster bar Ft nassien vol, et was cier vroeger in do brnndmesienc (0I -Nl)
con brntien (Dfo), Li docunpien zit op 't bruudnust (bs: Dfo, Obk, Op, Ow)
twiede brand (Np) 2. bijenbroedsel lien ['bry:tnAst] - broedplaats in een bijenvolk,
brand ceilen van werkbijen (b: In), DFr zit vgl. In de midden van ci vo/k komt ci
brund in ? wark gezegd van donkere celien brnadn as!; at begin van do raoteboaw
met bijenbroedsel, door de koningin daar daorvenr namen ze et vroege brnadnnst; or
gelegd (bs), As ci brand d'r nut is, dan
brangen do bijen dFr banning in (Np),
donker brnad (bs: Dfo), brand anzetten

brnadnast is dan as eon gulden zo groot

(bs)
bruudplak (spor.) ['bry:t...] - broedplaats
leggen van broedsel door bijenkoninginnen bruudraem (bs) ['bry:tr...] - broedraam
(bs: Dfo, El, Obk, Op, Ow), Et vroege Lacier wodt dat dan [ nI. het bruadnaszl mit
bruad, dat wo'n do eerste warkbijen (bs), ci op/open van do tempera taar in do
warken op grof brnad darrenraat maken meitied tot eon tienta/ braudra em en
door bijen (bs: Dfo), brand (z.wt)trekken: uatbrcided, mare! kan &r ok moor woddcn
Soms moot de iemker bijvoeren (liefst (bs)
snkerwaeter on can peer lepe/s hunning) bruudruumte (1) ['bry:t...J - broedruimte
omdat de warksters bruud (11110 trekken: die bruudsel z. brand
s/open or brnzzd dan naor bnten, dat et year bruudspeer z. brnidspcer
do k/fri komt to liggen of op 'e p/aanke bruudssluier z. braidss/aier
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bruudszwaann - bruuikaastc
bruudszwaarm z. bruidzwaarn,
zere plek een papje van Iijnmeel of warme
bruudterrein (I) ['br...] - broedterrein
theebladen uit de theepot te houden (in een
bruudtied (spor.) ['bry:tit] - broedtijd
doekje tegen het hoofd gehouden, ook met
bruui (OS, Bu, Nw) Ook bruj (ZW, Dho, behuip van een zakdoek die men om zn
El, Nw, Obk), bad (WS noord. van de hoofd knoopte) (Nbk), Aj'etin de schoolLende,
niet WH), broei (Sz) der bebben, moej' d'r een smerie toppe
[bry:j/brAj/bnjibruj] 1. broei, het broeien wo//e op doen, dat he/pt, ci bruji(Ste), A.!'
(meestal: hooibroei) et huj in et va/c een /appe om de keel doen, dan moct ci
onimezetten, om bruj to vearkommen (Ste) even brujjen (Dho), In waarm waeter doej'
bruuibak (Nbk, Nw, Ow) Ook brujbak eerst /icnzaod; etzet dan aut, ci dient; 't is
(Obk, Op), bruibak (Op. Wol) [br... ! ... ] - bijvearbee/d tegen zwuJderie, dat is et
broeibak: kweekbak Ecn brujbak braken we bruuien van /ienzaod (Nbk), Roggen brood
om verschil/endc plaan ties vearkiemen te
/aoten (Op)
bruuibult(e) (Db) Ook bruibult (Np, Up),
bruibulte (DIa, Pe-DbI, Sz), brujbult (Np)
de; ...bulten; ...bultien ['br... / ... ] 1. koni-

posthoop bestaande nit het organische
afval nit min, keuken en stal: D'rston con
bruibu/t aachter 7 haus; daor zat stro, buj,
dong en b/ad in, on waannte; bij cen
'mingbu/t' zat d'r ok cerde hi (Np), con
bruibulte, mit peerdedong, roege dong mit
stro en varkensstront, mit ofva/cn b/ad en
zo d'r dear year op 'e tuun (Up, Pe-Dbl),
(..) mit stro en stront, mitheideplaggcn en
alle organische ofvai ok uut taun en
keaken (Db) 2. berg of hoop hooi met
broei (DIa, Sz) Dat hui wodt mit die regen
iene bruibulte (Dia)
bruuiden z. brudcn
bruuien (US, Bu, Nw) Ook bruffen (ZW,
Dho, Np, Nw, Obk, Up, Ow), bruien (WS
noord. van de Lende, Bdie, Pe-DbI) zw.

ww.; overg., onoverg.; bruuide, het bruuid
[b1yQj(d)I!brAj(d)!brIj(d)9] 1. (onoverg.) heet worden: door gisting, zodat
brand kan ontstaan Et huj in de schure
bruuit s/hi,, we moe'n et goed in de gaten
ho/en (Nbk), Et huj begint to bruuien
(Nbk), ...kon wel bruuien het kon wel eens
zo zijn dat het hooi broeit (Nbk), Et huj
bruuit to hadde (Dhau), (m.b.t. bep. giftige
planten:) We kui/den et we/ mit in on aj' et
dan goed bruien /euten, vratten de koenen
et web mar best was ? nict (Np), (..) be/c
Heine besies die uut et hoof kwamen as et
hooi in de schure brocht was en nicE meer
bruide ( Spa), Van boven was de bedekking
van de eerpe/gatten wat /os, eers brujdcn
ze (Ste), Koezepiene mos vaeke mit
waarmte weer k/a or kommen; soms wodde
ci mit bruuien weer k/aor nI. door op de

moot ok brujjen in de ovend; de waezem
b/itt d'r in, ci smoort geer (Dho), Dc boer
/eut de rogge cent staon te bruien, veurhij
ci de varkens gaf(Mun) 2. (overg.) door
beet doen worden, doen broeien Mth
bruuiden ze bier vroeger (Bu), /ienzaod
bruvien (Bdie, El, Nbk, Ow), vgl. ook
Lienzaod bruuien deden ze we!, ci diende,
ci zette uut, dan ha/len ze ci d'r tegenan,
biveurbee/d bij zwo/derie d.i. door

lijnzaad aan te mengen met beet water
(Ow, Nbk), Boldcnk, dat voer dat bruiden
ze year dc koenen (Sun-0t), Mit et
varkens/aachten geut ie d'r hiet waeter
over, cm et haor d'r of to kriegen, dat was
brujjen (Diz, Op, Obk), Bij ci s/aachten
van een varken moej'eerstbrujjen, veurdaj'
ci sebrabben kunnen (Obk, Diz, Sun-Ut,
Up), zo ook Aj' een kiepe s/aacbten, moej'
ok bruien (Sun-0t) 3. (van de lucht)
broeierig zijn Dc /ocht bruuit aorig broeit
behoorlijk (Nbk, Nw), Dc /ocht bruuit, we
kriegen douk vast on weer (Nbk), (overg.)
Ze bruuien weer cen bujfe bimekeerdoor

het broelerige weer ontstaat weer een bui
(Dhau, Nbk) 4. z. bruden
brunierig (Db, Dfo, Dhau, Nbk, Nw, Obk,
bI) Ook bruuiig (Dfo), brufjerig (Bdie,
Dho, Dmi, Nt, Nw, Obk, Pe-DbI), bruierig
(DIa, Diz, Np, Pe-Dbl, Spa, Sz) bn.; -er,
-St ['bry:jaroxPbrAjarax/'brcejarQx] 1. broeierig (van het weer) Dc ne/Yes the bieten, 'I
is bruuierig weer(bl), een bruuierigc /ocht

(Db, Nbk) 2. met ontwikkeling van broei,
vooral m.b.t. hooibroei: brauicr, huj
(Nbk) 3. ruikend naar broei, vooral m.b.t.
hooibroei: Et rokt bruuierig op 'e dc/c

(Nbk)
bruuiig z bruuier%
bruuikaaste (Db, Dhau, Ld, Nbk) Ook
brujkaaste (Bdie), bruikaaste (01-NI),
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bruuikas - brunt
bruuikas (Nbk), bruikas (Wol) de; -n;

...kassien ['br.../...] 1. broeikas, broeikast
(lett.)
bruuikas z. bruwkaastc
bruuikaseffekt (1) [br...] - broeikaseffekt
bruuilocht (vo) de [br...] 1. geur van
hooibroei H kreeg now ok dude/ik ccii
bruuilocht in de neuze (vo)

bruu!nust (I) [br ...] - broeinest (fig.)
bruuis (Dhau, Db, El, Nbk, Ow, p, b: lm)
Ook brujs (Bu, Dhau, Ld, Ma, Nbk, Obk,
Op), bruis (Np) bn.; -er [bry:js/brAjs/brjs]
1. broelerig (van het weer)
bruuisel z. bruud
bruukber ['brygbç] - bruikbaar, geschikt
om to gebruiken (zelfst.) Die kieren is ni/cs

bruunachtig ['br9naxt3x] - bruinachtig
bruunbeverties (Nbk) bn.; attr. [aks.
wisselt] 1. van bruine bever (bep. stofvoor
kleding) ccii bruunbcvcrtiese kick (Nbk)
bruunbloemd (Dfo, Nbk) bn. [brmbIümt;
aks. wisselt] 1. met een motief van bruine
blo em en
bruunbraand [br5mbra:nt; aks. wisselt] bruingebrand
bruunbrood ['br9mbro:at] - bruinbrood
bruunhemd (spot.) ['br5nhmt] - bruinhemd
bruunkol z. bruun/coldc
bruunkold (El) Ook bruunkUld (El) bn.

knieperties wooden mar an ion kaant bruun

[brynkolt; aks. wisselt/...kilt] 1. (van
paarden) bruin van kleur, maar met een
witte kol
bruunkolde (El) Ook bruunkol (Sun-0t)
de; -n ['br9kold9/ ...kol] I. bruin paard met
witte kol
bruunkool ['br9t)ko:31] - bruinkool
hruunkoo!breket (spot.) ['br..] bruinkoolbriket
bruunogig (Dhau, El Np) [aks. wisselt] bruinogig
bruunrood [br9ro:ot; aks. wisselt] bruinrood Ft Jaand was soms bruunrood
van de zoerstaclen (Np)
bruunschimmel (Db, DIa, El, Op, Pe-DbI,
Spa, Sun-0t) de; -s; -tien ['hr...] 1. brain
gevlekt schimmelpaard Dc bruunschimmc/
is ccii best pecxzf (Pe -Dbl)
bruunstiencn (v) attr. ['hr...] 1. van steen
die bruin is: ccii grate, bruunsticncn

al. bij het bakken (b), (verb.) We hadden

unmackpot (v)

d'r ok ccii macglen, ccii brunen iencn, die
et work vcur niem dcc met bruine
huidskleur (v), bruun haor, brune ogcn,
bruun bier, brune suker, ccii braun pecrd,
de brune beer, Dc koffie is bruun gereed,
klaar, ccii bruun kef4 je bruun bakken
/aotcn zich sterk bruin laten worden door
veel in de zon to lopen, liggen, Die bakt et
weer bruun maakt het weer bout (Dho,
Dhau), zo ook Et wodt door bruun bakkcn
(verspr. WS, Db, Dfo, Ow), brune bonen:
't Rammc/t mi zo in? /ieiç dc brune
bonen begunnen to warken (Obk), (zelfst.,
my.) brunen barnevelder kippen (Bu), zo
bruun as ccv biye (01-NI, Ow, ho: Bu),
...as ccii ncutc (Obk) 2. in Ft gaot d'r
bruun toe wild en ongeregeld, zorg-

bruuntsjes (Dhau) ['br5'ntsjos], in Ha u/erwickster bruuntsjcs vroeger gezegd door
jongens nit Dc Houle tegen die nit

brutale persoon Die bruten van jongen
gooidcn de co/dc mcenskcn mit sniba//en

wekkend (Np)

(Dfo)

glen bruukbcrs meer an, zo hebben a//es
onbruukbcr maakt (Sz)
bruuklien [br... ] - bruikleen, lening van
een gebruiksvoorwerp voor bep. tijd in
bruuk/icn hebben (Nbk, Nw), . ..kricgcn
(Nbk), ...gcven (Nbk), ...nemcn (Nw)
bruukt Ook gebruukt bn. [brykt/go'brykt]

1. eerder in gebruik geweest zijnd,
tweedehands Ic kun bier bruukte fietsen
kopcn (Ma, Mon), con bruuktc trui(Nbk),
een gcbruuktc auto (Nw)
bruun I et [br5?n] 1. de kleur bruin Et
bruun in &c jurkestof is me wat donker

(Nbk) 2. bruine verfstof
bruun II ha.; bruner, -st ['br9n] 1. van
bruine kleur Gezond en bruun gong F.
weer vet door de zon gebruind (v), Dc

Hau/crwick, die soms met Hauler rapen

van repliek dienden (Dhau)
bruunvis (I) ['br9fts] - bruinvis
bruunzwat [brswat; aks. wisselt] - bruinzwart
brunt z. brcur
bruusk I (01-NI, b: In) de; -en [brysk] 1.
iemand die op lompe wijze praat
bruusk II (verspr.) bn., bw.; -er [brysk] 1.
bruusk, kortaf, nors Hi5 kwam d'r zo
bruusk mit vcur de draod (Wol)

brunt I (Dfo) de; bitten [bryt] 1. brute,
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bruut - buie
brunt II (Bu) bn.; bruter, -st [bryt] 1.
brutaal Hills bruut(Bu)

schotsienlopen, z. aldaar Bugcba en en doej'
as ci los in schotsen Jolt (Ow)

bruutraot (bs: Up, Ow) et ['biy:tro:ot] 1. bagel ['bygJ] (spor.) - bep. muziekraat waarin bijenbroedsel heeft gezeten
instrument: bugel
bubbelbad (spor.) ['bAbbat] - bubbelbad bugen Ook buuigen (Nbk), boegen (Mun,
babel z. bicbcl
Sun-Ut, b: Im) zw. ww.; overg., onoverg.;
bubelkring z. biebelkrung
beug, het/is beugen ['by:gThy:jg/'bu:g]
bubellezen z. bicbellezen
1. (onoverg.) een enigszins rond ver!oop
bubels z. bicbcis
krijgen of kunnen krijgen Die p/aanke wil
bubelvaaste z. bicbclvaaste
wel ccii bet/en bugen (Nbk), 't Is/wodt
budeltien (Db) et; ...ties [byditin] 1. bugen of hasten het wordt hoe dan ook
fluwelen tasje
doorgezet, of men no wil of niet, of het zal
budget (spor.) [bAdzjst, bAd'zjst] - budget Iukken of met, zo ook Dat moot bugen of
budgettair (spor., I) [bAdzjatE:ar] - hasten (Dfo, Diz) en 't Is ien van be/den:
budgettair, voora! in 't Is budgettair bugen of hasten (Sz, Obk) 2. (overg.) door
neutraol(1)
drukken, trekken enz. een kromming doen
budoek z. buasdock
krijgen Glen zegen year him die do knife
buffel de; -s; -tien ['bAfj] 1. bep. rund: n/ct buagt die met knielt, bidt (b) 3. (al
buffel stark as cen baud (Nt) 2. zeer dan met wederk.:) zich buigen J. kon hour
sterke en/of zwaargebouwde man ccii mar rn/n bagen (Db), Hi] bug vearover
starkcbuffei(Nbk, Np, Nw, Spa, Obk), ccii (Bdie), Hi] buugt him veurover(Dhau), ci
logge, lu/c buffel (Diz), Dat is cen buffel bagende riot het net dat zich buigt (en
van ccii kerel (Db, Np) 3. onbeschofte, tegelijk 'wuift') (ba), war /enc bugen
lompe man ccii onbeschofte buffel (Dfo), wijken, toegeven: Jo bin toch die grote
Wat ccii Jompe buffel! (Bdie) 4. duffelse God, waor iedericne him year bugen meet
jas (Dfo, Dho, Np) Hi7 had zoe'n moo/c (b), et heafd bugen de moed opgeven, zich
buffel; ze bin van Jaeken, van moole erbij neerleggen (spor.), zo ook Doe bc'k
zwa tie stot, van oolderdom wooden ze mien hadde kop beugen toen heb ik me
gruan (Dfo)
erbij neergelegd, toegegeven (b), Almos /e
buffelen (Bdie, Nbk) ['bAqIJ - buffelen: dan okdekop ok bagen (.) (b),jcun a/Ic
hard en zwaar werken 'k He d'i- tegcn bochtcn bugen kunnen alle kanten nit
buffelen moeten (Nbk); stevig eten, guizig kunnen praten, in staat zijn met iedereen
dooreten (Nbk) Now, die zattcn stevig te mee te lullen, ieder naar zn mond te praten
buffelen (Nbk), Ze buffelen mar toe (Nbk) (Np), je d'r over bugen zich over iets
buffels (Db, Dfo, Np) bn.; attr. ['bAfls] 1. buigen, lett. en vooral fig.: het onder(door sprekers vaak als onjuist gezien) zoeken, zich er met grate aandacht mee
hetz. als duffels, z. a!daar ccii butTe/se bezig gaan houden, bugen as eon knijpmcs
jasse (Np, Dfo)
zich zeer onderdanig gedragen, zich zeer
buffer ['bAff] - buffer: bij treinstellen; ook onderdanig voordoen
fig.: iets, instelling waarmee men voorkomt buggy (spor.) ['bAgi] - kleine opvouwbare
dat partijen door tegengestelde belangen, kinderwagen, buggy
grate veranderingen 'botsen' (spor.)
buging Uok boeging (Sun-0t) ['by:gtrj/
bufferbiok (Obk, 01-NI, j) et ['b..] 1. blok bu:... ] - buiging (die men maakt met hoofd
aan het eind van spoorrails op station en bovenlichaam, als eerbetoon) con
waartegen men de trein rijdt of schijf die bug/ng macken (Db, Dhau, Nbk, Nw): Hi]
als buffer dient tussen lokomotief en macktc cen baging year him, zo slim, oat
wagons
b/f beag hlclemaole dear (Nw), Hi] nam
buffet (spor.) et; -ten [by'fet, ook we! eon baging man, daor zoj' van aachterba'fet] 1. buffet, tapkast
o verva/en maakte een buiging (Dfo)
buffetjuffer (spor.) [...'f...] - buffet- buidel (spor.) ['bjd1] - buide!: van een
buideldier
juffrouw
bugebaenen (Dfo, Ow) onbep. w. buideldier (spor.) ['b..] - buideldier
['by:gab::] 1. hetz. als schollegien/open, buie z. buj/e
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bulig - buitel
bulig z. bujjig
Bull (Bu, Ma, Nbk, Obk) et [b.rjl] 1.
plaatsnaam: Ned. Boij], gelegen tussen Else
en Noordwooldo * Makkungo is eon
elite-stad/Trondo is ccii nioddergat/Else is
con lange streek/Buil is con boge bult/In
Ricsberkaampc is nooit gion prock (Nbk),
zo ook Makkinge is eon grote staci/Trondo
is ccii moddergat/Else is eon lange streek/
Die do weg naor Bull anweos/Buil is eon
zode void/En Noordwooldo is van 't zoldo
geld (Ma)
Builiger I (WS, El, Ma, Nbk, Obk, Ow)
de; -s ['bjlogçJ 1. iemand woonachtig in,
geboortig alt Bull: Berkoop lag niot zo
good hi] do Buihgers de mensen nit Bull
hadden het niet zo op Borkoop
Builiger II bn.; attr. ['bjlogçJ 1. van,
m.b .t. Bull: Vroogor haj' hier de Builiger
mark (Bu), Ft oost van Buil tot an
Else-zuudhictto do 'BullJEcr niionto'(Nw),
dc Builiger scboclo (El), do Builiger karko
(Ste), do Builiger klokkostoel (Dho)
buis Ook buise (bet. 1 en 2: Dfo, Dho) do;
buizen; -len [bjs/'bjsa] 1. bep. korte
mannenjas, eon korte, zware overjas, buis
(met voering) (alg.), oak: bep. dikke kiel
(Dho, Obk, Spa), bloes (Diz), Eon viescha [ten buision was een klaore wollon
manludeklodungstok, tussen kiclo en jasso
in (Np), 1k moct do buis nog anhebbon
(Np), . ..antrckkon... (Pe-Dbl), Do buis mug
wel an, or beg/nt to druppen (Db), do buis
uuttrokken hard werken (Bdie, Dfo): Hi]
mos do ba/se d'r your uuttrokkon, oers
roddo hi] or niot hij moest or hard voor
werken (am het afte krijgen, am de kost to
verdienen) (Dfo), zo ook Hi] hot con hide
buusholing, hi] moot do buis aori
uuttrekkon (Dfo) en We zillion d'r do buis
hi] nut gooien or hard mee aan de slag
gaan (van lichamelijke arbeid) (Nt, DIa),
Dan mag do buis we] nut gezegd als er
hard gewerkt moet warden (Pe-Dbl), Now
mag do buis d'r wel hi] nut id. (Ma), Hi]
hot do buis aorig nut krcgon ze hebben hem
een poot uitgedraaid (Nbk); ook: hij heeft
veel harder moeten werken dan waartoe hij
eigenlijk in staat was (Nbk), het is hem or
niet bep. good gegaan (Dfo), HI] her
(good) war om do buis badheeft eon (flink)
pak rammel ondergaan (Np), Dan wodtjo
do buis mcton gezegd wanneer men zeer

hard moot werken, zo moet werken dat
men er behoorlijk warm van wordt (Nbk),
Hi] bet do buis an is dronken (Sun-0t),
oak: hij moet hard werken (Sun-0t) 2. in
Hi] zal we] buis kriogon, want hi] hot or
d'rnaormaokteen pak slaag krijgen (Obk),
zo ook Die jongo krceg good buis doe hi]
die streek uuthaold had (Obk), verder in
Hi] krigt buis an, et poord hot paard
wordt ertae aangezet erg hard to werken
(Dho) 3. beeldbuis 4. z. buizo
buise z. buis
buisien et; buisies ['bnjsin] 1. kleine buis,
z. aldaar 2. kleine buize, z. aldaar 3. bep.
blouse-achtig kledingstuk voor vrouwen,
vrouwenjas (Bu, Db, Np, Obk, Ow,
Pe-Dbl, Ste, b: Im), oak wel voor jongens
en meisjes (Pe-Dbl), Eon buisien hi] do
vrou won was con jak mit eon boortien om
do hals, or woddo ok wel ho vorst nuumd
(Obk), Dat vrommos had eon mooi buisien
an (Np) 4. reageerbuisje (spar.) S. buisje
voor aspirine e.d. 6. buisvarmig omhulsel
van het einde van een voter (Dfo, Np) Ft
buision is (me) van do voter of (Dfo, Np)
7. (my.) vrienden, kameraden (verspr.),
vooral in de verb. (gooie) buisios wozon
(goode) maatjes zijn: We bin gooio buisies
mit mokaandcr (Db, Dfo, Obk, Op,
Sun-0t), Dat bin goeie buisies (Obk, Np,
Spa), zo ook Zo bin groto buisies (Dhau,
Dfo, El, Np), bcsto buisios (Bdie, Pe-Dbl),
zo oak Ze waoron weer do bcste buisies
(ho: Op), dikke buisies (Db, Nbk)
buiskachel (Dho) de; -5; -tien ['b..] 1.
kolomkachel
buisleiding (1) ['b..] - buisleiding
buisman (Nbk, NW) de, et [b...] 1.
kafflestroap
buisvormig (I) [aks. wisselt] - buisvarmig,
met de varm van een buis
buit Oak buut (Sun-0t) de; -en ['bcEjt] 1.
war men heeft verkregen door buit to
maken of door moeite to doen Eon aandor
is mit do bunt dokkon gaon ermee vandoor
gegaan, heeft het in zn bezit weten to
krijgen (Sun-0t), Hi] bet do buit binnon
heeft het geld dat hij zou krijgen, dat hij
begeerde, dat hij zou willen verdienen
(verspr., DIa) 2. prooi, jachtbuit (spor.)
buitel Oak buiter (s: oost.) de; -tien; -s
['bwjt! ... / ... tr] 1. (vaak verkl.) pouter,
kleuter, (heel) klein kind Wat is dat eon
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buitelen - bujjig
liefbuiteltien (Db), Et bin flog mar van die
buitels (Nbk), Et was flog mar zoe'n
buite/tien (bo: Bu, Nw),
ccii klein

buiteltien (Bdie, Dhau, Dho)
buitelen ['bcejtii, ook wel bjtJnJ buitelen, tuimelen D'r buitelt iene van et

ccii meertse bujje een maartse bui, We
schoelen bier even tot de hal/c over is
(Nbk, Nt), year een bujje schoelen (Nbk),
de bujje ofwaachten wachten tot de bui

geweest is (bijv. gezegd voordat men zn
huis verlaat als or een bui nadert), year de
voer huj (Ow), Dc kiewicten buitelen in bujje thuas/hinnen wezen enz.: voordat het
de/ocht(Mun), over dekop buitelen (Dfo, gaat regenen, onweren enz. (Nbk), even
Np, Obk): Hij buitelt aorig over c/c kop een hal/c schoelen schuilen tot de bui
(Dfo), ...raer van de schommel (Diz), ...bij voorbij is (Db, Dhau, Ma, Nw): Okkonnen
de dick near (DIa), in de sloot buitelen de veidmoezen best een bujje schoelen
(Nbk), Gisterao vend kwam ik to buitelen, onder de grootste poddestoelen (Db), zo
Bc hadde zoniar can gat in de kouse

(Pc -Dbl), Bijet pro emeschadden ba/ta/den
c/c proemen in et grôs (Db)
buiteling ['bjtjujJ - buiteling (lett.), val
7 mackte een racre buiteling (01-NI)
buiter z. buitel
buize (bet. 1: Bu, Db, Dfo, Dho, Diz, El,
Nbk, Nw, Op, Ow) Ook buis (bet. 1:
verspr., bet. 2: Bu, bet. 3: El, Dho, Ow)
de; -n; buisien ['bcejza/bcejs] 1. buis: orn
gassen of vloeistoffen mee door to leiden
Et waeter stroomt met vlot meeT dear, d'r
zit zeker een proppe in de buize (Op), cen
buize van 't aardgas (Db), D'rzit can bathe
ondardeurd.i. bijvoorbeeld om water mee

onder een weg, dam door te laten (Nbk),
Om de ronge to verhogen deef dat mit een
buize (Nw) 2. pompbuis (Bu) 3. koloinkachel, hetz. als buiskachel, ko/omkacbel
(El, Dho, Ow) 4. z. buis

buizelen (Sz) zw. ww.; onoverg.; buizelde,
bet buizeld ['bjz!v] 1. Iangzaam lopen
buizen (Sb) zw. ww.; onoverg.; buisde, het
buisd ['bcEjz] 1. buizen, pimpelen, drank
zuipen Die bin aorig an 't buizen ( Sb)
buizer z. buizerd
buizerd (verspr.) Ook buizer (Sun-01),
buzerd (Dia, Spa) ['bcejzçt/'by(:)zçt] buizerd, z. ook de meer traditionele

ook Wij troffen daor ccii beste bujje, mar
gelokkjg konnen wij die ofschoelen onder
ccii ofdak (Np, Op) en Zoe'n pilo broek
was van dikke stof ie konnen d'r wel een
buie in ofscboelen (Sz), MY bet ccii hoed
op. Ic kun d'r wel con bujje onder
ofscboelen (Dho), Dc buffe duarde nicE zo
lange (v), Bujjen mit snijkwa/ster bin
koolde bujfen waarbij het koud is, die veel
kou opleveren (Obk), Dc iene bujje drift de

aandere de buien volgen elkaar snel op
(Np), ...zit de ere nao Id. (Nbk), D'rhangt
ccii (dikke) bujje (Dfo, Nbk), Kick daor es
cen grote buie hangen (Sun-0t), Ze zien de
hal/c hangen zien de problemen aankomen
(Nbk, Ow), de hal/c ankommen zien id.
(Nbk), Dc bujje is over is voorbij (Bdie,
Nbk), 'Daor hef' weer een hujfer' zeden we
in et /aand wel, as d'r een dikke hal/c

kwam (Nw) 2. hoeveelheid water die nit
een regenbui valt D'r is ccii mooi bujgien
ragen va/en (Nw), 1k won wel oat d'r een
flinke buie op 'e tuun kwam, mar et begunt
een betien to siepelen (Sz) 3. bep.

gemoedsgesteldheid, periode van een good
of slecht burnout, uitbarsting van boosheid
of van vrolijkheid, blijmoedigheid Now,
bar hij wat een goeie hal/c? (Nbk), Ze was
in een gocie hal/c (Nbk), Now, zol de bujje
benamingen schofferd, boenderschofferd al over wezen? zijnlhaar boosheid (Nbk),
bujje (OS, WS zuidelijk van de Lende, Wat bet Mf een mmmc bujje (Dho, Nbk),
Mun, Np, Nt, Op, Sz) Ook buie (verspr. een kwaoie haifa (Nbk), eon verkeerde
WS: noordelijk van de Londe) de; -n; bujje (Np), Dc bujje wift over zijnlhaar
bujgien ['bAja/'bej] 1. bui: regen-, hagel- humeur wordt beter (Nbk), Ze hadde ccii
of sneeuwbui, onweersbui D'r komt cen goeic buffe (Nbk), ... was in cen kwaoie
bujje an, ...een buffe opzetten, D zatten buffe (Nbk), Hif bet can verkeerde bujje
me toch ccii rokwienen in die bujje (Spa, (Np), Dc hal/c daurde met zo /ange (Np,
Nbk), War een hal/el (Nbk, ba), Dc locht Nbk), Die pubers hebben soms van die
driegt zo, d'r kon wel een buie kommen hal/en korte pozen van boosheid, van
(Sz), een dikke hal/c een bui waaruit veel weerbarstig zijn (Ow, Nbk)
water, sneeuw of bagel komt (Dfo, Nbk), bujjig (OS, WS zuidelijk van de Londe,
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bake - bulderwaegen
spor. elders) Ook buiig (WS noord. van de
Lende) [' bAjox/'bjax] - buiig (van het
weer) bujjig weer (Nbk), War is et bujjig,
van 't haast (Nbk)
buke z. ben/c
bukebos z. beukebos
bukeboom z. beukeboom
bukehege z. beukehede
bukehoolt z. beukerthoolt
bukel (Db, Dfo, Dhau, Nbk, Ow, b: im)
Ook boekel (Db), bukelneute (Dfo, Obk)
de; -s; -tien ['by:k, ook bykV'bukV
byklnA:to] 1. beukenoot, z. ook beukeneute
2. z. beukeboom
bukelaene z. beukelaenc
bukelboom z. beukeboom
bukelneute z. bukel
bukeizuken (Db, Dhau) onbep. w. en het
bukelzocht [ by(;)ki ... ] 1. beukenoten
zoeken, rapen Wegaon bukeizuken(Dhau),

z. ook beukeneutieszuken
buken z. beuk
bukenboom z. beukeboom
bukeneute z. beukeneute
bukenhede z. beukehede
bukenhege z. beukehede
bukenhoolt z. beukenboolt
bukenneute z. beukeneute
bukentien z. beukeneute
bukestamme z. beukestamme
bukien z. onder bock, beuk
bukken (verspr. WS noord. van de Lende,
El) vooral wederk. ['bAkfl] - (zich) bukken,
zich buigen We mossen oons diepe bukken

(01-NI), I/c zal me even bukken (Spa)
buks - bep. geweer: buks
bul (spor.) [bAl] - but (bij een doctoraal
examen of een doctoraat)
balder (Sz) de; -s; -tien ['bAIdf] 1.
bulderbas
bulderbak (verspr.) de; -ken; -kien
['bAldfbak] 1. voortdurend hard schreeuwende, bulderende manspersoon, hetz. als
bulderbasse: War ccii bu/derbak van een
vent is oat (DIa), Hijis een rere bu/derbak

(Ma)
bulderbas z. bu/derbasse
buiderbasse (Dfo, Dho, Np, Nt, Obk,
01-NI, Spa, bI) Ook bulderbas (WH,
Sun-Of) de; -n ['b...1...] 1. voortdurend
hard schreeuwende, butderende manspersoon (z. ook bu/derbak) War een grote
bu/derbasse was oat! (Nt)

bulderen Ook balderen (bet. t: 01-NI) zw.
ww.; overg., onoverg.; bulderde, het
bulderd ['bAldp] 1. (onoverg.) zodanig
gaan, bewegen, werken dat een bulderend,
dreunend, denderend of loeiend geluid
ontstaat Vroeger bulderde de vracbtauto
over de keicn (Diz), Dc waegen bulderde
over de straote (Np, Nt, Op, Pe-Dbl), Dc
waegen ba/derde over de oolde weg
(01-NI), Die bu/dert d'r ok aorig /anges

loopt met een zwaar, roffelend getuid (Bu),
El bu/dert, et konnen we! kenonnen wezen
(Spa), Dc kienderen bulderen de trappe of
gaan met veel Iawaai (Db), (onpers.) 't Her
de hide naacht buiderdnl. door het onweer
(Nbk, Ste), We heurden or onweer in de
vecrte bulderen (Obk), (onpers.) 'tBuldert
me in de bock het rommelt in mn buik
(Db), zo ook El buldert him in de macge,
d'r moct weer war in zn maag rammelt
(Ld), Doe die radio es dichte Ic bulderen
(Obk), Hear de wiend es bulderen (Bdie,
Nbk), Dc wiend bulderde aofig in de
schostien ( Dhau, Mon, Diz), (onpers.) El
kan aor% deur de schostien bulderen (Dfo)

2. met zware of harde stem (zich) uiten,
tekeergaan, foeteren, lachen, roepen Hi'j
bu/dert nogal wat op 'e jongen (Db, Np),
Heur ze es op 'e jongen bulderen (Dho),
Watkon die meester vroeger bulderen (El),
Ben vrouw en een kiend schatteren van
/achen, een man bu/dert van 't/achen (Np),
(onpers.) Hi7 schepte zo op, et bulderde
deur de zaa/ (Diz), Meester buldert: 'Sti/le
wezen, jongen!' (Dhau), Doe vul de baron
nut zien rolle en bulderde: (1..) (b) 3. z.
ba/deren

bulderkonte (Spa) de; -n [bA]dçkonta] 1.
voortdurend hard schreeuwende, bulderende manspersoon Da's ok een oo/de
bu/derkonte! (Spa)

bulderstemme (ba) rb...] - bulderstem
bulderwaegen (Dfo, Dhau, Dho, Ma, Np,
Op. Ow, p, b: tm) Ook bolderwaegen (Db,
Ow) de; -s; -tien ['bAldç ... ..bol ... J 1.
boerenwagen met huif en zonder vering,
vaak gebruikt als men op visite ging of
anderszins uitging Dc bulderwaegen
bu/derde' over de straote (Op), Mit de
bo/derwaegen gongen wif vroeger naor de
dun en (Db), hetz. als kapwaegen (Ma), ook
in ander gebruik, vgl. Ben bulderwaegen
was ccii soort huilkarre, een hoge waegen,
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buldog - bulte
soms mit b%gen d'r in (Np)
buldog (spor.) ['bAldox] - buldog (vooral
fig.)
bule z. baal
bulen zw. ww.; overg.; buulde, het buuld
['bylv] 1. builen, ziften (van graan) Ba/en

bullebak de; -ken; -kien [bAlabak] 1.
(meestal van een man) lompe, norse,
foeterende persoon Wat een bullebak van
con kere/ is dat(Nbk, DIa), Die bu//ebakis
ok weer an 't focteren! (Nt), 't Was een
grote bai/ebak(Mun) 2. masker (Dfo, Nw,

was c/c k/i]e d'r of hae/en mit een bepa old Pe-Dbl) Hi] had een bullebak year, ie
insterment dat deur de mevie andreven konnen him niet (Dfo)
wodde (j), De boekwcite ba/en hal in: bullebakachtig (Dhau) bn., bw.; -er, -st
trappen om bloom d'r not to kriegcn, grof ['bAlobakaxtox] 1. lamp in hooding, gedrag
mae/en (Dfo), Dc rogge wodde bau/d; et Die is we/ zo bullebthachtig (Dhau)
weel gong d'r not, de zemels b/even d'r in bullebasse (Dfo) de; -n ['b&lobasaj 1.
(Spa), Ft maci dat bu/en ze om de zenie/s bullebak, persoon, die row is, lamp doet
d'r out to kriegen; et movie maci komt bullen (bl) niv. ['bAll7J 1. goeie spullen,
tinder, de zemeis gaon d'r wit (13b, Nbk, vooral van meubels, kleding le bin aorigin
El, Sun-0t), Lange leden bualde de bakkcr c/c bu/ien kommen (bI)
et mae/ mit de buu/meu/e, die ston op 'e bullepees z. bo//epiest
zoolder (1Db), As ze bi] O.B. an 't ba/en bulsteren (Dho, Diz, Nbk, Obk, bo: Bu)
weren, was dathazen veer to heuren (1Db), Oak uutbutsteren (Dho) zw. ww.;
Dc maider meet c/c baever ba/en (Obk) 2. bulsterde, is!hetbulsterd ['bAls4J'ydb ... ] 1.
uitpuilen, bol gaan staan Die jasse die (oak onpers.) enigszins bol, rand on evt.
baa/t wat op 'e rogge (El), Die Jane buait hard gaan staan van bijv. brei- of naaiwerk
d'r nut (Spa), Hi] bet zoe'n speknekke die Ft bu/stert wat (Nbk, bo: Bu), Die jasse
over de kraege van dejasse benne baa/i! bu/stert (vat) (Dho)
(Nbk), Dc zeilen ba/en dear c/c wiend bulsterig (Nbk, Spa, b: Tm, bo: Bu) In.,
(Ow), De moawen kun soms zo reer ba/en bw.; -er, st ['bAlstfox] 1. steeds een beetje
(Dfo), Et baa/i d'rbie/emao/e tot vat (Dfo), rand, met bulten staand (van kleding(stof)
(onpers.) Ft baa/i daor onder de arm ok Die stofis hic!emao/c bu/stcnj (Nbk), Die
aorigd.i. in het desbetreffende kledingstuk trui zit wat bu/stcrij(Nbk, bo: Bu)
(Spa) 3. opseheppen (El, Ma, Np) Watkon bull z. ba/ic
die vent ba/en! (El)
bultbruud (bs: Dfo, Obk, Op, b: In) et
bulerig z. buuiderig
['bAldbry:t] 1. onregelmatig broedsel van
Bulgaar(se) [bAl'g...] - Bulgaar(se)
een leggende werkbij 2. z. gro/braud,
Bulgaars bn. [bAlga:rs] - Bulgaars; zelfst.: bobbe/bruud

de Bulgaarse taal
Bulgeri'je [bAlgar..., z. -i'je] - Bulgarije
bulken Oak burken (bet. 1: Dhau, Nbk)
zw. ww.; onoverg.; bulkte, het bulkt
['bAl(a)kjJfbAr...] 1. oprispen, eén of meer
boeren laten H1j zat daor mar te ba/ken
(Nbk), Ft raamt aorig op, aJ' even good
ba/ken (Np), Hi7barktd'rover(Nbk) 2. in
de verb, ba/ken van 't geid buiten- sporig
rijk zijn (Nbk, Nw): Die zit d'r dikke bi)
hi] bu/kt van 't geld (Nw) 3. (onpers.)
rommelen: in iemands bulk (Op) Ft ba!kt
me in de bock 't rommelt in mn buik (Op)
4. z. ba/ken
bulkerd z. ba/kerd

bulldozer ['bA]doazf] .- bulldozer, bep.
zware tractor
buildozermassienist (spar.) ['b...J bulldozermachinist

bulte (bet. 1,3,4: alg., bet. 5: WS, verspr.
OS, bet. 6, bet. 7, 8: verspr. bet. 9: 1Db,
Dho, Np, bo: Np, bet. 10: spar. WS) Oak
butt (bet. 1-4; Op, Pe-Dbl, Spa, Sun-Ot, b,
bet. 5: verspr. OS, Dia, vo, bet. 6: verspr.
OS, spar. WS, bet. 7: verspr., bet. 8:
verspr. OS, bet. 9, 10: OS, verspr. WS) de;
-n; bultien ['bAlta/bAlt] 1. bult op de rug,
bachel lid bet een bu/te (Nt, Np, Ste), Doe
zee ze, zonder con spraankien gevuu/: ikke

mit een bu/t?(b) 2. iemand met een bachel
(Db, Dfo, b) As ie die ba/tie nao kommen,
bet hi] cen scharpe bek (1Db) 3. bull Hi]
bet een dikke bulte an ci bien (Nbk), ...an
de kop (Bdie), Eon dikke bulte kreeg i/c
(Dho), een bulte van een ne/len (Bdie), De
nefies bebben me tocb steukcn, i/c zit onder
de ba/ten! (Nbk, Spa), 1k krlege ml] ccii
bulte onder 't oge! (Dho), 1k heb daor een
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bultemaeken - bultemaeken
haitian zitten (Nw) 4. kromgebogen vonn:
HJJ ston bieiemaoi in ccxi ba/tiesi
kromgebogen (Ow), zo ook Hij staot as
ccv rond bu/ticn in mckaar (Sz), ook:
uitbollirzg aan wolken: Etisbaostbicienda/
bawo/kt, mar we] mit baitan; dan kaj' de
wolken wel zien, dan bin et donkera
staapciwoiiccn (Bu), zo ook Dc iocbtscbat
in ba/tan het wolkendek gaat uiteen en
daarbij vormen zich wolken met uitbollingen (Np) S. flinke hoop, al dan niet
gestapeld, bijeen geschept, getrokken enz.:
takken, hooi, zand, turf, mest enz. ccv
ba/ta zaavd (Nbk), ccv baitc hal (Np,
Bdie), ccv haitian mes een hoopje mest
(Bdie), Ze warcn ovcrienkomman dat dc
koopman at sortcran dccv zo!, dat za
korman a//as mar an c/c bu/t gooien op een
hoop (vo), hooit op ccv bait stacpa/cn tot
een hoop (Dhau), ba/ten opmacken hooioppers (Dho), Die springan wat om de
ba/ten voeren niet veel nit, pakken niks
(geed) aan (Dfo, Nbk, Np, Spa), ...om de
bait (Spa), zo ook Hijspnngtaorij on, de
ba/ten toe (Dho), Dat schapsci lopt a/tied
on, de ba/ten henna (Bu), Hij lopE (a/tied)
(wat) on, dc ba/ten pakt maar steeds het
werk niet aan (Bdie, Dfo, Dhau, Ld, Ma,
Nbk, 01-NI, Sun-Ot, Ow), .. .ioopt wat om
de bait (Sun-0t), Die jonge hat giav
warken iacrd, zien oo/den /eaten 'm mar
wat on dc ba/ten ]open (Db), en HJ7 ioopt
mar wat on, de ba/ten tc spnngen (Spa),
Ears s/aept a//es on ba/ten wordt alles zo
ongeveer tot kleine hoopjes gesleept (bijv.
bij tiaman: als dat op een bep. manier
onjuist gebeurt (Ow) 6. hetz. als bajba/t(a),
koaiba/t(a), zaodba/t(a), carp ciba/t(a),
takkabaita ed., acrappc/s in de bait dccv
inkuilen (Spa), Dc rogge moat an de bait
(Ste), Hi7zettc de ba/tc plaatste de rogge
tot een korenmijt (Bdie), Zezcttan 'thujan
de ba/tPe-Dbl), ctkorcn in de bait zatten
(Dfo), Ft zaod staot in de ba/ta of mietc
(Dfo), We doen de roggabossan an de bait
(Bdie), ía moe'n de bait mar zattan/
opzetten de korenmijt opzetten (Spa), de
rogge an de ba/t hebben (Ste), at zaod in
de bait zettan (El), We hebben at zaod in
de bait (Db, Ld), Za hebben at haj in de
ba/ta (Nbk, Nw), Die kroepan dan even bij
c/a bait gaan in, tegen de hooiopper zitten
(bI), Wij brengan de kaii an de bait (Db),

We zattan de teal an de bait (Db), Grös
[nI. kuilgras] an de ba/t brangen wodt ok
zagd van inko cien (Dfo), bij de bait
brengan van kai/, aexpais enz. (Dfo), an de
ba/t stottan id. (1Db), We nil/en 't mar
gaaw an de bait zettan (DIa) 7. hetz. als
mieghamma/ba/ta, moi/ebaite e.d. 8.
hoogte in een terrein, verhoging in een
oppervlak Daorzat vroager ccv grote ba/ta
in at /aand, die babben ze d'r mit de
raiivarka va/ing wag haeid (Nbk) 9. grote
hoeveelheid, groot aantal Fan bait
meenskan daankan d'rniet emma (bi), Wat
ha'kaan ba/ta kregan! (Nw), can ba/t wi//c
heel veel plezier (Nbk, Ste), zo ook We
hebben can ba/ta wi/ia had (be: Np), Hi7
kon in ccv ba/t dingan niet bij zien braar
in at scbaad staon in veel gevallen,
opzichten (b), Sommiga maanskan hebben
can bait viavan en zessan komen met veel

bijkomstigheden, hebben vaak veel mitsen
en maren (Ow), Mit etp/aankzai/av hadden
we ccv ba/ta last van can schieva wiand
veel (Db), 't Het d'r can bait van, dat bij
geiiakhatwaarschijnlijk (Nbk, b: In), Hooi
now mar op van aaha/coakabakkav, i/c bab
now bij de ba/t(Db), D'ris bij de bait bij
de vleet (Nbk), aen ba/ta geld heel veel
geld (ho: Np; Bdie), geld bij de bait
hebben over heel veel geld beschikken
(Nbk, Np, be: Np, Obk) 10. in can ba/t
vaak: Die de bigan opfokken woi tot
fokvarkans, dee za can bait batan in aan
varkanioop olin 't /aavd(Ow), Tot zo/anga
hadden wij d'r dan ccxi bait oppassan mit
(Ow) * Mit warkan kaj' can bait vardianan,
mar dan kriaj' him op 'c rogge (b), D'rkan
can bait makke schaopcn in can bokka er
kunnen veel personen in de desbetreffende
ruimte (Nbk), soms schertsend gevolgd
door . . .En wi/dan nog vale mear/Dia
springan be van opmckaar(Nbk), (spottend
van, tegen iemand met een bull) Dc ba/t
kakt ondar 't kassian (b), Schict in de
hoogta an miag bij ba/tics loop naar de
pomp (Nw), Hoge bomen vangan can bait
wicndhoge bomen vangen veel wind (Ow),
Dc dove/ schit a/tied on can grote ba/ta
rijken krijgen toch altijd nog meet extra's
(Np, Sz)
bultemaeken (Dho) onbep. w. en het
bultemaekt ['b ... J 1. tot één of meet hopen
stapelen (van rogge, hooi enz.)

bulten - bunkeren
bulten (Op) overg.; buitte, het bult ['hAiti?]
1. in éón of meet bulten, hopen zetten turf
buiten (Op), huj buiten (Op) 2. z. baorden
bulterig In., bw. ; -er, -st ['bAitfox] 1.
buitig, met buiten, oneffenheden, met gaten
en verhogingen Die menning is daor oe zo
buiteng (Wol, DIa), 't Laand is good
buiten (01-Ni), le konnen d'r baost n/ct
ianges lopen, dat/sand was zo bulterig (b:

['bAltsctç/'bAItasEtf/'bar(a)xsstç] 1. degene
die de garven in een bult, hoop zet, stapeit
(ook mb.t. het plaatsen van net in een
rietbuite of rietmietc) Ic hadden vroeger
specisie bait- of doefzetters (Bu), 0cc/c
buitzetters bin krap (Db), Dc buitzetter
zette de bait sc/i/eve (Dhau) 2. degene die

toegestoken hooi op de juiste manier 'zet',
om een goeie hooiopper of hooiberg to
In, Dho), As etrogge/aandommcboawdis krijgen (Nbk)
Jeit de bouw nog war bulterig; as daor de bumper ['bAmpf] - bumper (aan auto's)
zi]rogge zo op zi]d wodt, komt een diel bundel de; -s; -tien ['bAndl] 1. bundel:
van et zaod mit ci ineiden d'r to diepe samengebonden of los De net/es veur de
onder on verrot; haever kon wei wat i/eden ranja zatten aitied in can bundel (Nbk), Ze
(Ow), As de iocht bulterig th, dan is or had een bundel wasgoed in de baand
haost hieJendaJ bewoikt, on is or kooid on (Nbk), een bundelkieren (Dhau, Op), Hi]
kooider%; Ic kun de woiken dan dus we! had een hiele bundel van die boeken (Dfo),
zien, donkere stacpeiwo/kcn (Bu), huiterij
en bulterig (Dho, Nbk, Sz, vo): 't Is
bulterig on bulterig daor met kuilen on

een bossien/bundei ick van ieksch el/en

(Sun-0t), ccii bandei takken (Nw), . ..stro
(Sz) 2. geschniften van (ongeveer) gelijke
soort, in boekvorm bijeengebracht ccii

verhogingen (Dho, Nbk)
bultezetten z. buitzetten
bundel gedich ten, ccii handel verhaeien,
bultezetter z. buitzetter
Jieties (Ld)
bultopzetten (Dho) onbep. w. on het bundelen (spor.) ['bAnd!?] - bundelen
bultopzet ['bAIt...] 1. hetz. als buitzetten, z. bunder de, et; -s; -tien ['bAndç] 1. bunder,
aldaar
hektare Mit de geuletrekker her hij een
bultstee (Diz, El, Ma, Nbk, Ow) Ook bander geaien trokken (Np), Mattemijers
bultsteeplak (Ow), bargstee (Dfo) de, et; weren b este mijers, die konnen in lone dag
.steden, ook wel ...stenen; bultstegien zoe'n haii'c bander mijen (Nbk), Hoevule
['bAltstt:PbAltstl:plak/ 'bar(o)xstt:] I. plaats kost oat iaand now, et/de bunder? per
van de hooiberg buiten (Ma, Nbk, Ow) 2. bunder (Nbk), Twie mad is een Hein
plaats van de hooiopper Sams b/eel de bunder ( Nbk)
buitstee wat roeg, on dan mossen we et nog bunen (aig., met WH) Ook buuinen (Nbk,
even hi] de opper bujjen (Nbk)
Obk, b: im), beunen (Spa, Sz) zw. ww.;
buitsteeplak z. buitstee
overg., onoverg.; buunde, het bound
bultzetten (Bu, Db, Dfo, Ma, Nbk, Op, ['b5::/'b5:j:/'bX:i:/] 1. boenen, ni.
Ow, Pe-Dbl, Sun-Ot, vo) Ook bultezetten schrobbend schoonmaken met
(Bu, Dho, Ma, Nw, Obk, 01-NI) onbep. w.; gebruikmaking van water We moe'n de
het bultzet [bAltssti?/'bAltassti?] 1. stapeten pannen even bunen (Nw), De vrouwen
van korenschoven buiten (tot een bult, in buan den vroeger de bussen en nieikgerei
een bep. traditionele vorm) Mit buitzetten mit biet sodewacter (Obk)
we 'ii de garven in de bait zetten, dan zit or bunerig z. buunderizaod d'r nog th, dan wodt ci Jaeter doskt bungelen z. bongeien
(Bu), Dat buitzetten was took wark, want bungelow ['bAI](g)aloM] - bungalow
de bait moe/i vanzeis niet inregencn (vo), bungelowpark [b ...] - bungalowpark
Buiizetten was een sekuur warkien, de bungelowtente (spor.) ['b..] - bungalowinidden mos hoger tegen et waeterin (Ow), tent
Mit buitzetten moe 'ii de konten naor buten bungelowwiek (spor.) ['b...] - bungalow(Ow), Dat weren nog es roggedoeften, die wijk
man kon nog es buitezetten! (Nw) 2. bunker de; -s; -tien ['bAi]kr] 1. bunker (in
stapelen tot een hooiopper
mihtaire zin) 2. z. honker
bultzetter (verspr.) Ook bultezetter (Man, bunkeren (spor.) ['bAi)kfv] - bunkeren:
Obk), bargzetter (Dfo, El, Ow) de: -s: -tien flunk eten, buffelen
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bunt - burger
bunt (Ow) et; -en ['bAnt] 1. geslachtsdeel
van een vrouweiijk varken
bups [bAps] - bups, in de bups de hele
boel, zwikje, zootje: de hide bups in len
keer verkopen (Bu), Daor hej' de (hick)
bups, neem mar mit, redde je d'r mar mit

(Nbk)
bur (Dfo, Nw) tw. [bAr(:)] 1. herhaaidelijk
achter elkaar gezegd bij het verjagen van
veulens (Dfo) 2. (bij dejacht) herhaaldeiijk
geroepen am wild uit de schuiiplaats te
drijven, op te drijven (Nw)
burcht (spor.) - burcht (iett.): de burcht
van Dc Kuunder in Kuinre (spar.)
bure z. buur
buregerucht (Nbk, 01-NI, Ste) Ook
burengeruclit
(Dhau)
et ['by:ara ...1
'by:arngorAxt] - burengerucht Etkan wezen
da'k vannaacht buregcrucht macken meet

gezegd tegen buren of kennissen, ter
voorbereiding op een mogeiijk verzoek am
huip bij het kaiven van een koe (Ste)
burehulp (El, Np, Spa, vo) Ook bureliulpe
(Nbk, Np, Obk) de [by:9r0'hAl(9)p, oak wel
'b... /...'hAl(a)po, ook wel b..] 1. burenhuip,
het elkaar kostenloos helpen door buren St
peerdewark dat de hoer daon hadde was
burehuip, zee hi] (vo)
burehulpe z. burehuip
bureloper (Ste) de; -s; -tien ['by:oro... ] 1.

iemand die vaak naar de buren gaat
buren (Dhau, Diz, Np, 01-NI) zw. ww.;
onoverg.; buurde, het buurd ['by:ap] 1.
buurten, elkaar ais buren beschouwen,
ervaren WI] buren van G. tot I buurten,
beschouwen elkaar ais buren van G. tot J.
(Bdie, Diz), Wij buren tot an NM (01Ni), We buren an S. en I (Np)
burengerucht z. buregerucht
burenplicht z. bureplicht
bureplicht Oak burenp/icht (Pe-DbI, Spa)
de; -en [...'pltxt/'by:op ... ] - burenpiicht: bij
geboorte, begrafenis Okkraomhuipc beurde
bij de bureplicht (Ow), Jene helpen mit
ververen is bureplicht (Op), We kommen
oonze burepllchten wel nao (Diz), As d'r
een versturvene was, mos Ic bureplicht
doen (Obk)
burepraot (Dhau) et ['by:ara ...] 1. praatje

van buren, dat wat buren met elkaar
bespreken
bureruzie ['by:araryzi] - burenruzie Die
hide bureruzie daor is glen praot weerd, ze

macken van een scbeet ecn donders/ag

(Obk), Bureruzie komt mcerst cm kicine
jongen en kiepen (Bu)
burevesite (Nbk) Oak buurtvesite (Db,
DIa, El, Op, Pe-DbI, Sz) de; -s
'b..] 1. visite van, bij buren (voor de
gezelligheid of ter kennismaking) Doe wi]
verhuusden maekten wi] buurtvesite organiseerden wij (Db)
burewark (Bdie, Dfo, Ld, Obk, Ow) et
['by:ra ...] 1. werk dat men verricht am de
buren te helpen (als gevoig van de
wederzijdse bereidheid elkaar te helper)
(Ld, Obk, Ow) burewark, bij ziekteenzo
(Ld), As d'r iene ziek was sprongen de
buren hi] en dan mossen ze om de beurt et
burewark doen (Obk)
burg z. borg
Burg. - aficorting van Burgemeester, met
kleine letter: afkorting van Burger/ik
burgemeester Oak borgemeister ( vo, p, b,

s: oost.: 1877), burgemister (Spa) de; -s;
-tien [bArga'mustç/borgo'm.../. ..'mtst(] 1.
burgemeester Dc borgemeister hoolt een
zuut praotien (vo), HI] zal die flesse
draank we/ even burgemeester maeken
opmaken (Obk), Dam- kan 'Ic glen
burgemeester onime wodden daar maak ik
me trier druk om (Bu), Hi] bet een bock as
een burgemecsterhij heeft een erg grate,
dikke buik (Dhau), Hi] het een woord as
een burgemeester voert een groat woord

(Ld)
burgemeestersbenuming (1) [...'m...] burgemeestersbeno eming
burgemeesterschop (spar.) [...'m...] burgemeesters chap
burgemeesterskaemer (Obk) [...'m..] burgemees terskamer
burgemeestersketten (verspr.) Oak
burgemeestersketting (Bu, Db, Nbk, Nt,
Op, Pe-Dbl) [...'m...] - burgemeestersketting
burgemeestersketting z. burgemeestersketten

burgemeestersvrouw (spar.) ['rn...] burgemeesters vrouw
burgemister z. burgemeester
burger de; -5; -tien ['bAr(a)gf] 1. burger:
inwoner van een stad of grater dorp, in dat
geval vaak: iemand die tot de middenstand
behoort, i.t.t. de boeren en arbeiders van
een dorp: Hi]isnaor Wolvege verhuusden
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burgerbeschaarrning - buro-agenda
now is bij tip top burger an is hij een

burgerlui z. burgerluden
burgermaegd z. burgermaegien
burgermaegien Ook burgermaegd (Nw),
burgermeisien (Dia) ['b........ni...] - burgerrneisje
burgermaensken z. burgermeensken
burgermannegien (v) ['b.... ....rn...] burgerman, iernand air de burgerstand Zo
op '1 eerste gezicht is et een gewoon bargermannegien (v)
burgermeensen z. burgermeensken
burgermeensken (Dfo, Dia, El, Nbk,
elders spor.), burgermeensen (Dla),
burgermaensken (Dfo) ['b.... .... rn] burgerniensen Et bin mar gewone burgermeensken (Nbk)
burgermeid (Edie, Mun, Np, Obk, Op,
Pe-Dbl, Spa, Sz) de; -en ['b...] 1. meid,
rneisje nit de burgerstand
burgermeisien z. burgermaegien
burgermode (verspr.) de ['b.... ....rn...] 1.
de gewoonten van burgermensen Een hoed
op is tegenwoordig burgermode (Nt)
burgeroorlog [b...] - burgeroorlog Wat
cen ruzie en een sJaondene, et leek d'r
we/ burgeroor/og (Nbk)
burgerplicht (1) ['b..] - burgerplicht
burgerpot (Np) de ['b.... .... p ... ] 1. dat wat
burgers eten
burgerregering (I) [b...] - burgerregering
burgers z. borgers
burgerstaand (1) ['b...] - burgerstaand
burgervader (verspr., b) [...'fa:dçJ burgervader
burgervrouw (spor.) ['b.... ...'v...] burgervrouw: vrouw van een burger, bet. 1
burgerwoning ['b..] - burgerwoning
burk(en) z. birk(en)
burken z. bu/ken, birken
burkenblad z. birkenbiad
burkenboom z. birkenboom
burkenbos z. birkenbos
burkenhoolt z. birkenboolt
burkenries z. birkenries
burger/i/ce staand, de burger/ike staot burkenriesbessem z. birkenriesbessem
(spor.), et burger/ik huwelik (spor.), et burn Ook bero (verspr.) et; t5; -gien
Burger/i/c Wetboek 4. matig etend (Db) [byro:, ...row/bo'r... ] 1. bekende schrijfBurger//k was vroeger aj' je mar ha/f zat tafel: bureau 2. kantoor met administratie
atten (Db) 5. verder in burger/ike 3. gebouw of plaats van bep. dienst of
autoriteiten (1)
instelling De pe/isie her die kwaojonge
burgerluden (verspr.), burgerlui (verspr.) mitneunien naor et buro naar het
['b.......'1...!..] - burgerlui 't B/n burger- politiebureau (Nbk) 4. sternbureau
luden (Obk)
buro-agenda (spor.) [...'r...] - bureau-

echte burger, niet meer 20 maar iemand
(Np), de burgers van Berkoop (Bu, Nbk,
Obk), Ze client bij de burgers is maid bij
(Bu), Die in et dorp won en, bin de burgers
(Bu), (..) ow as dienstmaegd bij de
burgers to gaon, waor ze nj' de kost
niitrekenen, veu/e meer verdienen (b), Dat
doet de burger good (Bdie), ...geft de
burger mood (Dho) 2. staatsburger (spor.)
3. in in burger in burgerkieding, niet in
uniform: Depe/isie Joopt in burger in zien
vrie tied ( Spa) 4. z. burger
burgerbeschaarming (1) [b...] - burgerbescherming
buz-gerbestaon (spor.) [bAr.... ....st...J burgerbestaan: het leven als burger
burgerbevolking (spor.) ['b..] - burgerbevolking
burgerdleust (bi) [b..] - burgerdienst:
vervangende dienstplicht
burgerdiensttied (bi) de [b...] 1. de
periode waarin iernand zn vervangende
dienstplicht vervult Mien burgerdiensttied
he'k in Viedder deurbrocht (bi)
burgerhuus ['b.... ....h... ] - ( vaak verki.)
burgerhuis Ze konnen een buigerhusien
huren in de middel van Dc Fochte/ (vo),
Dat burgerhuus za/ wel to koop kominen!
(Edie)
burgerjonge ['b.... .... j ...] - burgerjongen
burgerkiend (spor.) ['b.... ....k... ] - burgerkind
burgerkiasse (I) ['b..] - burgerkiasse
burgerkleding (I) ['b. ..J - burgerkieding
burgerkieren (spor.) ['b..] - burgerkieding
burgerkomof (I) ['b.... ... kornof] - burgeraflcomst N. is van burgerkoniof(l)
burgerkost (Np) [aks. wisselt] - burgerkost, dat wat burgers eten
burgerlik bn., bw.; -er, -st ['bAr(o)galak,
...gç...] 1. burgerlijk: tot de burgerstand
behorend (1)2. bekrompen (spor.) burger//k
gedoe (1) 3. rn.b.t. de staatsburgers: de
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burobeneudigdheden - buse
(Dfo), gion cent in do base hebben geen
geld bij zich hebben (Sun-0t), Hoj' wel
geld in do base? geld meegenomen? (Nbk,
bo), de base a/tied beg hebben nooit over
geld beschikken (Spa), je do conton niet
nut do base praoton laoton zich met snel
laten verleiden om iets te geven (Diz), do
haand op 'e base ho/on niks uitgeven (Nbk,
Diz), bortaol in do base wozon royaal zijn
met het uitgeven van geld (Dho), do
bausdook in do base stikkon (Nbk), in do
base doon, Jo zollon Jo de basen
aatschearen nI.: zo hard valt erom te
lachen (Diz, Np), .. uatkbaawon id. (Np,
Ow), .. aatkrabbon id. (El), ook: zo erg
schrik je ervan (Ld, Np) of: zo slecht kun
je ertegen (Ld), zo ook Hijkon etza mooi
zeggon, dat io krabdcn Jo do base nut ni.
van het lachen (El), ieno in do base
kro op on (willon) voortdurend met hem
slijmen (Nbk), iene in do base kroepen
wi/len nit angst dicht bij hem blijven, zich
haast achter hemlhaar verschuilen: Range
kiender wY/en mom we! in do buse kro open
as d'r bozaak is (Db), Haost aatomatisch
gong do haand naor do base ni. om geld te
geven Q) tot do buse macten moeten
betalen (Nbk, b: Im, be: Bu, Nw), Hijlopt
a/tied mit do hanen in do base steekt geen
hand uit, heipt nooit ergens moe, doet niks
(Nbk, Nw), Hij lop a/ weer mit do flosse
in do base heeft al weer een fibs drank in
de brogge ofJag, kwammon we veal to laete z'n binnenzak of jaszak (Nw), HiJ mag
year do basso (Pe-DbI), Die zat tegonover geern op aandermaans base teren laat
graag steeds een ander voor zich betalen
me in de bus (Pe-DbI, Nbk) 2. a. basse
busansluting (spor.) [b..] - busaansluiting (Db), Die ]opt a/tied mit do dietin do base
hij denkt altijd dat ze hem zullen bestelen
busbaene (spar.) ['b..] - busbaan
(Np), Dan ha/en wif de boel in de base
busbaole a. bassebo/Ic
dan houden wij het geld in onze zak, dan
busbolle z. bassebolle
hoeven wij met te betalen (s: oost.: 1877)
busbrood a. basso/ia//c
2. losse zak, vroeger door vrouwen onder
busdienst ['bAzd ... ] - busdienst
buse de; -n; busien ['bysa] 1. broekzak, de kieding gedragen, ook losse base (Np,
jaszak e.d. Vroegorbaddon zo ok eon base Obk) Dc buse haj' om do midde!, mit
op 'themd(Np),Ikwileonkookopen, en baantios (Nbk), Vrooger dreagen do
ikhobbe 't geld d'r veurin do base (Nw), vroawladen eon grate base v/ak your 'tbioI
Hi7 snavide al/c basen nao (b), conten in de rok die d'r over zat, zat dan con groot
do base kriegen geld krijgen om zonodig split in, dat was 't basegat (Dfo), Zoo'n
wat mee te betalen (b): K. kreogzo dear do basegat was makko/ik, aanders was zo do

agenda
burobeneudigdheden (spor.) [...'r...] bureaubehoeften
buroblad [...r...] - bureaublad
buroliooldcr (Bu, Dhau, Nbk, vo) de; -s;
-tien [...'r...] 1. ambtenaar van het
Ministerie van Landbouw, eerder van een
bep. stichting, die op lokaal niveau belast
was met de uitvoering van bep.
maatregelen en tellingen (veeteflingen,
steekproeven uitvoeren, begeleiding subsiO
die-aanvragen ed.)
burokomputer (spor.) [...'r. ..J - bureaucomputer
burokraosie (spor.) [ ... kro:(o)'si] - bureaucratie
burokraot [...'kr...] - bureaucraat
burokraotisch (1) [...'kro:otis] - bureaucratisch
burolaampe {...'r...] - bureaulamp
burolae do; -den; -gien [...'r...] 1.
bureaulade
buroredakteur (spor.) [...'r...] - bureauredakteur
buroredaktie (spor.) [...'r...] - bureauredaktie
burostoel [...'r...] - bureaustoel
burowark (spor.) [...'r ... ] - bureauwerk
bus Ook busse (Pe-Dbl, b) de; -sen; -sien
[bAs/bAsa] 1. autobus ed. Stopt do bus
bier ok?(Nbk), WaormoeJ' do bus oat, aj'
bij zion haus wozon macten? (Nbk), Doe

woke van zion vroaw niot zo yea/c centon
in do base (b), d'r wit do banon in do base

bij staon erbij staan (kijken) zonder iets te
doen (Nbk, b), in do base stikken in zn
zak steken (lett.): gold in de base stikkon

he/c rok opti/len am bij do base te
kommen (Pe-Dbl), do lasso base ondor do
bovenrok, op 'o onderrak, daor baddon do
vroawladen de pottemenoo in (Obk, Dla),
Mien beppe was nag iene van de oobde
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busegat - bussebolle
stempel; ze dreag nag con base, zoo'ii lone
wit baan ties on, de iniddel am 'in oinwe to
ho/en, en ze had in de rok op de ziede een
basegat(01-NI), Zebetnog a/tied do huge
op heeft nog altijd de losse huge onder haar
rok (Nw) * Et /aeste bemd bet glen huge

busrit ['b. . .] - busrit
busroute [b...] - busroute cen busroute
onime/eggen (Obk)
busse Ook bus (Edie, Dia) de; -n; bussien
['bAsWbAs] 1. bus, dilindervormige doos
van harde stof zoals bilk, koper, plastic Aj'

men hoeft niet overdreven zuinig to zijn,
men kan z'n geld na de dood toch niet
meenemen (verspr.), ...bempien... (Nbk), zo

stoete in de busse hebben, bej' et eerst
kneded bus voor busbrood (Ste), Dc
kiender hebben de knikkers in con basso
(Wol), 1k weet nag niet wat d'r uut de
busse kowt, 1k bin nog drok an 't beraoden
wat emit komt (Nbk, Op), Et sluut as cen
busse (Obk), zo ook Et past as een busse
(Diz, Sz), Et k/opt as een busse het is
geheel joist, 'ticomt in do basso ik zal het

ook Op '1 /aeste hemd zitten glen busen

(El, Ow), D'rzit glen base op cons /aeste
hemd (b), ? Laeste bemd zit toch glen huge
op (Ma), ..hot now lenkeer glen busen
(Op), ...bet glen busen (Spa, WoØ
busegat Ook buasgat (spor., b: Im) et;
-ton; -tien ['bysa ....bysxat] 1. split in
vrouwenrok waardoor men bij de base
(zak, z. base, bet. 2) kon komen: Vroeger
dreugen de vrouw/uden een grote huge v/ak
year 't lief; de rok die d'rover zat, zat dan
een groat split in, oat was 'tbusegat(Dfo),
Mien beppe was nog lone van de oo/de
stenipel; ze dreug nog een base, zoe'ii lene
mit baan ties ow de midde/ ow 'ni omme to
ho/en, on ze had in de rok op de ziede can
busegat (01-NI), Et busegat wol vaeke we/
autsebeuren (Nbk), Zoe'n busegat was
makJce/ik, aanders wos ze de be/c rok
op ti/len ow bly de base to kommen
(Pe-Dbfl, Moederbadok eon busegat, daor
waor aj' de rok s/uten (Ste) 2. opening van
een broekzak, jaszak etc. 't Basegat is de
instik van de huge (Sz)
busegeld z. buasgeld
busemes z. buusn,es
bushalte [b ...] - bushalte
buskaortien [b ...] - buskaartje
buskoeke (Np) de; -n [b ...] 1. in een bus

gebakken koek
buskruut ['bAskryt] - buskruit or buskraut
niet uutvannen hebben niet bep. snugger
zijn
buskruutfebriek (spor.) ['b..] - buskruitfabriek
buslijn ['b..] - buslijn
busonderneming ['b...] - busonderneming
busreis z. busreize
busreize Ook busreis (spor.) ['b..!..] busreis
busreiziger (spot.) ['b..] - busreiziger
busrieden (Ma) onbep. w. ['bAsridv] 1. met
de bus reizen Hij kay, niet over basrieden

kan er niet tegen (Ma)

doen, het voor elkaar brengen (Bdie, Np)
2. kollektebus Ut komt ok weer iene mit
de busse an (Bu), Ze kun je good o bieten
aj' wit een Best of een busse bij do
meenskenkowmen (Dfo) 3. brievenbus een
brlefkaorte op 'e busse doen (Nbk), ... op 'e
basso gooien (Ma, Nbk), -in de busse
doen (Nbk) 4. melkbus of inhoud ervan Dc
bussen mossen van 't /aand naor de weg
brocbt wooden wit de we/kkan-e (Dhau),
De me/k zit in de busse (Spa), een busse

me/k (Nbk) 5. as om de naaf van een
wagenwiel In de toete zit de busse; die
moot d'r in, acts zol de toete s/ieten (Bu,
Diz, El, Ma, Nbk, Nw, Ste, Op), As de
busse to room wodt, wodt de boel
raete/sche//ig, dan moot d'r een niie busse
in (Nw), Do busse wodde d'r biete in
mae/ct; an de busse zat ok een raantien, on
die busse wodde ok weer wit de
veurhaewer vaastezet (Op) 6. hoNe deel

van een pootstok (Bu) 7. hetz. als
veur/aeder, z. aldaar (Db, Dfo, Ow) De
streupers hadden de busse ofspuit onder de
jasse wit de loop in de brook (Dfo), wit
een oo/de basso op een haeze schieten

(Ow) 8. onderste, hoile deel van een
pootstok (Ow, Pe-Dbl) een pootstok, mit
con bussen onderan (Pe-Dbl) 9. z. bus *
Mooie maegles op 'e die/c, (mar) smene
bussen an de febriek (Ste)
bussebaole z. bussebolle
bussebeunen z. bussebunen

bussebolle (Db, Dfo, Dho, Diz, Ma, Mun,
Nt, Obk, 01-NI, Spa) Ook busbolle (Dho,
Pe-Dbl), bussebaole (Dfo, Dho, Diz, Ld,
Obk), busbaole (Dho), bussebrood (Bdie,
Bu, Np, 01-Ni), busbrood (Np), blikstoete
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bussebossel - buten
(Bdie), blikbolle (Ld), trommebolle (Spa),
trommebaole (Db), trommebrood (Spa),
blikbrood (Mun) ['bAsabo1!'bAzb ... !
bAsabro:atfbAzbro:etfbllkstuto
!'bkgbolal'tromabola!... .. tromabro:at/'bligb
ro:t] - busbrood bussabolle of
kezienebrood, mit ribbelties (01-NI)
bussebossel (Diz, Ste en verspr. oost.) de;
-s; -tien ['bAsa ...] 1. boender waarmee men
melkbussen e.d. boom (met ronding in het
bout, zodat men beter in hoeken kon
komen)
bussebrood z. bussebolle
bussebunen (verspr.) Ook bussebeunen
(Mun), melkbussebunen (01-NI) zw. ww.;
onoverg.; bussebuunde, het bussebuund
['bAs ... ! ... ] 1. schoonmaken van de melkbussen door ze te boenen Ze hadden een
warkschulk vear mit bussebunen (Np), Mit
at bussebwien in hietsodewaeterbaj'gauw
roege hanen (Obk)
bussebuuinder z. bussebaunder
bussebuunder (Diz, Ma, Np, Nw, 01-NI)
Ook bussebuuinder (Nbk, Obk) de; -s;
-tien ['bAso... ! ... ] I. boender voor het
boenen van melkbussen en ander melkgerei
bussehemmelen (Ld, Nbk) zw. ww.;
onoverg.; bussehemmelde, het bussehemmeld ['bAsab ...] 1. schoonmaken van
melkbussen en evt. ander gerei voor het
me 1k en
bussehokke (Diz) et; -n ['b..] 1. hok
waarin men de melkbussen heeft staan at
bussebokke aubunen (Diz)
bussekarre (Diz) Ook melkbussekarre
(Ld) de; -n; -gien ['b..!..] 1. kar waarop
een boer zn melkbussen vervoert
busselichting (I) ['b..] - buslichting
busselit (Bu, Dfo, Nbk, Nw, Ste) et; -ten;
-tien ['b...] 1. deksel van een melkbus
Drink mar can betien not et busselit (Bu)
busserak Ook busserek (Db, Dho, Diz, Ld,
Sz) et; -ken; -kien ['bAsorak!...rrk] 1. rek
waarop de melkbussen, emmers etc. waren
geplaatst (nadat ze waren schoongemaakt)
Dc bussen kommen ecrst op at stap on dan
op etpotterak (Ste), Ft spuulwaeter leap in
at eusgat en dear c/c eusgrôppe veerder de
sloot in; op at buss erak en etpotrak kon et
spul drugen (Ow)
busserek z. busserak
bussespoelen (Bu) onbep. w. en het
bussespoeld ['b..] 1. omspoelen van

melkbussen e.d. Hej' et bussespoclen a!
daon? (Bu)
bussewaegen (01-NI) de; -5; -tien ['bAsa...]
1. Iaag vierwielig wagentje waarmee de
melkbussen naar en van de weg werden
gereden
bussien et; bussies ['bAsin] 1. kleine bus in
diverse betekenissen 2. busje: waarmee
men goederen vervoert of een gering aantal
personen can bussien huren veur een
verhuzing (Nbk) 3. metalen omhulsel van
her uiteinde van een schoenveter (Diz,
Obk) 't Bussien is van tie sehoeveter
oThreuken (Diz), As et bussien d'r of was,
wol de voter niet riegen (Obk), Ft buss/en
is van de voter (Obk) 4. pijlpunt van een
stukje spits gesneden vlierhout dat op de
piji van net is geduwd (Dfo); Mit
bogescbieten wodde een reit bruuict, mit
can bussien van vleerhoolt d'r op (Dfo)
bussjefeur ['bAsjo...] - buschauffeur
busstesjon ['bAstasjon] - busstation
buste z. buuste
bustehoolder (Nbk) ['b. .j - bustehouder
bustocht (spor.) ['b..] - bustocht
busverbiening ['b. ..] - busverbinding
busvolk (b) et; -ien ['bAsf...] 1. de mensen
die de bus laten rijden, de buschauffeurs
Good volkien, dat busvolk, daoris '1 aende
van vot! (b), Nee, zo/ange as dat
bus volkien zo geschikt is, neem ik zels
gien auto (b)
but z. bit
butaan (I) [by'tà:n] - butaan
bute- z. onder buter-, butenbutedeure z. buterdeure
butegas (spor.) ['bytogas] - butagas
butekaant z. buterkaante
butelaand z. butenlaand
buteling (Np, v) de; -en ['bytali,
1. iemand die van elders komt, vreemdeling Ft is d'r now allemaole vremd yolk
op 'a buurt (..), allemaole butelingen (v),
De butelingen mien en datze aYes mar year
'tzeggen hebben(Np)
buten I bw. ['byti] 1. niet binnenshuis,
buiten Ft ispracht%/mooi/min [en z.] wear
ow buten to wezen (Nbk, Np), Dc kiender
speulen buten (Np), Doe mos K. even
buten om can bossehop to doen naar buiten
om te urineren (i), fkjaege de bond bitten
(Np), Bij de meitied doen we de koenen
buten (Spa), Ic kun niet buten wezen ni.
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buten - butenbliende
door het slechte weer, de kou (Nbk, Np),
zo ook D'r is niet buten to wezen on D'r is
buten niet to wezen (Nbk), 't Is mooi weer
buten (Spa), zo ook 't Is buten zok mooi
weer, gao d'r toch es wit! (Nbk) 2. niet
binnen een bep. ruimte eenmeesterthe van
buten de Ste//ingwarven kwam (ba), Hij
kwam van bitten kwam van elders, niet nit
dat dorp, die omgeving, wat naor bitten
brengen openbaar maken, binnenste buten,
van bitten aan de buitenzijde, van de
buitenkant, bitten jow kracbt gaon harder
werken dan men eigenlijk kan (Obk), naor
bitten toe naar de buitenkant: Die deure
gaot naor bitten toe eapen (Nbk), ook fig.:
naar de buitenwereld toe: Hi'J was slim
ontevreden west, mar dat had hij naor
bitten toe nook marken iaoten (Nbk), zo
ook Naor bitten toe moe'n we dat niet
blieken iaoten (Nbk), to bitten gaon verder

gaan dan men eigenlijk mag, dan iemands
bevoegdheid is, zn norm, eigenlijke limiet
zou horen to zijn: Higaot 'm an de draank
to bitten (Bdie), zien boekien to bitten gaon
zn bookie to buiten gaan (Nbk, Spa), d'r
bitten blieven zich er niet mee inlaten:
Daor bile yen we bitten, we bemujjen oons
d'r niet mit (Ste), d'r bitten Jaoten buiten

beschouwing laten, niet meetellen in de
overweging: Laot mij d'r mar bitten, hear
(b), Laot dat d'rmar bitten, daorhewwe al
eerder ruzie omme maekt (Nbk), Hooi mij
d'r mar bitten reken mij maar niet mee,
betrek mij er maar niet in (Nbk), je d'r
bitten ho/en zich er niet mee bemoeien
(Nbk, Ow), d'r bitten staon er niet mee to
maken hebben, zich er niet mee inlatend:
le hoeven d'rniet /e/k om to wezen, ik stao
d'r bitten; ook: niet tot een bep. kring
gerekend worden, niet gezien worden als
iemand die erbij hoort: Et is we/ verve/end
year hew-, mar ze staot d'rbie/emao/ bitten;
dat kriej' ok aj' a/tied o verai wat van to
snakken hebben (Nbk), Eris we! sneu year
datjoongien, mar hij staot d'r een betien
bitten (Nbk) 3. nan de buitenkant van het
dorp, niet op/in het hoge/bewoonde deel
van het dorp (Diz, Op. Ste, Sun) We
hebben de koenen ho yen /open, niet bitten,
niet bij de Londe (Ste) 4. in van bitten uit
het hoofd: Hij kende et hie/e fiction van
bitten (Nbk), 1k hebbe al the antwoorden
op 'e vraogen van bitten /eerd (Nbk) *

(raadsel:) 't Is niet bitten on et is niet
binnen! vensterglas (Bu)
buten IT vz. ['byti] 1. buiten, niet
in/binnen Hij woont een aentien bitten ci
dôrp (Nbk), De karke staot cen driehonderd
meter bitten et dörp (v), Even bitten the
grote stadMadrid woontSanderk/aosRba),
bitten westen: Hij Jag bitten westen
(Pe-Dbl), Hij raekte bitten westen (Nbk),
Hij gaot bitten de stringen zn boekje to

buiten, gnat verder (in zn optreden) dan hij
hoort to doen (Obk) 2. niet betrokken in
Mar we b/even bitten de ooriog kregen er
niet mee to maken, ook: bemoeiden ons er
niet mee (vo), 1k biiefgraeg bitten dat
geva/blijfgraag buiten die kwestie (Nbk),
We kim dat niet bitten him omme doen

zonder hem erin to betrekken (Nbk) 3.
zonder Ze kun toch niet bitten bith zonder
hem (Nbk), bitten aosem, Bitten de hond
dan, want die at I/eke vu/c as eers afgezien

van, niet meegerekend (v)
buten III (Dfo) zw. ww.; overg., onoverg.;
buutte, het buut ['byt] 1. ruilen We
hebben /ickomme bunt (Dfo)
buten- ['byti] - buiten-, vooral in nieuwere
woorden als butenboordmoter, bitten baden
in oudere zoals bittendat, butenbientien; als
var. van bitter- ook in erfwoorden als
buterkaan te, buterdeure, bitterweg, bitterdöip; als her aksent op bet tweede
woorddeel ligt, treedt bitten- op, niet
bitter-; z. verder vooral under bitter-; ook
bute- en bitut- doen zich incidenteel voor

als eerste lid
butenantenne (spor.) [bytIanteno] buitenantenne
butenbaand z. buterbaand
butenbad ['bytçibat] - buitenbad
butenbaene z. buterbaene
butenbeentien z. butenbientien
butenbiender z. butenbientien
butenbiense (Op, b: In) de; -n ['bytbi:sa]
I. onecht kind
butenbientien Ook butenbiender (Dfo),
butenbeentien (WH) ['bytibi:ntinJ...ndr!... ]
- buitenbeentje, iemand die duidelijk
anders is dan de anderen (zn familie of zn
groep anderszins) Dat is een butenbiender,
die bae/t van a//es wit (Dfo)
butenbliende (S z) de;
bIienen
['bytblindaJ 1. blind, vensterluik nan de
buitenkant van het huis
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butenbocht z. buterbocht
butendieks (Np, 01-NI, Pe-Dbl, Spa) bn.;
butenhoel (01-NI) de ['byti7...] 1. dat wat attr. [bytndiks] 1. buiten do dijk gelegen
zich aan de buitenkant bevindt, vooral: aan butendieks laand (Spa, Pe-Dbl) 2. van
de buitenkant van het huis We hebben bier buiten de dijk gelegen land butendieks hal
net de butenboel opvarfd on now begint et (Spa, Pe-Dbl)
at weer to bladderen (01-Ni)
butendörpen (verspr. OS) Ook
butenboordmoter (Nbk, 01-NI) de; -s; butendorpen (WS, verspr. OS) my.
-tien [byti3b ...] 1. buitenboordmotor
[bytid ... / ... J 1. de dorpen anders dan do
butenbuse z. buterbuse
hoofdplaats van een gemeente
butendat bw. [bytn'dat] 1. buitendien, nog butendorper (Dfo, Nbk) Ook butendorper
afgezien van her eerder genoemde Jo (Dho, 01-NI) de; -s ['bytvditrpr/...] 1.
vertellen me dat now, mar butendat was 1k iemand woonachtig in één van de andere
toch at van plan d'r bonne te gaon (Bu), dorpen van een gemeente dan de
We kun butendat or aandere ok nag wet hoofdplaats
even doen (Diz), Butendat, 1k had d'r oek butengewoon bn., bw. (bet. 2) [bytç...;
glen zin In (Nt), 'k Had et wet drok mit It aks. wisselt] 1. anders dan het gewone HI'/
hemmelen, mar butendat bin 1k toch flog was attled een betien butengewoon (Nbk),
naor de winkel west (Db), 'k Heb een een butengewone persoon (Nbk), butenkedogien kocbt en butendat nog geld gewoon onderwies buitengewoon onderwijs
overbolen (Dhau), 't Vat me of doe 1k in de (I) 2. veel meer dan gewoon, speciaai,
winkel bctaeten zot, want butendat stan d'r uitermate Li was con butcngcwonc dag eon
nog war in 't boek (El), Mar butendat het heel bijzondere dag (Nbk), Zo butenhijnog wataanders opzienkarfstok(Dfo), gewoon was dat now ok weer met (Nbk),
ButendathetbIok nog dekost toe (Bdie), Et was butengewoon mooi weer (Nbk)
HI] zat d'r zels good NJ en hij bet buten- butenhuus (I) ['b...] - buitenbuis: huis
datoknog con rlek vrommes trouwd(Obk) buiten een wooncentrum
butendeure bw. [byti'd...] 1. buiten, butenkaansien (Bu) Ook butenkansien
veelal: op bet erf, niet binnen Atle waark (Sz) ['bytç... 1...] - buitenkans, gelukkig
dat butendeure ge be art, is butenwaark
(Pe-Dbl), Butendeure regende et nog (v),
Wat doe die snottepel ok butendeure! (b),
Et is aorig dampig butendeure! (Np), 'k
Van 't butendeure nogat koold (Pe-Dbl),
(lao mar butendeure (Nt), We gaon een
poslen butendeure (Np), Thor on daorzitten
een peer vrouwluden butendeure year 't
haus (v), butendeure kommen buiten
komen (Nbk, v, b), We eten vandaege
butendeure buitenshuis, elders (Wol) 2. z.

buterdeure
butendiek (Sz, ko) et ['bytiidik] 1.
buitendijks land Al ston et butendiek ok
onder waeter, hiet veer koj' nag krek de
boompies zien an de zeekaante van de
polder tussen De Kuunder en Do Lemmer
(ko), Kropaore was een zwaor soon gras,
etgruide vroegerin 'tbutendiek, oat ishier
bi] Dc Kuander; vroeger wodde dat
overstroomd dear 'tzeewatcr, now is 'thler
nietmeer(Sz), ( n.a.v. gezamenlijke weide)
Ja, dat was inscharing, bier ok in 't Friese
butendlck, 't vee wodde dan ecrst attied
merkt (Sz)

toeval op eon butenkaansien lop en op

voordeel nit zijn door gelukkige
omstandigheden to zoeken, door een
gelukkig toeval af te wachten (Bu)
butenkaant(e) z. buterkaante
butenkansien z. butenkaanslen
butenkarkelik [bytç'kar(a)kJak] buitenkerkelijk We stonnen bi] de
gemiente as bervormd inschreven, mar we
weren aenlik butenkarkelilc ( Nbk)
butenklaant (Wol) de; -en ['byt ...] 1.

uitbrengklant
butenkommen ['byte...] - buitenkomen Th31
komt do taeste tied niet vale buten (Nbk),
Dan krlej' eon ongezonde Hour, aj' niet zo
vaeke butenkommen (Nbk)
butenkraene z. buterkraene
butenlaampe z. butertaampe
butenlaand Ook buterlaand (bet. 2: Db,
Dfo, Obk, Ste), butenland (Spa), butelaand

(Diz, Obk) et; .. .Ianen (bet. 2)
['byt ... / ... ..byto... ] 1. land(en) anders dan
het land waarin men woont of waaruit men
geboortig is 2. buiten het gewone bouwland en het betere grasland gelegen land;
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ineestal gezegd van laagliggend hooiland
langs een riviertje, buitendijks gelegen
land, broekland, een voormalig heideveld

laten blijven 1k Iaot de bond nag even
buten, bij kan de hide naacht nag op 'e
sta/ zitten (Nbk) 2. naar buiten laten gaan,

ed. (verspr.) A]' et vroeger over buten/aand hadden, dan doe/dc Ic op hul/aand
(Nt), or hu] van de buten/anen (Sz),
Bentepol/en vien Ic In Jicbt /aand, in
butelaand (Diz), In Ooldelaemer zatten
vroeger veui hen tepo//en in 't buten/aand
(Sun-0t), Aacbter Oo/Jaemer ha]' vroeger
een hoop butenlaand, oat lag buten de dick
en kwani hi] de winter onder waeter
(01-NI), Et butenlaandstaot ¶s winters een
boe/onderwaeter(Diz), Zcgingennaorde
buter/anen te turfmaeken, en in zoe'n
tur/keet overnaachten ze (Ste), Steernties
haj' hi] et waeter, in et buter/aand hi] de
Lende (Ste), Dc bliende v/iegen waeren
aorig in de weer, daor in et buten/aand hi]
et ricE (Pe-Dbl)
butenlaander Ook butenlander (WH) de;

naar buiten geleiden, van mensen,

buteñmedelse (d) de; -n [bytnmo'dslso] 1.
iemand die er opvallend, excentriek bij

-s [byt ... I ... ] 1. buitenlander, vreemdeling:
niet-Nederlander 2. iemand van buiten die
in de Stellingwerfse regio is komen wonen

loopt Kick, daor ]opt ok weer zoe'n
butenmede/se, /akschoenen en zo an (d)
butenmure z. butermure

D'r bin bier nogal war buten/aanders
kommen, de /aeste jaoren (Nbk), Hier
kommen a//egaar van die stadsmeensen te
wonen, buten/anders (Sz)
butenlaans I Ook buutlaans (bet. 2: Dhau,

butenof bw. [bytof] 1. buitenaf: buiten
een centrum gesitueerd Ze wonen een
aende butenof buiten het dorp gelegen
(Nbk) 2. naar buiten een bep. centrum of

El, Dfo, Nbk) bn. [byti ... byt ... ] 1. uit,
naar, van het buitenland, anders dan in
Nederland Dat spui is butenlaans, 't wodt
bier niet maekt (Bu), een butenlaanse reize

(Spa) 2. gezegd van laag gelegen, in natte
tijd ondergelopen land, broek-, boezem- of
buitendijks land, van land vooral gebruikt
om te hooien of als naweide (verspr.), vgl.
butenlaans ha] (Bdie, Dfo, El, Np, Obk,
01-NI, Op): In 'tbuten/aanshuj zit nog wei
es peers (Op), butenlaans gras bijv. nit de
buurt van de rivier Dc Kuunder (Np), zo
ook Dat is baut/aans, buten de dieken hide
Kuunder (Nbk), butcn/aanse verburing

verhuring van zulk land, bijv. gezegd van
land bij de rivier de Kuunder (Np), ook
zelfst. (Np, Sz): As 't niet aanders kan dan
huren we een stok butenlaans (Sz)

butenlaans II (Bdie, Dhau) bw. ['bytla:s]
1. buitenslands 1k bin butenlaans (Bdie)
butenland z. butenlaand
butenlander z. buten/aander
butenlaoten st. ww.; overg.; lent buten, het
butenlaoten ['byti ... J 1. buitenlaten, buiten

huisdieren, vee: Za/ ik de bond vanao vend
even butenlaoten, of doe ie et? (Nbk),
Zuwwe zo staorian oonze twie ka/fies es
een keer butenlaoten? (Nbk)

butenlatte ) de; -n; ...lattien ['bytlata] 1.
lat die aan de buitenkant wordt bevestigd
As de span ten d'r dan op kwaminen,
spiekerden we de binnen/atten d'r tegen, en
dan kwammen de rietdekJcers ani (...), on
am de buten/atten d'r op te zetten )

butenleven ['byt1. ..] - buitenleven, leven
op het platteland Et buten/even dee oat
stadse maegien goed, ze kreeg gaondeweg
nicer k/cur (Nbk)
butenlocht z. buterlocht I, If

gebied A]' til/efoneren moe]' eerst a/tied
een nu/ drijen aj' butenof be//en (Obk) 3.
aan de buitenkant (Nbk, Ow) Want diepe
onder de sche//e [bedoeld is: diep in
iemand] kan d'r ok nag we/ es wat zitten
Wat a]' d'r van butenof nicE zocbt hadden
(Ow), A]' binnenweg gaon dan ko]' out et
veurbuus weg de sta/ op, en butenweg koj'
van butenof(Nbk)

butenomme I (verspr.) et [bytii'ome] 1. de
buitenkant van het huis He]' butenomme al
daon?heb je de buitenkant van het huis al
gedaan (gezegd bijv. bij her ramen wassen,
schilderen), butenomme hemme/en d.i. de
buitenkant van het huis schoonmaken of de
delen van de buitenkant (1Db), En dan men
en Lk eerst butenomme vaArven en /aeter
binnen al/es in odder maeken (..) (vo), 1k
moet nodik butenomme verven, want et
gaotzo ofschilferen (Sz)

butenomme II bw. [byt'oniaJ 1. aan,
langs de buitenkant om iets been Kom mar
butenomme, dear hens wi'k]e niet bebben
mit die grote kaaste (Nbk)

butenommegaon [...'oma...J - buiten-

-577-

butenomtrek - buterbaene
omgaan
butenomtrelc (Dfo) [b...] - buitenomtrek,
buitenkant van jets dat rond is (bier gezegd
van een bep. soort kachel) een hoile
butenom trek mit een binnenpottien veur et
vuur(Dfo)

butentemperetuur (spor.) ['b...] buitentemperatuur
butenuut bw. [byti'yt] 1. buiten waar men
woont, een eind de velden, de landerijen
in: Butenuut is et /aand bij de Lent/c (Ste),
buiten het dorp, buiten het centrum: Die
wonen butenuut(Nt) 2. buitenshuis Et was

butenopnaeme (1) ['b..] - buitenopname
butenparlementair (1) [aks. wisselt] buitenparlementair
butenpost (I) [b..] - buitenpost
butenpot (Ma) de; -ten ['bytii...] 1. grote
ijzeren pot waarin de binnepot geplaatst
was, z. aldaar, bet. 2
butensehilder (Ld, Ow) [b..] - iemand die
buitenschilderwerk verricht Et was glen
best weer veur de butenschiJder (Ld)
butenschilderwark (1) ['b..] - buitenschilderwerk
butenshuus (verspr.) [bytishys/aks.
wisselt] - buitenshuis Et was gister okgien

(Np)
butenverblief (Sz, 1) et; . ..verblieven
['byt ...] 1. extra woning elders, veelal op
het platteland
butenverlochting (I) ['b...] - buitenverlichting
butenvoogd z. butervoogd
butenwaark z. buterwark
butenwaarks z. butenwarks
butenwacht (spor.) ['byt1 ...] - buitenwacht:
de mensen die er niet bij zijn betrokken,
die er niet mee te maken hebben Veur de

happien om mit dat weer butenshuus te
wezen (Ow)

bitten wacht zal et wel vremd o verkommen,
mar die weten et uijne d'r dan ok niet van

butensluten ['b..] - buitensluiten: weren,
niet mee laten doen: N. vuulde him wat
butensleuten (Nbk), Je moe n die jonge niet
butensluten (Nbk), Ze sleuten him alt/ed
buten (Nbk)
butenspel I et [bytl7'speI] 1. buitenspel De

(Nbk)
butenwark z. buterwark
butenwarks (Nbk) Ook fnztenwaarks (El)
bw., bn. [bytnwar(a)ks/ ...] 1. buitenwerks,
buitenwerks gemeten
butenweg (Nbk) bw. ['bytçwx] 1. van
buiten het huis, van buiten de boerderij

scheidsrechter iluitte veur butenspel (Nbk)

vanmorgen butenuut a//emaole kroepncve/

butenspel 11 (1) bw. [bytt'spel] - buitenspel: in buitenspelpositie, verder in iene
butenspel zetten uitschakelen, in een
positie brengen waarin hij niks meet kan
doen (1), Die kwam butenspel te staon di.
bij voetbal, maar ook fig.: hij raakte er niet
langer bij betrokken, werd buitengesloten,
werd belet zich er langer mee te bemoeien
(I)
butenspelpesisie (I) [...'spel...] - buitenspelpositie
butenspeiregel [...'spsl...] -buitenspeiregel
butenspeulder (1) [b ...] - buitenspeler
butenspiegel z. buterspiegel
butensporig [byti71spo:orox] - buitensporig,
onmatig, excentriek (zelfst., verb.:) Aj' et

komend Aj' binnenweggaon dan koj' wit et
veurhuus wegdesta/op, en butenwegkoj'
van butenof(Nbk), 'k Bin bitten weg over
de sta/ in huus kommen (Nbk) 2. z.
bitter weg
butenwereld z. buterwereld
butenwerk z. buterwark
butenzetten ['b..] - bujtenzetten Zet die
b/oemen mar buten, ze bin in huus niks
meer weerd(Nbk), ook fig. in de verb. de
b/oem egies butenzetten de bloemetjes

woord gcwaad bniken dan dudet et wat
butensponjs an, wat appat, aandcrs as
aanders, mar we1 mit een protte tier/antijncn (Nw)

buterboeren, buterdorp, buterweg, buterkaante; ook bute- en buut- doen zich af en

butensport ['b..] - buitensport
butenst z. buterst
butenstaon ['b...] - buitenstaan
butenstaonder ['b. .1 - buitenstaander

buitenzetten (spor., j)
buter- Ook bitten-, z. ook aldaar; de var.
met buter- hebben - als erfwoorden meestal de voorkeur - buiten-, aan de
buitenkant gesitueerd, in sst. als
toe als eerste lid voor
buterbaand (Nbk) Ook butenbaand
['bytç....byti...] - buitenband
buterbaene (Nbk) Ook butenbaene U) de;
-n; ...baentien ['b ... I ... ] 1. buitenste baan,
buitenste deel van een ronde of
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buterbocht - buterwark
ovaalvormige baan, vooral van een ijsbaan
Et had eon we/ce goed vreuren en et ies
was botrouwbor genoeg, c/c veur de
butanbacne a), J. hadde mennig keor mit
eon mooi maegien zo do butenbaene a/
omme redon )
buterbocht (Nbk) Ook butenbocht
['bytrboxt/'bytn... J - buitenbocht

buterboeren (j, bo: Nw) do [bytç...] 1.
klein streekje, kleine groep van woningen,
vooral: boerderijen buiten het dorp, als
toponiem met hoofdletter: A. woondein de
Buterbooren
do Buterboeren, eon
ion zem strekien mit niet zo veil/c
boerder/jon, bier bi5 Tronde (j)
buterbuse (Nbk, Ow) Ook butenbuse
(Bdie) de; -n; .. .busien ['byt1...1...] 1.

buitenzak, i.t.t. binnenzak
buterdeure (OS, ZW, Np, Nw, Wol) Ook
butendeure (WS, spor. OS), butedeure
(Db) do; -n; ...deurtien ['bytç... 1.. .I'byta...]
1. buitendeur (vaak de buitendeur van hot
voorhuis die hot frekwenst wordt gebruikt,
veelal de achterdeur, ook wel van do
achterste staldeur (Op)) Ft modderrouster
/igt your do buterdoure, omje schoenon on
k/ompcn cite vegen (Pe-Dbl)

buterdoppe (Nbk) do; -n; ...doppien
['bytr ...] 1. buitenste dop Van do Amenkaanso ok/ce/s is de buterdoppo gro (or as
die bif gewonen (Nbk)
buterkaant z. buterkaante

buterlinie (I) ['b...] - buiten!inie
buterlocht I (Nbk, Obk, Ow) Ook
butenlocht ( verspr.) et; en; . . .lochien
['bytç.....bytç... ] 1. buitonlicht, buitenlamp
Doej' et buter/oc/jt even uut7 (Nbk)
buterlocht II (Nbk, Ow) Ook butenlocht
do ['bytç.....byti] 1. buitonlucht, lucht
buitenshuis in de buter/oehtkoinmen (Ow),
Gan d'r es war vaeker nut, ten bet/en
buter/ocht is goed veurjow (Nbk)

butermeensken (Nbk) my. ['bytçmi:sk] 1.
monsen die van buiten do gemeensehap
komen Bij eon Stappester bru//oft kuj' do
butermeensken d'r zo nut (Nbk)
butermure (OS, Dho, Np) Ook butenmure

(WS, spor. OS) do; -n; ...muurtien
['bytç... / ... ] I. buitenmuur
buterspiegel (Nbk) Ook butenspiegel
(verspr.) ['b..!...] - buitenspiegel
buterst Ook butenst bn. ['bytçst!...tnst] 1.
buitenst, her meest aan do buitenkant Dc
buterste v/iezen die cm de korre/ zatten,
weron de baeverk/ijen (Nbk), Do buterste
yore moej' bijspitten (Np)
buterste Ook butenste ['bytçsta!... ] -

buitenste, het meest naar buiten gelegen
deel Ft buterste is d'r hie/omao/o of (Nbk)
buterteugel (vo) do; -s; -tien ['b...] 1.
teugel aan de buitenkant (..) de
bindorteugo/s kruus/ings en die mit do
buterteuge/s deur do iezeren ningen op '0
n//c en daor et/eide an vaastogaaspen (vo)

buterkaante (Bu, Dfo, Nbk, Np, Nw) Ook

butervoogd (Nbk, Ow, b, p, b:lm) Ook

buterkaant (Obk, v), butenkaante (Nbk,
Nw, Sz), butenkaant (Op), butekaant (Db)
['bytç.....byti ... 1...] - buitenkant, buitenste
kant Ben s/cute/iezer komt d'r an de
buterkaant mure deurhenne en dan verzakt
demure nietzo gauw(Obk), Depeerdebak
zat ok eon kieppe your die /os kon oni et
voer in de ba/c te doen, die zat an do
buterkaante van do peerdosta/ in de do/c
(Bu), Van de buterkaant zioj' eon boe/
dingen vaeke op zion a/donmooist als Jo de

butenvoogd (Nw, Op, b: lm) do; -en
['bytç.....byti ...] 1. armvoogd: van do kork,
van do diakenen Do man mit do centon van
do diaekens nuumdon ze butervoogd (Ow)

details niet kent, als Jo alleen globaal
waarneemt, als Jo niet weet wat or allemaal
ook spoe!t (Obk)
buterkraene (Nbk) Ook but en Icraene (vo)
['b..!..] - buitenkraan
buter!aampe (Ma, Nbk) Ook butenlaanzpe
(Nbk, Wol) ['b...] - buitenlamp
buterlaand z. buten/aand
buterlaoge (Nbk) [b ...] - buitenlaag

2. diaken (b: In) 3. armvoogd, armmooster
(van gemeentewege) Dc butervoogd was do
aarmmeester, de toeziender van de
gemionte (Nbk), vgl. ook Een butenvoogd
is ione die d'r was veurdat do aarmmeesters
kwanimen, aj'tdan aarm hadden kreej'daor
woo/cs twio kwatties of ieno gulden of eon
dae/dor van (Nw)

buterwark (Dfo, Nbk, Np, Ow) Ook
butenwark (verspr., niet ZW), butenwaark
(ZW), butenwerk (Sz) et ['bytç.....bytç... !
'bytn ... ! ... wEr(o)k] 1. work dat men buiten

vorricht, in het bijzondor: hot opruimen,
harken van (dolon van) hot orf, hot in do
Win werkon (Bdie, Diz, Obk), hot sehilderwork aan do buitenkant van hot huis (Bu,
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buterweg - buul
Op) e.d. Dew- a/dat zwaore butenwark het buukrieme z. bockriem
hij robberi ye! (Obk)
buukslaegen z. bockslaegcn
buterweg (verspr. OS, spor. in WS, east. buukspek z. boekspck
van Well Ook butenweg (verspr. WS, spor. buuksprekcn z. bocksprckcn
OS, 1) de; -en ['bytr....bytçi ...] It. buiten- buukspreker z. bocksprekcr
weg, nI. buiten de kom, buiten de buukvulling z. boekvullung
bebouwingsas van het dorp; vanouds: weg buukzeerte z. bockzccrtc
buiten en veelai parallel aan de buukziek z. boekzick II
bebouwingsas en daarmee parallel aan de buul Ook bule (Dho, Diz, Np, Nt, Nw,
zogeheten bunderweg/bunnenweg en even- 01-NI, Spa, n), pu/i (bet. 3: Obk, bet. 8:
tueel een bovcrwcg
Obk, Pe-Dbl) de; bulen; buultien, ook we]
buterwereld (Nbk, Ow) Ook butenwereld bulegien [byl/'byia/pctji] 1.beurs met knip,
(spor., j, b) de ['bytj.../'bytç...] 1. buiten- geldbuii Do buu/ is ccii kniopc mit ccii
wereld, de mensen am je been (dichtbij zakkicn d'r an (Nbk), H,y dcc ct geld in
zowel als verder weg) Dat was ok et de buul (Nbk), ccii buul mit geld geldzak
ienigstc kontakt dat S. hadde mit de (Bdie, Dhau), c/c man mit dc buul penningbutenwcrcld(j), Dc butenwere/dhocfde d'r meester (Np), Hij het nag wel geld in dc
ja ok niks van te weten ( b)
buul beschikt nag over flunk wat geld
butler (spar.) {'bAtlr} - butler
(Dho), MY hoolt de buu/ dichte hij is
buttie (Bu) de; -s ['bAti] 1. houten raam gierig (Bdie) 2. kerkezakje, kollektezak in
voor slagers om er een koe op te leggen: de kerk Zc kommen mit c/c buulrondnl. in
Zoc'n buttic, daorkomthij op 'c rogge op, de kerk (Np), Iteur dc kollcktc gongen zc
am 'm te vu/en, te strupcn (Bu)
mitde buu/ c/cur c/c karkc (Pe-Dbl), D'rzat
buugber (spar.) ['by:yb1] - buigbaar
vrij wat in de buul (Nw) 3. zak(je) van
buugzem Ook buuigzem (Nbk, Obk), stofvervaardigd (voor ander gebruik dan in
boegzem (Wol) In., bw.; -er, -st ['by:xsip, bet. 1, 2) Hej' c/c but,l bi] jow? knikker...s5m/'by:jx.....bu:x...] 1. buigzaam, ge- zakje (Ste), ccii mooi buu/tien vcur
makkelijk buigend Die stok is buugzem jan-in-tic-zak of kctclkoeke ( Nw) 4. buil,
buigt gemakkeiijk (Bdie), -is nict botte buit, uitstulping aan het liehaam of andersbuugzem (Db), Ft was buugzem spa/ zins (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, El, Np, Nw,
(Mun), Fen ickcn stok is buugzemer as ccii 01-NI, Ow) Wat ccii bu/c hebben jaw an
k/aeterjaeger ( Np), Die stok is met botte beufd ( 01-Ni), 1k kriege miy een bu/c
buugzem (Db) 2. zich gemakkelijk schik- onder 't age! (Dho), Wat baddcn ze 'in
kend, meegaand Die man is met barrc slegen, et weren aicmaol bu/en ( Nw), Hi
buugzem (Lila), Mien buarman is ccii het c/c bulcn an c/c kop (Dhau), ...ondcr c/c
buugzem mcens een gemoedelijk mens ogcn(EI), ccii buul an c/c bock (Bdie), D'r
(Nt), ook: is een draaikont (Nt), Die man is zit ccii buul an de baand een uitstulping
buugzem as ccii twiege (Nw)
aan de fietsband (Ow) 5. zak gevormd door
buuidock z. buusdoek
het vruchtvlies (Diz) 6. op de grand getebuuigen z. bugen
kende halve cirkei bij het strcekgooien,
buuigzem z. buugzcm
met het potticn erin, di. bet kuiltje waarin
buuinder(s) z. under bounder
men moest gooien (NW) 7. opsehepper,
buuinderlaand z. buundcr/aand
zwetser (Ma, Nbk, Np) Wat ccii dikke
buuindermaeker z. buundermacker
but,!! (Ma) 8. vervelende vent of jongen
buuinen z. bunen
(Obk, Pe-Dbl), kwajongen (El) Ft was ccii
buuinstap z. buunstap
ma//c buul van ccii jonge ( Pe-Dbl), ccii
buuisdoek z. buusdock
ondcugende pail van ccii kerel (Obk),
buuist z. buust
(tegen een kwajongen:) Och, buul, wat wil
buuk z. bock, bcuk
ic toch! (El) * Snij op 'c tu/c, geld in c/c
buukgoddel (Sz) de; -s; -tien ['byk...] 1. buic (n), Ft geld wil baost nooit in dc but,!
buikriem Die buukgodde/ van 't ouwe b/ic yen is zo weer op (Pe-Dbl), Ft geld wil
peerd mag nag wel es vcrzet woddcn (Sz) haostnooitun dc buul blicycn men is altijd
buukpiene z. bockpiene
geneigdlverplicht geld nit te geven (Sun-580-

buulderig - bnunderlaand
Ot)
buniderig (Dfo) Ook bulerig (Dho) In.,
bw.; -Cr, -st ['byldçaxlbylçax, 'bylarox] 1.
uitpuilend, uitstulpend Mouwen bin soms
zo buuldeng (Dfo), Hijkikt zo bularig toe

met wallen onder de ogen (Dho)
buulkiste (Db, El, Nw) ['byl...] - builkist
at trappen van boekweit vroeger, in can
buulklste (El), Dc buulkiste kwam at mad
hi, dat was lien him/maci bif de ba/c/car

(Nw)
buulmael (Nw) et ['byl ... J 1. fijn meel,
door bulen verkregen: Dc buulkiste kwam
at maci in, dat was Hen him/maci Mj do
ba/c/car (Nw)

buulmeule (Db) ['byl...J - builmolen, buil
Lange ledan him/dc de bak/cer at mael mit
de buuimeiile, die ston op 'a zoolder(Db)

buulsterig (Nbk, v) In.; -er, -st ['bylstpx]
1. (van kledingstof e.d.) enigszins rood, bol
en evt. hard staand Et ding gal me mal en
buulsterjg om de bienen (v), As kapok/can
bedden in de zunne legen baddan, wodden
ze buu/sterig, ze wodden bijplakken di/ckc

(Nbk)
buunder (WS, niet west. van Nt, verspr.
OS; h, fp: bet. 2) Ook buuinder (Obk,
Nbk), beunder (WH, Nt) de; -s; -tien
['b9:ndç/'b9:jndç/ 'bA:ndçJ 1. boender, ni.
werktuig om mee te boenen, met gebruikmaking van water (vaak van heide (Op))
Dc buunders wodden van dopheide ma ekE

(Nw), We zulien de buunder d'r even over
ho/en het met een boender reinigen, schoon
schrobben (Wol), Dc buundermag d'r wel
even op id. (Dho), can beiden buunder
heiboender, vaak gebruikt om de stal
(wanden enz.) mee te boenen (Db, Dfo,
Nbk, Obk), ook wel beidebuunder
genoemd, can staolen buunderboender van
stukjes stalen draad (Op), can platte
buunder (Np) 2. (my.; als enk.: vera.; g.
verkl.) borsteigras (Db, Dfo, Ld, Ma, Nbk,
Nt, Obk, 01-NI, Ow, h, fp): hetz. als
buundergros, k/dna buundcrid. (h), in die
verb. ook sehapegras (fp); meestal als
algemenere benaming gebruikt voor harde
grassoorten vooral van natuurlijk grasland,
taaie, slechte grassen op onvruchtbaar land,
waaronder ook smele (fp) en bentgras As

waeran veirektc taoi (Nt), Bounders, dat
was buundcrgrôs, da or go olden we oknooit
war op want daor wol emil/c nj/cs op
grujien (bo: Dho), Dat goad op die
buunderheugten was zo had dat can
schaipe zende uut at hujlaand d'r soms
veur ommciiggen gong; die buunders
moss an ze morgens In de dauw mien

(Ow) 3. (my.) aanduiding voor bep. terrein
met gras bedoeld onder bet. 2 (Dfo)
buunderbiender z. buundermaeker
buundergrös (Bu, Dhau, Ow, ho: Dho) et
[b...] 1. hetz. als buunder, z. aldaar, bet. 2
Buundars, dat was buundergros, daor
gooiden we ok nook war op want daor wol
em/i/c ni/cs op gruffen (ho: Dho)

buunderheide (fp) ['b. ..] - dopheide
buunderheugte (Dfo, Ma, Ow, b: In) de;
-n ['b..] 1. hoger gelegen, onvruchtbaar
stuk land met taai, slecht gras, bentgras
enz. (z. ook onder buunder, bet. 2, 3) In 't
/aand zat can buundarbeugte (Ma), Dat
goad op die buundarbeugten was zo had
dat can schaxpe zenda wit at hujiaand d'r
soms vaur ommeliggan gong; die buundars
mossan ze morgens in de dauw mijan

(Ow)
buunderhuj (Dfo, El, Ow, b: In) et
['b:ndç... ] 1. slecht hooi, hooi van
natuurgras vaak met borsteigras e.d., met
name van buunderbeugtan ( b: In) 0/c om
dat buundarhuj op 'a waagan te ho/an
weren ze d'r soms glad mit ankiauwd, zo
glad was at (Ow), Ongemastiaans huj dat
was vroegcr biauwgros ofbuunderhuj, daor
lag gien most op (El)

buunderig (Np, Nw) Ook bunerig (bet. 1:
Nw) In., bw. (bet. 1); -er, -st
['b5:ndçax/'b5:nçax] 1. geneigd tot boenen
(Nw) 2. m.b.t. weiland: met borst&gras
ed., dus van slechte kwaliteit (Np) bun erig
/aand (Np)
buunderkoopman (Dhau) de; -nen,
.koopluden; ...mannegien ['b9:ndç...] 1.
koopman die hoofdzakelijk boenders
verkoopt
buunderJaand (verspr., niet west. van Nt;
b: Im) Ook buuinderlaand (Obk), beunderland (WH), beunderlaand (Sz) et ['b..!..]
1. onvruchtbaar land, land waarop slechte,
d'r buwndars in zatten, nuumdan ze It vaak harde grassoorten groeien, zoals
buuinderiaand (Nbk), Aj' de buanders borstelgras, bentgras, russen Dc mijers
mijen mossan, was 'I niet best, want ze hadden vroagar ean he/cal an buunderlaand,
-581-

buundermaeker - buurpraoten
d'r was nicE mit de zende deur to koininen
Buunderlaand zat vaeke vol
bentepo/len (Db, Op)

(01-NI),

buundermaeker (Dfo, Dho, Diz, El, Nbk,
Nw, Obk, Ow) Oak buuindermaeker
(Nbk), heidebuunderbiender (Dhau,
Pe-Dbl), buunderbiender (Bu, Ld, Np,
Pe-Dbl, Ste), bosselmaeker (Ste) de; -s;
-tien ['b.../...] 1. iemand die boenders
vervaardigt van de twijgen van
heidestruiken
buundermaekeri'je (Obk) de [ ... mc:kç'ija,
z. -i'je] 1. het maken van buunders
buunderplagge (Np) de; -n; ...plaggien
['b..] 1. plag met buunders, z. onder
buunder, bet. 2
buunders z. onder buunder
buunhokke (Bu, Dfo, Ld, Obk, 01-NI) et;
-n ['b..] 1. hok waarin men boent (nI. de
melkbussen, emmers, potten en pannen
enz.), vaak hetz. ala pomphokkc
buunschulk (Diz) de; -en [b..] 1.
werkschort gebruikt bij het boenen van de

beste buren (Nbk, Np), El] oonze buren
bebben ze ok twie van die bumm c/ties (b),
or kiend van de buren (El), Dc naoste
buren moeFn klokkeludend.i. ala bureplicht
bij overlijden (Ste), Wi] moeFn de buren
flog es bebben uitnodigen om op visite to
komen (Dhau), Gaoie even naorde buren,
as die ok he/pen kunnen! (Nbk), We
kregen d'rgoeie buren an ze bleken goeie
buren to zijn (v) * Etgros is gruner bij do
buren mensen zijn geneigd te denken dat
een ander bet altijd beter heeft (Ste), Een
goeie bear is beter as con veto vriend (Op.

Sun-Ot, Spa)
buurjonge de; -n, oak wet -a; buurjonge,
buurjoongien (z. onderjonge), buurjochien
(Spa) ['b..] 1. buurjongen Daor hej' de
buurjongen weer, the gaon to eierzuken

(Nbk), Eon scbuumpien geef ik an mien
kiehie buurjocbien ( Spa)
buurkiend ['b..] - buurkind
buurlui (Dho, Diz, El, Ow) my. [b ... ] 1.
de buren
melkbussen enz. l/roeger dee 'Ic de buurmaanskwaod (Ow, fp) Ook buurbuanscbulk even veur mit bussebunen manskwaod (Ld, Ow) et ['by:(r)mâ:s
(Diz)
kwo:t, ...'kw ... / ... mà(n)s --- ] 1. knopkruid
buunstap (alg., met WH) Oak buuinstap buurmaegien Oak buarmeisien (WH) et;
(Nbk, Obk), beunstap (Bdie, Mun, Nt, buurmaegies ['b...] 1. buurmeisje N on M
Pe-Dbl, Sz, WH) et; -pen; -pien ['b. .1...] bin mekeers buurmaegien (Nbk)
1. vloer binnen- of buitenshuis vaak met buurman de; -nen; ...negien ['b...] 1.
opstaande rand, van planken en palen, buurman (zonder lidwoord, dos ala naam
balken of bielsen, later oak van steen of gebruikt:) Buurinan bet ml] bulpen d.i. de
beton, waarop het vaatwerk (potten, buurman die men ala het meest na
pannen, melkbussen enz.) werd beschouwt, die het dichtste bij woont
sehoongemaakt; soms ook boven een vaart (alg.), Buurman J. staot a/tied veer oons
of brede sloot Vroeger hadden ze een klaor(Diz), Dc buurman karat even Janges
buuinstap mit con geutsgat; daor leup et (Ld), Wat gruuit die! toch, nietbuarman?
waeter van ? bussebanen in; et wodde (b) 2. degene die naast je staat, zit of Iigt,
maekt van 20 dooms delen van gezaagde zich zeer dieht bij je bevindt Mien
planken van twintig duim (Nw, Obk), Om buurman stotte ml] es an (Nbk) * Al to
'tbuunstaphenneston ccii vleerhaege(Db), good is buurmaans gek, Buurmaans grond
Baunstap was veur de pannen, de is mar ion keer to koop wit men zn bedrijf
melkbussen en de emmers (El), WI] uitbreiden met land van zn buurman, clan
badden vroeger et buunstap an de vaort moet men snel zijn, voor her to bat is
(Nt), Et waeter van Ft buunstap leup in et (Ow), Fen goele buurman is beter as cen
zinkgat en dan in de sloot (El)
vere vrund(Obk)
buur Oak bure (Np) de; buren buurmanskwaod z. buurmaanskwaod
['by:or/'by:ora] 1. buur, buurman of buurmeisien z. buurmaegien
buurvrouw Dat bin buren ze zijn elkaars buurpraoten (Dhau, Nbk, Sun-Ot, s)
buren (Nbk, Ow), WI] bin de buren van onbep. w. en het buurpraot ['b..] I. bij
(..) (El), Hi] is mien naoste buur de buren op visite gaan We gaon to buurbuurman die het dichtst bij me woont praoten (Nbk), We bin to buurpraoten west
(01-NI), Ft Is cen goeie bare (Np), Et bin (Nbk)
't
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buurpraotien - buurtschop
buurpraotien (Dho, Diz, El, Nbk, Obk,
Spa) [b...] - buurpraatje een buurpraotien
niaeken (Nbk)
buurschop z. buurtschop
buurt Ook buurte (Edie, Pe-Dbl) de; -en;
-len [by:ort/by:arta] 1. als eenheid
beleefde buurt, kleiner deel van een dorp

of als buurt hi hiele spa] was gister op
oonze buurtao vend (Db)

buurtbus ['by:afdbAs] - buurtbus Op slag
van twelven gaot de buurtbus bier langes

(Obk), Etis veurde/ig aj' een vierrittekaorte
kopen veur et buurtbussien (Obk), Op 'e
buurtbus rieden al/emaol vriwil/igers

Hij was de ienie wit de bide buurte die
d'r een stamboom op naobul (b), Mit ci
schoelefeest was de bwirt versierd (Db),
We gaan de buurt op gaan rondkijken in de

(Obk), Goenend macken now nog wel es

buurt, gaan een buurpraatje maken in de
buurt, ed. (Dhau, Pe-DbI) 2. dorps- of

buurten (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
buurtte, het buurt [by:oçtn] 1. buurten, een
buurpraatje maken 4 gao even bij
buurvrouw buurten, .ek mag hear graeg es
heuren (01-NI), We gaon te buurten (Bu),

stadswijk HJJ woont in de mooiste buurt
van Qosterwoolde (Nbk), Ze wonen in een
deftige buurt (Np) 3. de gezamenlijke
bewoners van zo'n buurt Die man roddelt
van de he/c buurte (Bdie), Hej' wat een
aorie buurt, daore? (Bu), We wonen in
een gezellige buurt(Dla, Sun-Ot, Spa, Sz,
Diz), We hebben h/er een goeie buurt
(Dfo), HiJ gong zo tekeer, hij raosdc de
hide bourt bij mekeer (Nbk), Hoe veer
zollen ze gaon mit de buurt? wie van de

buurt zouden ze allemaal vragen om te
kornen (bijv. op een bruiloft) (Np) 4.
gezamenlijke betrekking als buren,

een nt mit et buurtbussien, want dat moet
d'r b/ieven (Obk),
buurte z. buurt

WiJ buurten vroeger mit ccii stokmenni
buren ciii oons toe (Obk), Mit nijjaor
buurten we (Db), even buurten in bet

bijzonder gezegd van een groepje mensen
dat 's avonds op straat even staat te praten
(Bu)
buurtfecst (Dfo, Op) et; -en; .. .fesien
['b..] 1. feest dat men organiseert als buurt
Dat buurtfesien is prima anslegen (Dfo),
Qons dorp hoolt iederjaor een buurtfeest

(op)
buurschap Die meensken heuren ok bij de buurthuus (Np, Nw) ['b..] - buurthuis
buurt (Np), Vroeger was hier 'de buurt' zes buurthuuswark (Nt, Nw) [b..] - buurtan weerskanten (Spa), Daor hoolt de buurt huiswerk
op (Dho), Oonze buurt gaot van bier tot buurtonderzuuk (spor.) [b..] - buurtdaor(Ld), In de buurthaj'bureplicbten, bij onderzoek
trouwen, starven, brulloften en zo (Ow) 5. buurtschop Ook buurschop (Obk) Voor
gehucht Sommien daenken dat Tronde -schap z. -schop de, ook et (bet. 3); -pen;
mar zoe'n buurtien is (Nbk) 6. nabijheid, -pien ['by:rtskop/'by:arskop] 1. buurtschap,
omgeving Aj'es weer in de buurtkommen,
koj'mar even an bier in de omgeving (v),
Die meensken wonen bij oons in de buurt
(Nbk), We kregen een adres van him in de
buurt, waor as we de kommende daegen
vellig wezen zollen (v), Dr/c weken lacter
bin ze naor beneden hae/d [neergehaald]
hide buurt van Dasseldorf(v), Dat hadden
ze fiend van cen buurvrouw nut de buurte
6) Doe (..) zaggen ze de meiden daansen
mit de boerejongen nut de buurte on zo a),
't Was verstaandig NJ 'in wit de buurte te
blieven (Pe-DbI), Bliefbeur mar wit de
buurt kijk maar nit, blijf maar nit haar

buurt (01-NI)
buurtaovend (Db) de; .. .aovens,
...aovenden; ...aovenpien, ...aoventien ['b...]
1. avondje dat men organiseert als buren

gehucht mit eigen yolk en wat kammeraoden wit de buurtschop (b) 2. gezamen-

Iijke betrekkingen die een aantal buren
onderhoudt, vaak in de vortn van een
vereniging (met regelement) We hebben
een moo/c buurtsch op(Nw) , De buurtschop
bet de bogezet(Np), Hij heart op 'tlaest
ok bij oonze buurtschop (b), De buurschop
gaot bier van M. totX(Obk), Bull had wel
zeuven of acht buurtschoppen: Riesberkaampe, Boekelte, West-Bull, Qost-Buil,
Rb yen -Bull, Hutteweg, Reeweg (vroeger

Korboenstreng) (Bu) 3. vergadering van
zo'n vereniging ) de vergadering van
buurts chap U) 4. betrekking als buur (Dho,
Ste) Daor hewwe buurtschop wit met die
persoon/personen (Ste), Daor be'k gien
buurtschop mit die persoonlpersonen
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buurtverenige - buust
woont/wonen wel in onze buurt, maar ik ga
er niet mee om (Ste), Daor bef n/ks glen
buurtscbap an nI. aan die persoon (Dho)
buurtverenige z. baurtverieninge
buurtvereniging z. buurtvericninge
buurtverening z. buurtverieninge
buurtvergeerdering (Obk) Ook baudvergadering (Ow) de; -5, -en; ...rinkien
[b...!.] 1. vergadering van een buurtvereniging of buurtschap (bet. 2)
buurtverienige z. buurtverieninge
buurtverieninge (Nbk, Np, Ow),
buurtverienige (Np), baurivereniging (Diz,
Nbk, 01-Ni, Spa), buurtverening (Nbk,
Pe-Dbl, Spa), buurtverenige (Bdie, Ste) de;
...verienings; ...verieninkien ['b...!.] 1.
buurtvereniging: vereniging van een buurt
in een dorp
buurtvesite z. burevesite
buurtwinkel (spor.) ['by:ortwu]kl] - buurtwinkel: kleine winkel voor in de direkte
omgeving wonende kianten
buurvrouw de; -en; -gien ['b...] 1.
buurvrouw De buurvrouw bet zukke dikke
hen en, de kousen hangen d'r an ni/en

omme di. meestal: onze buurvrouw (Nbk,
Sz), (als naam) WiJ brengen Buurvrouw
eon maoltien eerpe/s (Db), Thy is d'r mit de
buurvrouw vandeur (fig.:) heeft een verhouding met zn buurvrouw on nu zijn ze er
samen vandoor
buurweren (Np) onbep. w. ['b...] 1. helpen
bij geboorte of overlijden, als vorm van
burenplicht W.J. kwam vrocger to
buurweren (Np)
buurwief (Db) ['b..] - buurvrouw 't Is wel
zoe 'ii krumme/, cons buui-wie Yen (Db)
buuscent (verspr. WS, Db, Dfo, Ma, Nbk,
Obk) de; -en; -ien ['bysent] 1. (enig) zakgeld, enig Ins geld dat men meeneemt, mee
krijgt, enig Ins geld om uit to geven Ic
moe'n al/c buuscenten niet zo vergriemen

[by:zduk, ook 'byzduk/'by:jzdukl'by:duk/
'by:jduk] 1. zakdoek (als verki.: voor
dames, kinderen) HeJ' we/ eon schone
buusdoek? (El), Hef ok een schone
buusdoek veur mi? (b), Daenk d'r omme
daJ'een schone buusdoekmitnemen (Nbk),
Ze zwa aide mit een buusdoek (b),
Buusdoekies wooden we/ van note/dock
maekt (Obk), I badde de buusdoek om
heuld, en et b/oed kwam d'r nog een betien
deurhenne (j), een kneup in de buusdoek
doen nI. om er aan herinnerd to worden dat

men een bep. jets niet meet vergeten to
doen (Nbk, Ow), We brochten et eten
vroeger et Jaand in, in een rooic buusdoek
an 't fietsstuur on een keteltien in de haand
(Np), ff7 oons kwam et eten veur de
mijers in ccii rooie o[b/auwe buusdoek, de
punten wodden dicbtekneupt(El), Bijoons
kregen de mijers een hod mit pannekoeken
in een hod mit een rooie buusdoek d'r
ommehenne ( Ld)
buusdoekienbeleggen z buusdoekien/eggen

buusdoekienleggen (Bu, Dfo, Nbk, Np,
Obk, Nt) Ook buusdoelcienbeleggen (Dfo),
beusdoekienleggen (Nt) onbep. w. en bet
buusdoekienlegd['by(:)zdukil ... / ... .bA:zd ... ]
1. zakdoekje leggen * Buusdoekienbeleggen/Zalienmao/zeggen/Kiek aachter
Jow/Kiek vcurJow/Kieknaor beide zicden/
Doekien is mij ontgleden/G/ied, glie&Ik
bin mien doekien kwiet (Dfo)
buusgat z. busegat

buusgeld (Dfo, Nbk, 01-NI, Ow) Ook
busegeld ( Wol) et ['bysxs1t/'bys ... ] 1.

zakgeld, enig Ins geld dat men steeds heeft,
achter de hand heeft om kleine bedragen
nit te geven Je wi/len we/graeg watmeer
buusgeld, mien Jongien, mar et kan op 't
ogenblik niet /ieden (01-NI), '1k bob as
oo/de vrouw mar weinig busegeld, dat 1k
kan niet /anger lid wezen zee de ooide
vrouw in et bejaordecentrum (Wol)
buusmes (verspr., bs: Dfo) Ook busemes

(Obk), 1k moot a/ een peer buuscenten mit
hebben (Bu), Hij moot een buuscent mit
hebben (Nbk), Ic moe'n mien buuscenten
niet moor bekrimpen me minder zakgeld (Db, Ma, Nbk, vo) et; -sen; -sien
geven (Diz), Doedertied haJ' niet vu/c ['bysmes!'bys ... ] 1. zakmes Doe nam S.
buuscenten (Obk), 'k Kan vandeweke krek zien busemes, snee ccii plakke van et
rondmit mien buuscenten (Db), Hij bet d'r brood of(..) (vo)
een mooie buuscent an dat is voor hem een buusstuver (Diz) de; -5; -tien ['bystywç,
leuk extraatje (Op)
.vç] 1. eerdere vierkante munt van vijf
buusdoek Ook buuisdoek (Nbk), budoek cent
(Dia, Nbk), buuidoek (Nbk) de; -en; -ien buust Ook buuist (Bu, Dfo, Dho, Nbk,
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buustbofferd - buzemmatte
Nw, Obk, Ste), biest (WH), boest (App) de
[by)st/by:st/bistIbust] 1. eerste melk na
het kalven: vaak aan het kaif gegeven (dan
betrof het vaak de allereerste melk, terwijl
de melk die men verkreeg bij de tweede
keer melken wel werd verwerkt tot
munnike (Ma, Dfo), buustpannekoeke,
buustbofferd, Do eorste buust is your at
kalf(Ld), Ft kalfkrigt eon fluttion buust
(Np), As do koc kalld haddo nammen ze
buuist mit naor do baron (Dho), Ft kalf
moat, as '/ goad is, eon are nao do goboorto
eon liter boost bebben (Pe-Dbl), Len
noebteron h/f is do buast beslist ndudik
(Nt), 1k zal even wat boost uutzetten (Np),
een ackertion mit soms eon deksel d'r op,
om buust of soop rond to brongon (Ste)

buustbofferd (Bu, Db, Ld, Mun, Ow) de
[tb] 1. meelspijs van nieuwe melk
beslagen, tot een dikke pannekoek
gebakken Van buustmolk woddo vroogor
wol buustbofford mao/ct (Db)

buustbri'j (Dho, Pe-Dbi, Sun-0t) Ook
baustyla (Np, Obk), buustkeze (Diz),
biestbri'j (Spa) do [by:(j)zdbr ... f ... fla:/...]
1. dikke via van biestmelk WiJ listen

langes om bossoms to vorkopen, vaoke mit
wacgons hogo op/a ogen vol; we waeron
a/tied can betien bango, on as die bessomkerols in ? buuthuus kwammon, smeerdon
wij m naor mom in butts (Mun)

buuthuusglassien (Mun) et ['byt ... ] 1.
raampje in de buitenmuur van eon stal
buuthuusmure (Mun, 01-NI) de; -n
[bythys'my:ara, ook 'b...] 1. buitenmuur
van een stai D'r zit aonggrunigheidop 'a
buuthuusmure (Mun)
buutlaans z. butonlaans I
buze (verspr. WS, El), buzem (Np, Obk, j),
buzems (my.: fp), bieze (verspr. OS, Bu,
Nw, Pe-Obi, Spa, Ste), bias (Db), beuze
(Sz) [by:zo/ ...z5m, ...zrp/ ... sfbi:zo, ook
...iz... in my. (Bu, Nw)/bis/'bA:zo] 1. bios:
mattenbies, ruwe bies, ook we! als
benaming voor ms gebmuikt D'r staon
buzems in do wick, die wooden snedon
your et stooloma (ten (Np), D'r grunion
buzems an do Londe (Np), Bouzon gruien
in 't wactor op can haddo ondorgrond (Sz)

2. steel van een bios in gedroogde vorm,
voor hot matten van stoeien: W hot vier
stoolon mit buzems (Np), om do stoelon
vroogorgraog buust via; dan kwam do boost mit biozon to matton (Db, Dhau),
in do ovond on dan kwam d'r eon bruun stoolomatton mit buzon/biozen (Ste),
kossion op (Obk)
Vroegor woddon de stoelomatten van
buuste Ook buste (ba, 1) de; -s, -a ruskon en buzon mao/ct (Op), (m.b.t. zulk
['bysta/bAsta (ba), 'bysto] 1. buste, het vlechtwerk:) D'r moot een haze bij in
geheel van beide vrouwenborsten, boezem (Ste), D'r moat nog can buzo biJ tusson
eon vrouw mit eon gooio buuste on good (Ste), (als verz.:) Buze is gedrougdc doe/c
your/common (Obk), Hot ze wol buuste? (Ste) * Uut goal on bruno hiezon kan/Eon
(Nbk), I/c zag hour jongo buste (ba) 2. ooldo vrouw on kloinc man/Saamvlocbtcn
buste, borstbeeld
eon kaipottion/Hij dekt do kotting/En zij
buustehoolcler ['b..] - bustehouder
do slag/En as do aovond ha alt do dag/Dan
buustkeze z. buustbrij
gaon zij naor hour bottien (Dfo)
buustmellc (Db) do [b ... ] 1. biest, buzem(s) z. haze
biestrnelk Van buustmelk woddo vrooger buzematte (Bdie, Diz, Nt, Sz) Ook
wet buustboffcrd mao/ct (Db)
buzemmatte (Np, j), biezematte (Bu, Dfo,
buustpankoek z. buustpannokoeko
Diz, Ma, Obk, Op, Spa, Sz, Wol),
buustpannekoek z. buustpannokoekc
buzenmatte (El, Ste, Spa, Nw, Sun-0t),
buustpannekoeke (verspr.) Ook biezenmatte (Dfo, El, Ma, Op, Spa, Wol)
buustpannekoek (Dho, DIa, El, Ld, Nt, de; -n; . ..mattien ['by:zamato/'by:zrpato,
Spa), buustpankoek (Ma, Obk, Sun-0t),
bi:za..., ook 'bizo... (Bu, Nw, Spa,
biestpannekoek (WH) ['b. . .1... - Wol)Pby:ziimata/'b ... ] 1. (ook als verz.)
biestpannekoek
biezenmat We bebbon eon buzematto over
buustvla z. buustbri3i
do v/oar (Nt), (als verz.) Eon knopstoel is
bunt z. bait
eon rocbte stool mit biozematte, mit
buuthuus (Mun, 01-Ni) et; .. .huzen knoppies ho von op die stool, en ok vaeko
['bythys] 1. veestal, koestal Do bossam- nog wel godrijd hoolt (Eu)
biendors kwammen a/tied bij do bocron buzemmatte a. buzematto
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buzen - byte
buzen (verspr. WS, El) Ook biezen (OS,
Diz, Pe-Dbl, Ste, Sz) ['by:zJbi:z, ook
wet 'bizn (Bu, Nw, Spa, Wol)] I. van
buzen, z. buze, bet. 2: een buzen matte
(verspr. WS), buzen matten (verspr. WS,
El): We hebben buzen matten in de stoelen
kregen (Sun, Spa, Diz), Deventer stoelen
waren allemaole mit biezen zittings (Sz),
stoelen mit buzen zittings (Ste)
buzenmatte z. buzematte
buzerd z. buizerd
by. - afkorting van bijveurbeeld
byte (spot.) - byte
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C de; -5; -gien [Si:] I. Romeins symbool
voor 100, of, met streep erboven, voor
100.000 2. aanduiding van een
veronderstelde derde zaak of persoon: HIJ
leap van A naor C via B (1) 3. afkorting
van de grote driekiank 'C E G' 4. symbool
voor c grote terts of voor het C-akkoord 5.
afkorting van Celsius 6. symbool voor
koolstof
c de; -s; -gien [si:] 1. de letter, klank c 2.
woordreeksen ed. die met de letter c
beginnen 3. de toon c 4. afkorting van de
kleine drieklank 'c es g' 5. symbool voor
c-mineur of het c-mineur-akkoord 6.
verkorting van c-sleutel
c.a. - afkorting van cum annexis: met wat
erbij hoort
c.a.o. - c.a.o.
c.c. - c.c., notatie voor 'copie conform'
C.D. - afkorting van 'corps diplomatique'
C.ILA - C.D.A.
C.D.U. - C.D.0
C.I.A. - afkorting van C.I.A., bekende
Amerikaanse spionagedienst
c.v.-instelaosie (spor.) [si:'fi:isto:asiJ c.v. -install atie
c.v.-ketel (spor.) [.1.....] - c.v.-ketel
ca - afkorting van cent/are
Ca - symbool voor calcium
ca. - circa
cacao Ook kakao (I) [ka'koM, ook wel
ko'k ... ] - cacao (stofnaam)
cacaobone (spor.) {ka'k..., ook wel kak...]
- cacaoboon

cacaoboom (spor.) [ka'k.,., ook wel ka'k. .
- cacaoboom
cacaobotter (spor.) [kak..., ook wel
bk...] - cacaoboter
cacaobussien (spor.) [ka'k..., ook wel
bk...] - cacaobusje
cacaofebrielc (spor.) [ka'k..., bk...] cacaofabriek
cachet (b, spor.) [ka'sjet, ka'sjct] - cachet,
imago (fig.) Dit geft bier an oonsnoorden
wat meer cachet (b)
cadmium(geel) (I) - cadmium(geel)
cahier (spor.) [ko'jt:] - cahier: schrift
cajun(meziek) (spor.) ['kt:dzj masik,
'kij ... ] - cajun(muziek)
cal - afkorting van ca/one
calcium (spor.) - calcium
call-girl (spor.) ['ko:algA:l] - call-girl
calorie de; -nen; -gien [kalo:o'ri, kala'ri] calorie D'r maggen wel een peer
caloriegies of! (Nbk)
calvinisme (spor.) [kalvi'nisma, kalwi...,
vu...] - calvinisme
calvinist (spor.) [kalwanist, ...v .... ... wi ....
.vi...] - calvinist
calvinistisch (spor.) [...'nistis] - calvinistisch: volgens het calvinisme
calypso (spor.) [ka'ltpso:, kol .... ... soM] calypso
camouflage (spor.) [kamu'fla:zja] - camouflage
camoufleren (spor.) [...'fli:3p2] - camoufleren (lett.)
camper ['ksmpç] - camper
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camping - cent
camping ['kempufl - camping
campingbeheerder ['k...] - campingbeheerder
campinggas ['k ... J - campinggas
campinghoolder (spar.) [k-.] - campinghouder
campingplak (spor.) [k..] - campingterrein, plaats van de camping
campingwinkel (spar.) [k ...1 - campingwinkel
campus (spor.) ['kampos] - campus
cancelen (spar.) ['kensn. ... sah] cancelen (computerterm)
cappuccino (verspr..) [kapy'tsjino-----noM]
- cappuccino
capriool [kapri'jo:al] - capriool: gekke
sprong, gekke beweging 1157 maekte
vremde capriolen (Nbk)
cara (spor.) ['ka:ra] - cara
Caraiben a. Cariben
Caralbiseb z. Caribiscb
caravan ['kerof5n, ...wn] - caravan
caravanterrein (spar.) [k..] - caravanterrein
carbolineum a. karbeleam
cardan (spar.) - cardan
cardio (spar.) de ['kardijoM, ...jo:] 1.
fitnesscategorie speciaal gericht op het
goed functioneren van hart en bloedsomloap
cardioloog [karijo:'lo:x, ...joM...] - cardiobog
Cariben (1) Ook Caramei'z [ka'ribrn/
kara'ibm] - Cariben
Caribisch (1) Oak CaraThisch bn. [ka'ribis/
kara'ibis] 1. Caribisch
carillon [karijon] - carillon, klokkenspel
carolus(gulden) (1) [ka'ro.....'raM...] carolus(gulden)
carpool (verspr.) ['ka:rpu)l] - carpool
carpoolen (verspr.) ['ka:rpu(:)li,] carpoolen
carport (spor.) ['ka:rpo(r)t] - carport
carrousel (spar.) [karu'sel] - carrousel:
mallemolen met houten paarden
cartograaf (I) [karto:'gra:f, ...toM...] cartograaf
cartogratie (I) [karto:gra'fi, toM...] cartografie
cartoon (spar.) [kar'to: n] - cartoon
cartoontekener (spar.) [kar'to: an...] cartoontekenaar
casco (verspr..) [kasko ....koM] -

cascoverzekering
cash (spar.) [kesj] - kontant (betalen/
betaald)
casino [ka'sino:, ...nom] - casino (voor
kansspelen)
cavia (verspr.) ['ka:vija, .. .wija] - cavia
cc - notatie voor kubike centimeter
cd - cd, afkorting voor 'compact disc'
ceder (spar.) ['si:d1] - ceder
cederbalsem (1) ['s ...J - cederbalsem
cederboom (I) ['s..] - cederboom
cederbos (I) ['s...] - cederbas
cel de; -len; -legien [sd] 1. gevangeniscel,
bij uitbreiding: gevangenis Hijzitin do cel
(Np) 2. klaostercel ed. (1) 3. isojeercel
(spar.) 4. badcel (spar.) 5. cel van raat van
bijen, hommels, wespen (bs: Dfo, El, Obk,
Op, Ow) Ben moghumnief maoktzien nust
van mos, die zatten a/tied we1 bij do
slootskaante, dat zaggen we wel as we
kaantniiden; we ha olden et nussien dan
wel wit on atten do hunning die in cdiegies
zat, op (Nbk)

celdeure (1) ['s...] - celdeur
celibaot (1) {st:li'bo:at] - celibaat
cellofaan (Ow, Spa) [selaM'fThn, ...la:'f...J
- celbafaan
cellofaanpepier (Spa) [...'fa:mpopi:arj cellofaanpapier C'ellofaanpepier Wil wel
gym knisteren (Spa)
celluloid (verspr.) - celluloid
cellulose (spar.) [sely'lo:aza] - cellulose
Cels. - aficorting van 'Celsius'
Celsius ['se1sijs] - Celsius
cement et, de [so'mcnt] 1. cement: bekend
bouwmateriaal
cementblolc (I) [sa'mendblok] - cementblok
cementfebriek (1) [sam ... ] - cementfabriek
cementlaoge [sam ... ] - cementlaag
cementmeule (Np, Wol) [sam...] cementmolen
cementpanne (Dfo, Dho, Nbk, Op, Ow,
Ste) de; -n; -glen [sa'ment ... ] 1. dakpan van
cement
cementzak (spar.) [sa'm..] - cementzak
censuur [ssn'sy:ar, st's...] - censuur: op
publikaties, brieven enz.
cent de; -en; -ien [sent] 1. bekende
voormalige munt, ter waarde van 1/100
gulden, oak: die waarde Mit 'streepgooien'
haj'een streep mit eon bog/en d'rboven en
daor mos ic cen ten in perberen to gooien;
as do cent begon te krulen dan gong et
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cent- cent
zeker mis; degenc die de cent in or bogien
gooide, kreeg de pot (Ste), Dan kneupte
heur mem hear c/c centen in c/c tiope van
c/c buusdock nI. om ze mee te nernen, om
ze niet te verliezen (b), veur ccii cent
knikkers zoveel knikkers als men voor een
cent kon kopen (Dhau), zo ook veur ccii
cent zuuthoo/t (Dhau), Dat kost veerti
centen! (Nbk), A//es is tot de /acstc cent
beta eld geheel en al (Nbk), ccii halve cent
eerdere munt ter waarde van 0,5 cent, ook:
die waarde, Hi] bet glen halve rooie cent
nicer, a//es bet hij verwotwerkelijk al z'n
geld heeft hij uitgegeven (Db), Ft is me
glen halve rooie cent weerd ik zie zoiets
helemaal niet zitten, vied dat het niks
voorstelt (Np), D'r was veur glen halve
rooie cent an het was erg saai,
oervervelend (Dhau), Ze geven gien rooie
cent out geven nooit geld uit (Dfo), glen
rooie cent hebbcn erg arm zijn (Nbk,
01-Ni, Wol), ... bezitten id. (El), HI] bet
glen rooie cent op zlen geweten is
straatarm (Dfo, Obk), Eau schooier krigt
a/tied we/ een halve cent een heel klein
beetje geld (Dho), Ze bocf'den d'r noolt
iene cent year ft betae/en helemaal niets
(Nbk, j), Zien prao ties en vieflebalve cent
is nog glen stuver mittenneer zijn praatjes
stellen niets voor (b), 1k huge me niet year
ccii cent ik buk me niet om een cent op te
rapen (die is me dat niet waard) (Sz), een
peer centen enig geld: We moe'n v'd een
peer cen ten mitn em en veur onderweg
(Nbk), Ze bebben wel ccii peer centen
zitten flunk in de slappe was, De centen
moe'n rollen het is goed dat men geld
uitgeeft (b), Mien centen bin niet van bIlk
ik kan maar niet steeds uitgeven (Dfo),
icc/crc cent ommekeren vcurdaj'm uutgcven
zich wel twee keer bedenken voor men
uitgeeft (Db, Nbk), 1k wil c/c /aeste cent
niet hebben je hoeft me niet helemaal her
voile bedrag te betalen (Nw), Die wil wel
cen halve cent c/cur c/c midden bieten hij is
vreselijk zuinig (Np), Die is glen cent
anvertrouwdhij kan absoluut niet met geld
omgaan (Np), De centen gruuien me nict
op 'e rogge ik kan maar niet steeds geld
uitgeven (Np, Nbk), 1k zing mar icn
deuntien veur een cent ik zeg het geen
tweede keer (Nw), cen uluitien van een
cent een klusje van niks, geen probleem!

(verspr.), Ic zo//en him een cent geven
gezegd als iemand er sjofel, maar vooral
onnozel uitziet (verspr., Pe-Dbl), Hi] zit
aorig vaaste an c/c centen is overdreven
zuinig, geeft niet gemakkelijk geld uit
(Np), Hi] vault dood op con cent is erg
gierig (Bdie), Hi] wo/ wel cen cent
deurbieten, zo gierig was hi] (Dfo, Nw,
Obk), zo ook Hi] wil wel ccii cent
mic/dendeur bieten, zo zunig is hi] (Dfo),
Hi] wil wel een cent in twienen bicten
(Dhau) en Hi] is zó zunig, hi] wil wel cen
halve cent deurbieten (Ow), -dear
. c/cur dc
midden bleten (Np), Hi] is zo gek as cen
cent hij is overdreven uitgelaten, weet niet
meer wat hij doet, ook: is zeer eigenaardig
(Hu, Dhau, Dho, Ma, Nbk, Np, Nw, Ow,
Ste, Sz) 2. eurocent of de waarde daarvan
3. (g.mv.) zeer kleine waarde, zeer klein
bedrag aan geld (in de verb, glen cent) Al
kr%t ccii ear dan ok glen cent (..)
helemaal niets (hl), 1k heb glen cent ow
haven, gien stuver he'k in baus ik heb
absoluut geen geld (bI), zo ook Die vent
was zo aami, dat hi] hac/dc gien cent ow
een bemc/ ow zien gat te kopen (Ld), Hi]
had veur oat docl nog gien cent over niets
(Obk), Veur glen cent ge/oat'1k d'r wat van
ik geloof er helemaal niets van (Obk), Die
kan gien cent misten vindt dat hij niks
heeft om uit te geven (Nbk, Np), 1k za/ 'm
glen cent te kot doen ik zal hem hoe dan
ook niet benadelen in financiële zin (Diz),
Ikgeve d'rgien cent veur heb er niets voor
over, ik vind het waardeloos, zie het niet
zitten, heb geen gunstige verwachtingen
wat dat betreft (Ld, Np, Ste, Op), zo ook
Ikgeefjc d'rgicn cent veurid. (Dho, Diz)
en 1k gee!' c/'r gien cent mecr veur (Ma,
Wol), 1k hebbe d'r gien cent veur over
heb geen zin er ook maar iets voor te
betalen, er ook maar iets aan mee te
betalen (Np) 4. nog niet iets gerings, bijna
of geheel niets, in de verb. gien cent
(zonder de gedachte aan geld) 'tls me glen
cent wecrc/ het lukt 20 helemaal niet, het
gaat helemaal niet goed, het stelt niks voor,
het bevalt me zo niet, van personen: niks
kunnen, tot niets in staat zijn: Die praoties
van jow bin me okgien cent weerdik vind
je praatjes waardeloos (Ow), 1k bin vana'aege glen cent wecrc/ik stel helemaal niks
voor, voel me slap, misselijk, krachteloos
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cent - cent
(Nbk), zo ook Nan degriep bij'nog glen
cent weerd id. (Db), Hi] is (nog) glen cent
weerd is futloos, is flog tot niets in staat
(Dfo), 1k vertrouw him/et year glen cent

kere/kqf' we/ votgaon, hi] kikt nlet op een
peer centenje kunt prima met hem uitgaan,
hij wil best iets uitgeven (Nbk, Diz), Dc
koper van dat buns moet van centen weten
moet weten te bekostigen (Dhau), Dc
spa//chaos was toek op centen stond steeds

(Nbk), Hi] wo/ year glen cent wit de weg
hij wilde geen millimeter opzij (Dfo), d'r
glen cent verstaand van hebben er absoluut op scherp om geld binnen te halen (j),
geen verstand van hebben (Nbk, Np, Op), roem in de centen gitten over flunk wat
Etkan me glen cent scbelen helemaal niets geld beschikken (s: Obk), As et /okte ken
(Dho, Np), glen centlen plene geen centje d'r een moole cent uut kommen kon er
pijn, geen probleem! (Dho) 5. geld in her flunk aan worden verdiend (Ow), zo ook
algemeen Centen om wai-kluden to beta c/en Daor kaj' ccxi mooie cent an verdienen Ci,
weren d'r nlct meer geld om werklieden te Wol), HI] bet noga/ een /osse cent kan
betalen (v), Et kan 'hi we/es an de centen over flunk wat geld beschikken (Np), Dc
ontbreken hij zou er wel eens geen geld con ten weren Jack /leke goed op as year de
voor kunnen hebben (Ow), Ok zatten ze tied het geld (b), jeze/s de centen uut de
we/ gauw es My mekeer te zwatkleken as base jaegen zichzelf benadelen (in
lene wat te mlxi centen lnbrochte te weinig financieel opzicht) (Op), de man van de
aan inkomsten bijdroeg (Ow), Hi] wo/de centen penningmeester (Ma), Hi]is mltde
klender centen geven year snoep enig geld noordergunne vertrokken, de meensken
(j), N. kreeg zo dear de weke van glen konnen naor de centen Iluiten kregen hun
vrouw niet zo Ecu/c centen in de base (b), geld niet, konden hun geld niet terug
Die teert mar wat op een aander, hi] her
ge/f noolt een cent hi de base hij heeft

nooit enig geld bij zich, denkt kennelijk dat
een and er wel altijd voor hem betaalt (Nbk,
Ld), Hi] schept wel op, mar hi] her glen
cent In de base is in feite erg arm (Np), de
centen we/ bruken kunnen zn geld goed

kunnen gebruiken, vaak krap bij kas zijn
(Nbk, Np), Dat kost centen! zoiets kost
geld, gaat geld kosten, zo ook As we

krijgen (Obk), Hi] kan naor glen centen
fluiten krijgt hoe dan ook zn geld niet
(terug) (Diz), HI] is op de centen let goed

op dat hij niet te veel uitgeeft, wil geen
geld uitgeven, is steeds op geld nit (Dfo,
El, Np, 01-NI, Spa): HI] is slimlaorig op 'e
centen, hi]is can foe/c pikkerd (Dfo), ...zit
op... let goed op dat hij niet te veel, te snel

geld uitgeeft (Dfo, Np, Nw, Wol), zo ook
Hi] zit op glen centen id. (Nbk, Spa), Th
bet hear trouwd ow de centen trouwde haar

vroeger as klender per onge/ok wat
breuken, een rute ofgo, dan ston et d'r niet om van haar geld te kunnen profiteren
best bi want dat kostte centen (Op), Et (Nbk, Np), niet van de centen of wi//en
betien centen dat ze van de ye en ha os allerlei bezwaren aanvoeren om maar niet
beurden raekten ze (..) weer kwlet het te hoeven betalen (Ow), Hr3i /op mit dc
weinige geld (v), H. en M perbeerden krek centen van de kapper In de base hij loopt
as S. en glen vrouw daon hadden, nog een met lang haar, hij had maar beter naar de
peer jaor wat centen over te ho/en enig kapper kunnen gaan (Ste), iiy her de
geld te sparen ('o), Die bet (we/) centen! centen op is uitgepraat (Ma) * leder bujbeschikt over flunk veel geld (Nbk), Daenk glen kost een cent gezegd om aan te geven
d'r omme dat hi] centen bet hij bezit veel dat men nauwkeurig moet zijn bij het
geld (Ste), Die dot et a//leni mar om de bijeenharken van laatste restjes hooi (Nbk),
centen het is hem louter om het geld Et drit ow de centen het gaat altijd/weer
begonnen (Nbk), gondercenten gitten geen eens om het geld (Ld, Nbk), Een cent/set
geld hebben (Nbk), een cent ow de hanen begin van debonderddugendook een cent,
hebben over enig geld beschikken (b), We een heel klein bedrag is de moeite waard
kregen wat centen mit van thuus enig geld (Nbk, Bu), Zedere cent is d'r lene alle
U) As S. dan hi] de meensken kwam om kleine geldbedragen die je hebt/krijgt tellen
centen (..) om geld te krijgen, op te halen mee (Dfo), Dc centen moe'n ro//en geld is
(I), De centen branen him in de base hij ervoor om te gebruiken, om nit te geven
geeft graag/snel geld nit (Np), MIt die (Nbk, j), Dc baos glen centen bin niet van
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centebak - centiengooien
blik de tijd waarin men z'n werk doet, raosie (Nbk), Zit is d'r krap bij mit de
moet ten voile worden besteed, we moeten centeraozje? (Obk)
in werktijd wel flunk wat verzetten, vaak centeraozje z. centeraosie
gezegd om eraan te herinneren dat men de centerasie z. centeraosie
pauze niet mag rekken, niet to veel mag centerbore (Np) ['ssntr...] - centerboor
kletsen in werktijd (Np), De iene kan meer centeren (Bu, El, Nw) zw. ww.; onoverg.;
mit de pong as de aander mit de centen de centerde, het centerd ['ssntrn] 1. (bij
een weet beter om te gaan met z'n geld dan voetbal) de bal naar het gebied voor het
de ander (Ow), Et gaot d'r in de hiele doel spelen (Bu, Nw) Aj' mit do balle
wereld omme/Hoe krieg ik jow centen in
mien ponge (El), Aj'gien cent hebben kuj'
glen dubbeltien uutgeven als je echt geen

centeren mit voetballen, dan speul is van
de iene naor de aander, om d'r dour to
kommen (Bu) 2. (bij voetbal) de bal voor

geld hebt, kun je nog niet het geringste zich uit blijven spelen (en niet afgeven)
uitgeven (Diz), Eon cent bij de bull, zee de (E1, Nw) Hij kon best mit de balle
bochel (Dho)
centeren (Nw), Ie moe'niet zo centeren mit
centebak de; -ken; -kien ['ssntabak] 1. de balle, ie moen'n ofgeven je moet de
centenbakje, geldbakje J. was despeulman, bal niet steeds zelf voor je uit blijven
S. leup mit et centebakkien (j) 2. vooruit- spelen, je moet hem afgeven (Nw)
centerig (Bdie, Ste) bn., bw.; -er, -st
stekende onderkaak
centebuul (Bdie, Obk) de; ...bulen ['sentrax] 1. erg zuinig 2. (bn.; attr.) van
een gering bedrag aan geld (Bdie) een
['sentabyl] 1. kollektezak in kerk
centedief (Nw) de; ...dieven; -ien ['s...] 1. centerig ding as kedo (Bdie)
centers bn.; attr. ['ssntrs] 1. van geringe
iemand die erg zuinig is
centedrop (Ma) Ook centsdrup (Sz) de waarde, ter waarde van slechts enkele
['santadrop/'sendzdrnp] 1. drop in de vorm centen centersenegosiegoedkope handelswaar, handelswaar die slechts een paar
van muntstukken
centegaerder (Ste) de; -s ['sentaxs:ardr] 1. centen kost, die weinig oplevert (Bu, Db,
Nbk, Np, Nt), gezegd van iemand die
iemand die in de kerk kollekteert
centegaeren (Ste) onbep. w.['sentaxe:arn] zulke waren verkoopt: Et is eon centerse
1. kollekteren in de kerk
negosie die (per stuk) zeer weinig oplevert
centegooien z. centiengooien
(Nt), Now, zolange aj' d'r mar iene [nl.
centekwessie (Np, Nt) Ook centekwestie koe in het stamboek] hebben, is of centerse
(spor.) de [Santa...] - centenkwestie Et is negosie verdien je er nauwelijks mee (Op,
con centekwessie (Np)
vo), centerse weer goedkope handelswaar,
handelswaar die (per stuk) slechts een paar
centekwestie z. centekwesslc
centemores (01-Nl) de [senta'mo:aros] 1. centen oplevert (Bu, Dhau, Nbk, Op, Sz,
geldmiddelen, financiele toestand
Nw), zo ook een centers ding (b), en con
centeneuker (Wol) ['Santa...] - centen- centerse bosschop lett., maar vaak fig.:
kleine aanleiding om naar iemand toe to
neuker, gierige persoon
stappen, binnen te komen om een praatje te
centeraasje z. centeraosie
centeraosie Ook centerasie (01-Nl, Spa), maken (Sz, Spa), centerse drop bep. drop
centeraasje (01-NI), centeraozje (Obk) de in lange slierten (Nbk)
[sentr o:asi/...a:si/...a:sja/...o:ozja] 1. geld, centerveur (Nw) de; -s; -tien [sentf'fn:ar]
financiele middelen As et op a centeraosie 1. midvoor (bij voetbal)
ankomt (...) het betalen, de mogelijkheid centetellen onbep. w. en het centeteld
om te betalen (bl), Now komt et op 'e ['senta...] 1. geld tellen iel op 'o vingers
centeraosie an nu moet er betaald worden van 't centetellen (v)
(bo: Nw), Nao wat praoten doe A. zien centiare ['s...] - centiare
vraoge om centeraosie nut do doeken (j) 2. centien z. onder cent
financiele situatie, financiele component, centiengooien (Ow, Wol) Ook centegooien
kas, mogelijkheid tot bekostiging Etzitnog (Ste) onbep. w. en het centiengooid
vaaste op a centeraosie (d), De pong- ['santiq.../'senta...] 1. bep. spelletje met
hoolder gaot now ienkeer over de cente- centen spelen (in het voorjaar vaak gedaan)
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centienschudden - champignonnekwekeri'je
centienschudden (Dfo, Dhau) Oak
centiengooien (Ste) onbep. w. en het
centienschudded ['sentiskAdnl'ssntit]...] 1.
een bep. spelletje spelen waarbij men een
handvol centen schudde en neergooide Bi
centienschudden mos Ic ccii haandvoi
ccii ten schudden en dan dae/egooien, on
dan kieken naor 'maw of letter'- die de
meerste luwen bet daor gong et oniune, die
moch dan weer schudden (Dfo), ... op de
grond valen /aoten en die 'thaw' weren,
weren year the ze schudden (Dhau)

centigram ['s. .] - centigram
centiliter ['s.. .] - centiliter
centimeter de; -s; -tien ['s..] 1. bekende
lengtemaat: centimeter 2. bekend meetlint
met centimeterverdeling
centopgooien (Op, Ow, Spa, Sz) onbep. w.
en bet centopgooid ['sentopx ... J 1. opgooien
van een cent (of een ander muntstuk) ter
bepaling van 'kruis of munt' We dochten
dat bij et centopgooien van kruus ofm ant
spraoke is (Up)
centr. - afkorting van centraol, centrum

deel Aj' bier bij cons in Steflingwarf
wonen, woo,, ie zoe 'n betien in et centrum

van et noorden (Nbk) 3. in ekonamisch,
cultured, saciaal en/of histarisch opzicht
de belangrijkste plaats Berkoop wodt
vanoolds zien as et centrum van
Steiingwarf(Obk) 4. plaats met centrumfunktie Woivege is een centruin, Qosterwoolde ok, en Noordwooide ok nog wef
cen betien (Nbk) 5. in centrum-finks en
centrum-rccbts 6. scherpe geest, evenwichtig gevoel, in de verb. Hij is (nog)
goed bij zien centrum is nog scherp van

geest, is (nag) goed bij zijn positieven
(Nbk, Obk), Th31 is nietbielemaol/nietgoed
bif 't centrum/bij zien centrum is een

beetje verward, is een beetje de kluts kwijt
(verspr.): Hij is niet bielemaole goed bij
zien centrum, hij dot soms vremdc dingen

(Obk), za oak Die is nut zien centrum
(Wol), 1k was mien centrum kwiet had m'n
gedachten niet goed geardend (s: Ste), zo
oak Degetuge was zien centrum kwiet(s),
van 't centrum wezen de kluts kwijt zijn,

centralisaosie (spar.) [sEntrali'sD:asi] - van slag zijn (Db, Ma)
centralisatie: m.b.t. gezag, bestuur
centrumperti'j (1) ['s..] - centrumpartij
centraliseren (spot.) [ssntrali'suopfl - centsdrup z. centedrop
centraliseren (m.b.t. gezag, bestuur)
centaur [ssn't... ] - ceintuur 1k zal in mien
centralisme (spar.) [.1...] - centralisme
centaur ccii gattien d'r bij priemen, want
centralistisch (spar.) [.1...] - centra- hij is me te nauw (01-NI)
listisch
ceremonie [sI:oramo(:)'ni, ...'ma:ni] centraol bn.; -or, -st [scn'tro:al] 1. ceremanie, ceremaniele plechtigheid (iracentraal, in bet midden El aandere nod nisch:) 't Was een biele ceremonie (Nbk)
ston in de buJt en mos naor et centraole cert. - aficarting van certifikaot
dôskplak (Va), Berkoop /igt mooi centraol certifikaot et; -en [ssrtifi'ko:at] 1. certinI. in Ste//ingwarf(Nbk) 2. het middelpunt fikaat, afficieel schriftelijk bewijsstuk
vormend Radio Centraol naam van de cg - aficorting van centigram
lokale amroep van West-Stellingwarf 3. CH - CH, aanduiding op auto's enz. voar
van één punt uitgaand, in centraole Zwitserlaand
verwaarming (spar., I), centraole antenne champagne [sjamppjo] - champagne
(spar.) e.d.
champagneflesse [...'p...] - champagnefles
centraole (verspr.) de; -s [ssn'tro:alo] - champagneglas [...'p...] - champagneglas
centrale
champagnepils (Bu, Dho, Ow, Wal)
centrefu z. centriflisie
[...'p...] - champagnepils Limonadegazeuse
centrifugee z. centrifusie
was bruun van k/cur mit koolzuur. Ethiette
centrifugeren (spot.) [...'gt:or] - centri- champagnepils en et zat in een koegelfugeren (m.b.t. de was)
Ilessien (Ow), We hebben flog can spuitcentrifusie (Nbk, Obk) Oak centrefu (Ste), flessien, daor zat champagnepils in of
centrif'ugee (spar.: schertsend) de; -s spuitwaeter(WaI)
[ssntri'f'si/ssntro't'/srntrify'gt:] 1. centri- champignon [sjampipjan] - champignan
fuge (m.b.t. de was)
champignonnekwekeri'je (verspr.) [ ... jono
centrum et; -5; -pieR ['sentrAm] 1. kwi.:kç'tja, .. .'sje, z. -i'je] - champignansmiddelpunt 2. am het middelpunt gelegen kwekerij
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champignon(ne)soep - cholesterolgehalte
champignon(ne)soep [...j...] - champignonsoep
chantage (spor.) - chantage
chanteren (1) [sjan'tt:arn] - chanteren
chaos de [txa:os, ook wel 'g... (cost.)] 1.
chaos, chaotische toestand, warrig geheel
Chaos en warkelooshied hadden de
bovertoon (vo)

charge (spor.) ['sjarzjo] - charge: door
soldaten, politie een charge uutvoeren

(spor.)
charisma (spor.) [xa'risma, xo'r...J - charisma: persoonlijke uitstraling
charter (1) ['sjartr] - charter: officiele
schriftelijke overeenkomst, oorkonde
charterdienst (1) ['sj ... ] - charterdienst
chartervliegtuug (1) [sj...] - chartervliegtuig
chartervlocht (spor.) ['sj...] - chartervlucht
checkliest (spor.) [sj. ] - checklijst
chef de; -s, -fen; -fien [sjef] 1. persoon

iemand van het Chinese ras 3. Chinees
restaurant Wcgaongauw watbaeien bijde
Chinees (Ow), naor de Chinees gaon

Chinees HI bn. [s(j)i'ni:s] 1. Chinees, van,
uit, m.b.t. China, van het Chinese type Die
her mij anraoden driehonderd Chinese
oims tep/aanten (vo), Chinese kiender, de
Chinese mare, Chinees eten Chinees
voedsel (als) in een Chinees restaurant, ccii
Chinees resteraant, Chinese thee, Chinese
palm fluweelboom (Obk), We hebben ccxi
nije Chinese matte over de v/ocr ici-egen
(01-Ni, Bu) 2. in het Chinees Et /iekt we/
Chinees waj' daor scbrieven, i/c kan et niet
lezen (Nbk), de Chinese tae/en (Nbk)
chinematte (Dfo, Spa) Ook chinamatte

(Nt, Obk, Ow) de; -n; .. .mattien {'s(j)in
mata/'sjina...] 1. biezen mat Dc chinamatte
van vroeger kennen we nog wel (Nt)
chip de; -s, -pen; chippien [sjp] 1. chip
(tilt de elektronika) (spor.) 2. koud plakje
aan het hoofd de chef van de ofdie/ung 2. gebakken aardappel (fabrieksmatig verkrebaas, superieur Is de chef d'r ok? 3. gen) Kriegen we nog wat chips? (Nbk),
(schertsend) beer des huizes (Nbk), ook Hej' nog een peer cbijopies? (Nbk), Kick,
wel schertsend voor echtgenote gebruikt d'r zit nog mar Mn chiopien in! (Nbk)
chipkaorte (spor.) ['sj ...] - chipkaart
(Nbk): Waoris de chef! (Nbk)
chipolate (spor.) [sjipo'la:ta, ...pom...] chef-kok (spor.) [sjefkok] - chef-kok
chemokuur (verspr.) de; ...kuren chipolata
chipolate-ies (spor.) [...la:...] - chipola[xi:mo..... mom ...] 1. chemotherapie
chemotherapie (spor.) ['xi:mo:ti:rapi, ta-ijs
chipolatepudding(spor.) [...'la:...] -chipomom ...] - chemotherapie
cheque ['sjsk] - cheque een cheque latapudding
chips z. onder chip
uutschrieven
chirurg [s(j)irAr(a)x] - chirurg
chetsie (spor.) ['xetsi] - get, chetsie
chirurgie (1) [s(j)irAr'gi] - chirurgie
chiffenière z. chiffonére
chiffonére de; -s (Bdie Dfo, Np) Ook chirurgiscb (spor.) bn. [s(j)i'rArgis] 1.
chiffeniere (01-Ni, Sz), sefjaere (Op), chirurgisch ccii chirurgiscbe ingreep(spor.)
sefaere (01-14I), sjefonaere (Obk), chloor de, et [g1o:r] 1. chloor (bekend
sifonaere (Nt, Dho, Np) [s(j)ifo'ne:ra/ scheikundig element) 2. chloorwater Ft was
sjdanjE:ra/sa'138:n/so'fe:ra/sjefo'ns:ro/sifo zo smerig, we hebben et in de chloor zet
'ns:ra] 1. chiffonnière, bep. hoog laden- (Nbk), Mien hanen weren zo smerig, ikheb
ze mit chloor wasken (Nbk)
kastje
chloorloog (Op) de, et ['gl...] 1. bep.
chili (spor.) ['sjili] - chili con cane
chimpesee Ook chimpesjee (Nbk) de; -s; oplossing met chloor
chloorwaeter (verspr.) ['gI...] - chloorchimpesegien [sjtmpast:] 1. chimpansee
water
chimpesjee Z. chimpesee
China ['sjina, ook wel tsina] - China In chocomel (verspr.) ['sjo:ko:mcl,
China is 'I bie/enda/ niet onbeieefd aj' 'sjoMkoM ...] - chocomel
chocopasta ['sjo:ko:pasta, ...pasta,
roche/en (Obk)
'sjOMkoM ... ] - chocopasta
Chinamatte z. Chinernatte
cholera z. k/crc
Chinees I et [sji'nus] 1. de taal Chinees
Chinees II de; Chinezen; Chinesien cholesterol [go:alesta'rol] - cholesterol
[sji'ni:s] 1. Chinees, iemand nit China 2. cholesterolgehalte (spor.) [...r...] - cho-593-

cholesterolverlegend - cii-cuswaegen
lesterolgehalte
cholesterolverlegend (I) [.1...] - cholesterolverlagend
Chr. - aikorting van Christus
christelik z. kriste/i/c
Christus Ook Kristus ['knstAs, ...tas] Jezus Christus Dc Here Kristus, Die is zo
ok oo/d as Christus (Bu), als krachtterm:
Christus toch, hoe is ci moge/ik! (Nbk)
Christusdoorn (Nbk, Sz) [kr ... ] - Christusdoorn Me/k van de Christusdoonn is
vergiftig (Sz)
Christusfeguur (1) Oak Knistusfegnur (1)

- Christusfiguur
cbronisch bit ['gro: nis] 1. chronisch ecu

cilindervorming lichaam 2. cilinder in bep.
machines, motoren
cilinderbiok (spar.) [sit...] - cilinderblok
cilinderhoed (Nbk) [sit...] - hogehoed
cilinderinhoold (spar.) [sit...] - cilinderinhoud
cilinderkop (spar.) [.1...] - cilinderkop
cilverbak (Bu, El) de; -ken ['silwj-bak,
... vç ... ] 1. cilverbak, egaliseerbak, bep.
landbouwmachine achter een tractor: nadat
er grondbewerking is toegepast wordt her
met de cilverbak geheel gevlakt, ni. voor
het inzaaien A/Iienij ccii /oon war/con ofzo
bet ccii cilverbak, den grote mesienc
aachtcr con trekker (Bu)

chronische ziekte

cimbaol (I) [sim'bo:al] - cimbaal:
klankbekken
cipier (spar.) - cipier
cipresse (spar.) de; -n [si'prrsa] 1. cipres
cipresseboom (spor.) [si'pr ... ] - cipressebo am
cipressen (1) [si'presq] - cipressen
cipresseboolt (1) [...'pr...] - cipressenhout
getalmerk Wat veur defer staot daor, i/c circuit [sir'kwi] - circuit voor motoren enz.
kan 't niet good zien (Nbk), Romeunse (als wedstrijdbaan); groep waartoe anderen
ciefers, Hij snood enke/e korreis deur, om niet zo gemakkelijk gaan behoren (spor.) or
to zien war defer d'r in ston; want daor Haagse circuit (spor.)
stan ccii ciefer in, vaekc ccii vieve ni. circulaire - circulaire
m.b.t. de korrels van boekweit; men zag circus Ook cit/cur ['sirkos] - circus:
een kiempje, dat voor een cijfer word circustent D'r staot weer ccii circus in
aangezien; jongere krachten werd wel Qostcrwooide (Nbk); circustent met
wijsgemaakt dat het cijfer de prijs aangaf voorstelling Wegaon naor et circus (Nbk);
(k: Ste) 2. cijfer dat een bep. waardering, groat en/of evt. gek spektakel, veel gedoe
score uitdrukt, vooral: rapportcijfer ed. 1k Et was eon hie/ circus om dat a//egecr year
hebbe d'r meerstal gocie ciefers year, mar mekeer to kriegen (Nbk), Wat is ci a/tied
chroom ['gro:m] - chroom, bekend
scheikundig element
chrysaant (verspr., v) Ook chrysant
(verspr.) [kri'sâ:ntl...'sant] - Chrysant
chrysant z. cbrysaant
cider (spor.) ['sidç] - cider
defer et; -s; -tien ['sifç] 1. cijfer,

van da ego kay i/c mien heufd d'r bes/ist n/ct

bij ho/en d.i. bij het to maken werk
(proefwerk, vertaling enz.) (v), 1k had
vandaege n/ct zoe'n best ciefer kreeg een
uitslag op een proefwerk (enz.) terug dat
niet zo goed was (Nbk), Now, die had
a/tied van die beste ciefers rapportcijfers
e.d. (Nbk), Th7 had nicE a/tied zokke beste
ciefers op schoele (Nbk)
cieferen ['sifrn] - cijferen Hij was wat an
Ft cieferen om out to rekenen hoevule as et
kosten zo/ (Nbk), zo ook Hij zat war to
cieferen... (Nbk)

cieferliest ['sifç ... ] - cijferlijst
cieferwark (spor.) ['s..] - cijferwerk Dat
uutrekenen van waj' an boeken verkocht
hebben, is a/tied ccii hid cieferwark! (Nbk)

cilinder de; -s; -tien [si'lindr] 1.

ccii cirkus, aj' dan zo in do pronk
vcrscbienen mocten (Nbk)

circusartiest [s ... ] - circusartiest
circusdirekteur ['s..] - circusdirekteur
circusleven [s ... ] - circusleven
circusmeensken (I) ['s..] - circusmensen
circusnommer (I) [s ... ] - circusnummer
circusorkest (I) ['s..] - circusorkest
circuspasseniel (I) ['s...] - circuspersoneel
circuspebliek (spar.) [s ... ] - circuspubliek
circuspeerd ['s..] - circuspaard
circustente ['s...] - circustent
circusterrein (spor.) ['s...] - circusterrein
circustheater (I) [s ... ] - circustheater
circusvermaek (I) ['s..] - circusvermaak
circusveurstelling [s ... ] - circusvoorstelling
circuswaegen (spor.) [s..] - circuswagen
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circuswereld - cocktailparty
[sitrun, ook wel sa'trun (spor.)] - citroen,
vrucht van de citroenboom; citroenboom;
citroensap
citroen(e)boom (1) [sitrun(a)...] - citroenboom
citroen(e)locht [si'trun(e)Ioxt] - citroen
geur
citroen(e)passe (Nbk, Np) [sitrum...,
...truna...] - citroenpers
citroen(e)pitte [si'tr...] - citroenpit
citroen(e)sap [si'trun()sap] - citroensap,
sap van de citroen
citroen(e)schelle [si'trun(o)sksla] - schii
van de citroen
citroenachtig [si'tr...] - citroenachtig: als
citroen; met citroensmaak; van citroen
houdend, in ontkenningen: niet zo
citrocnachti wezon (Nbk)
cirkeit mar boven et dörp onime, war zol citroenbranewien (Nbk) de [si'tr...] 1.
brandewijn van citroen
oat toch moeten! (Nbk)
citroenjenever (Diz) [si'tr...] - cittoencirkeleren (verspr.) [sLrko'li:arI, snkj......
- circuleren: zich in een kringloop jenever
bewegen: Dat boek cirkeleordo dew do citroenschieve (Ld) de; -n; .. .schiefien
Hasse (Nbk), Do /ocht cirkoiocrt niotgoed [si'tr...] I. schijfje van de citroen
in etgemicntehuus (Ow); in omloop zijn: citroentien (spor.) [sitruntin] - citroentje:
citroen; glaasje
As do means/can met nicer kopen kunnen, verki., z. onder
citroenbitter Doe mif mar can citroentien
cirkeleert at geld niet moor (Ow)
cirkeleunster (Nw) de, et; -5; -tien mit so/car (Nbk)
UsrkA:str] 1. weeginstrument waaraan claim (spor.) [kii:m] - claim: aanspraak,
hetgeen gewogen moest worden, kwam te cis, vordering
hangen en waarvan men op een wijzerplaat claimen (I) ['kli:rp:] - ciaimen: vorderen,
met van een haifronde vorm het gewicht aanspraak maken op
aflas Funsters koj' alias an wegezi, mar ic clan (I) [klen] - clan: groep met sterke
hadden ze in soorten, do kicinties zoe'n onderlinge binding
vierentwintij pond, mar do ha/vema one of classis (1) ['klass] - ciassis
clausule (spor.) [kIoMsylo] - clausule:
cirkoleunsters wel 300 pond (Nw)
afzonderlijke bepaling in een stuk
cirkelmi'jer (Spa) ['s...] - cirkelmaaier
cliché (I) [kli'sju] - cliché: voor het maken
cirkelvorm ['s..] - cirkelvorm
cirkelvormig (spot.) [aks. wisselt] - van afdrukken; ook: gemeenplaats
close-up (spot.) - close-up
cirkeivorming
cirkelzaege Us..] - cirkelzaig Dat clou (spot.) - clou de cloy van at vorbaci
schulpen koj' mooi doen mit eon (spot.)
cirkc/zacge nI. in de lengte doorzagen cm - aficorting van centimeter
coca cola [ko:ka'ko:ala] - coca cola
(Pe-DbI)
cocaine [ko:ka(j)'ina] - cocaine
cirkus z. circus
cocainegebruuk (spot.) - cocaInegebruik
citaat Z. citaot
citaot (spot.) Ook citaat (spot.) cocainehaandel (spot.) - cocainehandel
cockpit (spot., v) ['kokpit] - kockpit (van
[si'to:ot/. ..'ta:t] - citaat: aanhaling
citer ['sitç] - citer: bekend muziek- een vliegtuig)
cocktail (spot.) ['koktui] - cocktail
instrument
citeren (spot-.) [si'ti:rt] - citeren: cocktailglas (spot.) ['kok...] - cocktailglas
cocktailparty (spot.) ['koktul...] aanhalen
citroen de; -en; -tien, ook wel -egien coctailparty

circuswereld (spor.) ['s...] - circuswereld
cirka I (Op) bw. ['strka] 1. circa, ongeveer
van het genoemde aantal 't Is cirka nog
vuaf kilometer naor Woivege (Op)
cirka 11(01-Ni, Op) vz. [sixka] 1. circa,
omstreeks een bep. tijd cirka half tiene
(01-NI)
cirkel de; -s; -tien ['strkfl 1. bep.
meetkundige figuur: cirkel 2. cirkelomtrek
3. cirkelvormige kring Ze stonnen d'r in
can cirkel ommebenne (Nbk), Ft vlicgtuug
v/aug in grote cirkels oinme (Nbk)
cirkelaosie (spot.) [strka1o:asi] circulatie: van lucht, water enz., verder in
in cirkelaosie in omloop (spot.), out c/c
cirkelaosie niet langer in omloop (spot.)
cirkeldeursnee (1) [s ...] - cirkeldoorsnede
cirkelen ['srk!v] - cirkelen Dat viiegtugien
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cola - cypers
cola (verspr.) [ko:ala] - cola, coca cola
colaflesse ['k] - colafles
colbert et, de; -5; -ien [kol'bs:ar] 1.
colbertjas
colbertjasse (verspr.) [...'b...] - colbertjas
coma et ['ko:ma] 1. coma, het totaal
bewusteloos zijn in coma wezen/bggen
combine [kom'bajn] - bekende
landbouwmachjne: combine Ft stro komt
tegen worrig allemaole in pakkies, mar dit
doet de combine (Op)
combo ['kombo
born] - combo
come-back - come-back: terugkeer
commercieel In.; ...cieler; -st [konir'sji:l]
1. m.b.t. de handel can commercieelbelang
(spot.) 2. met zakelijke basis commerciele
tillevisie 3. gericht op flinke winst slim
commercié/e lieties (Nbk) 4. met aanleg
voor of neiging tot handel Die is nogal
commercieel insteld (I)
concilie (spot.) [kö'sili] - concilie
coopertest (spot.) ['kupç...] - coopertest
copyright (I) ['kopirajt] - copyright
cordon-bleu (spot.) [k3rdom'blA:] cordon-bleu
corduroy (spot.) ['kordyroj] - corduroy
country(meziek) ['kntri..., 'kAntri...] countrymuziek
coup (spot.) de; -s, -en [kup] 1.
staatsgreep of, bij vergelijking, plotselinge
greep naar de macht anderszins
coupe (Nbk, I) de; -s, -n; coupien [kup] 1.
coupe, haarsnit 2. suit, model van kleding
Dat pak het ten mooie coupe (Nbk) 3.
soort schaaltje voor ijskonsumptie of zon
portie can coupe ies (Nbk)
coupé de; -s [ku'pi:] 1. coupé (van can
ti-em) (..} at raempien van de coupé (...)
(vo)
coupéraem (I) [ku'p...] - coupéraam
cowboy (spot.) ['kornboj, 'kojboj] - cowboy
cowboyfilm [k...] - cowboyfllm
cowboyhoed (Dho, Nbk) ['k..] - cowboyhoed
cracker ['krckç] - cracker
crash (spot.) [kres(j)] - crash
crawl (spot.) [kro:al] - crawl
crèche (spot.) [krss(j)] - crèche
credit et ['kn:dit, ...dat, ook wel 'kredit,
.dat] I. dat wat eon rekeninghouder to
goad heeft nog veur bonderd euro credit
hebben (1) 2. het gecrediteerde (I)
crediteur (I) [krl:di'tA:ar, .. .dat...] -

crediteur
crediteure-administraosje (I) [...'tA:ora
atministro:asi] - crediteurenadministratie
crediteureliest (I) [kri:di't ... ] crediteurenlijst
crediteurerekinge (I) [...'t...] crediteurenrekening
creclitkaorte (I) ['kri:..., meestal 'kred... ] crediteard
creditnota (spot.) [kr...] - creditnota
creditpost (1) [kr...] - creditpost
creditrente (I) [kr...] - creditrente
creditsaldo (I) ['kr..] - creditsaldo
crème I de [kr:ma] 1. room (1) 2.
smeerbaar kosmetisch middel 3.
schoencréme (Nw)
crème II (spot.) bn. - crèmekleurig
crêpe I (Nbk) at [kre:p] I. hetz. als
crêpepepier
crêpe 11 (1) de ['krc:p, krcp] 1. flensje
crépepepier (Dfo, Nbk) ['kre:papi:ar] crépepapier
croissant (spot.) de; -en; -ien [krwa'sant]
1. croissant
cru (Nbk) [kiy] - cm ? Was wel can betien
cru, zoas hij dat zee (Nbk)
crypte (I) ['knpta] - grafkelder
cryptisch (1) ['knptis] - cryptisch:
verborgen, niet to doorgronden
cryptogram [knpto:'gram, ...torn...] cryptogram, bep. kruiswoordraadsel
Cuba ['kyba] - Cuba
Cubaan [ky'bâ:n] - Cubaan
Cubaans (I) [ky'b:s] - Cubaans
cup [kAp] - cup: wedstrijdbeker; ook: van
can b.h.
curriculum [ky'rikalm, ka'r.... ...kyl5m...]
- curriculum
curriculum vitae (spot.) [...'fitu, ...tij] curriculum vitae
cyclomi'jer (Db, j) Ook cyclonzni'jer U)
['siklo:mtjç, ...jar, ...klorn .....siklom... ] cyclomaaier Ft mijen gaot mit de
cyclonnnier, at scheert at guYs glad of 6)
cyclonmi'jer z. cyclomijer
cyclus (spot.) ['siklAs, . Alas] - cyclus:
reeks van verschijnselen die no verloop van
tijd weer terugkomen
cynisch (spot.) - cynisch
cypergros(femilie) (n) de ['sipç...] 1.
bekende plantenfamilie: cypergras
cypers (verspr.) ['sipçs] - cypers, in can
cyperse katte (verspr.)

Si'X!

Cyprioot - cyste
Cyprioot (1) [siprijo:at] - Cyprioot
Cyprisch (1) bn. ['sypris] 1. Cyprisch
Cyprus ['siprAs] - Cyprus
cyste (spor.) ['hsto] - cyst; bep.
goedaardig gezwel
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d I de; -'s; -gien [di:] 1. de letter, kiank d
2. woordreeksen ed. die met de letter d
aanvangen 3. de toonsoort d
Dlii. D: Romeins symbool voor het getal
500 en (met streep erboven) 5000 2.
afkorting voor het bekende muziekakkoord
D 3. symbool voor de provincie Drenthe
op oude nummerborden van auto's, thans
op auto's alleen teken voor het land
Duitsland 4. dollarteken
D.E. - afkorting van Daegeliks Bestuur,

vrollwJuden Ann een hiete panne an de
Linen daaien (Obk), Die me/k is niet te
daaien (Ow, 01*), 1k kan c/c soep niet
daaien (Op), 1k kan 't niet daaien gezegd

bijv. van heet water aan de vingers (Db,
01-NI, Np) 2. iemand raken, pijn doen
(Np) Die daait him daor toch zo! (Np)
daalder z. daelder
daamp z. damp I, II
daampen z. dampen
daamperig z. dampig
Direkte Be/astings
daampien (d, b: In) et; daampies
d.d. - d.d.: de date, oak: afkorting van ['dâ:mpin] 1. bep. steel van teen, geinaakt
dienstdoend
in Noordwoo/de 2. bep. sigaar (d)
d.j. - di., afkorting van discJockey
daampig z. damp%
D.N.A. - D.N.A.
daank Oak dank (verspr.) de [d5:1)kldaflk]
D.S. - afkorting van Diopeteerde Staoten, - dank: blijk van dankbaarheid daank
di. Gedeputeerde Staten
betugen (Nw), (..} wit eerbied en nut
D.U.W. [dy] - D.U.W., in de duw daank, de hanen ellen i'o/en (b), niet in
warken (Sz, Nbk)
daank ofnemen (spor.), A/dereerst battelik
d.w.z. - d.w.z.: afkorting van dat wil daank veur de mooie bos Macmen die a 'Ic
zeggen
van Jim kregen hebbe (Ow); in tegen wil
D66 - afkorting van Demekraoten 66, een en daank (Nbk)
bekende politieke partij
daanlcber Ook dankber (verspr.), dank daag [da:x] - met aadruk gezegd, groetend: baar (verspr.) In., bw.; -der, -st ['da:gbr/
dag, z. oak dagll
...] 1. met dankbaarheid, met erkentelijkdaags z. daegs
heid voor wat men deed Dat wif him doe
-daags z. -daegs
wit de mosterd baeld bebben, daor is bij
daaie (Bdie) de; -n; daaigien [da:ja] 1. (oons) allied nag daankber veur(Dfo), Wat
slordige vrouw Wat is 'teen daaie! (Edie)
bin 'kJe daor dankber veur (Spa), Daenk
daaien Oak deinen (Ow) zw. ww.; overg.; dan even an mien vrunden, daor bin Wi)'
daaide, het daaid ['da:j(d)iI'dej(d)i] 1. (all. slim daankber veur (bI) 2. voldoening
onbep. w.) kunnen verdragen (van de hitte gevend, de moeite waard Dat is daankber
van jets) Depotstro was gloeiend hiete, ze wark (Obk)
was niet te daaien (Db), Sommie daankberhjed Voor -heid z. -hied Oak
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daankdag - daansen
dankbaarheid (Dho, Op, Sz, Wol),
dankberhied (Nbk) ['d...1...] - dankbaarheid, het vervuld zijn van dank D'r is
grote dankbaarbeid in dat gezin (Sz), Et
macgien keek heur vol daankberhied an
(vo), Uut daankbcrhied krecg ik cen verrassing (Obk), Hi] Jail zien daankberhied
blieken (Np)
daankdag (verspr.) Ook dankdag (verspr.)
de; ...daegen [d...1...] 1. dankdag, vooral in
dan/cc/ag vein- et gewas ni. de eerste

daankwoord, op c/it p/ak ccii Iaeste groet!

mooie dingen in oons Jeven, veur
gezondheid en veurspoed ( b), 1k daankc
jow d'r veur (Nbk), 1k daankejow veur de
ere ik bedank je voor de eer die je me
aandoet (b), et an iene/et argens an to
daanken hebben dankzij iets of dankzij

bij een dans Een warempel, hi] hac/de de
viosle wit de kiste on speulde cen
pracbtie daans in cen tempo waor ie van
achtcro verslcugen )

iemands hulp in een gunstige
omstandigheid zijn, het gekregen hebben,
ook: het te wijten hebben aan jets of
iemand, ni/cs te daanken niet te danken,

gaat dansen We hebben a/ic weken een
daansao vend

(b)
daankzeggen (spor.) st. ww.; overg.; zee
daank, het daankzegd ['d..] i. dankzeggen
Ze wol him daankzeggen (spor.)
daans de; -en; -sien [dä:s] 1. het dansen
(met benen, voeten, lichaam) de daans
ontspringen 2. keer dat men danst Ma 'k c/c
eerste daans van jow?mag ik je ten dans
vragen voor deze eerste dans (Nt), Hfj
vrcugan hear c/c eerste daans (Dhau), Mag
woensdag in november (Dfo, Dhau, Ow, ik disse daans van je? (Wol), Wat duurdc
die daans lange (Dhau) 3. patroon dat men
Spa)
daanken Ook danken (verspr.) zw. ww.; doorloopt bij het dansen Dc Duutse polka
onoverg.; daankte, het daankt ['d.../...] 1. is cen ooldcrwctsc daans (Obk), Dc vieta is
dank betuigen Wi] daanken veur a/Ic cen mooie daans (El, Dfo) 4. muziekpartij

daansaovend [d...] - dansavond: dansfeest
in de avond, ook: vaste avond waarop men
daansen zw. ww.; onoverg.; daanste, het
daanst ['dã:sç] 1. dansen (in dansfiguren):

Die beide bewwe wel es on 'e ti/Ic visie
zien, ze konnen good daansen, In
Langedieke bin we an t daansen leren
insgelijks (Ma) 2. het eten afsluiten met (Ld), (zelfst.) S. bet 't daansen leerd bij K.
een gebed 3. onder dankzegging afslaan, in (Op), Now bin c/c poppen an et daansen is
verb. als Gao/mit naorRuslaand?[met als er een enorme ruzie ontstaan (verspr.), de
antwoord:] Daank je! (Nbk), Woj' een poppen an 't daansen hebben een toestand
koekien hebben? [met als mogelijk van algebele ruzie hebben, naor aandersantwoord:] Nee, daank je (Nbk), Nee, maanspiepcn daansen (El, Spa), naorienc
dan/ce (Nbk) 4. (vaak ironisch) weigeren te zien piepen daansen (spor.), te dom wezen
doen, te aanvaarden Daankje c/c donder om year de davel te daansen gezegd van

(schertsend:) Ni/cs te danken, geefmar cen
kwattien (01-NI), . . .kom mar es weer to
janken ( Nbk), Dan/cc, in 't gelieks

bekijk het maar, ik doe bet niet (Nw), zo
ook Daankje c/c bliksem id. (Np), Dankje
de koekoek id., z. ook onder koekoek,
Dankje de rcdelikhcid id. (Np)
daankewel (verspr.) Ook dankewel
(verspr.) tw. [da:tjko'wel/daijka'w...] 1.
dankje wel, ook ironisch: nou nee, dankje
de koekoek, (vriendelijk afslaand:) Nee,
daankewel! nee, bedankt
daankgebed Ook dankgebed (verspr.)
- dankgebed En in mi] welt een
daankgebed (..) (b)
daankoffer (Nt) ['d...] - dankoffer
daankwoord (b) et ['d...] 1. korte
redevoering of tekst waarin men iemand
dankt (..) en ik breng jow, mit 'n

iemand die erg dom is (Nbk, Ow) 2.
dansen op een dansfeest, eendanspartij: Dc
ooldste zeune was op 't Jaand en doe hi]
hi] c/c p/a etse kwam, heurde hi] meziek on
daansen (b), A. zol ok mitdoen en et was
mitien ok daansen in de tente op et ies
Dc snuaptenties wodden ok andaon, en we
keken ok wel es even dear de c/cure hi] de
kastelein, want o verdag was d'r al daansen
(b), Mit dekastdaegen was d'rbi]D. a/tied
daansen (Wol), Wegaon henne to daansen;
ook in de vorm van 'bal na': D'ris daansen
nao, sovens een tenielstok in c/c tente en
nao of/cop daansen (j). Naotied was
nog daansen (Mun) 3. huppelen, springen
En dat peerd, dat daanste mar. En dat
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daanser - daarm
sprong mar (ba), Dc ha ege/stien en daansen
over ci pad (Diz), naor icne zien piepen
daansen (Np) 4. zich onregelmatig been en
weer, open neer bewegen Etschijp daanste
op 'e go/yen (Nbk), Dc jonge bien die
hear in or veurjaor hear omgeving good
inpren ten wi/len, v/iegen om oat te
berieken ccii protte op-en-dade veur hour
e,en stee; ze bin an et daansen (bs: Dfo),
De v/iegies daansten ow de laampe (Np) *
As de katte van huas is, daansen de
moezen (Dho, Diz, El), ...op taofc/ (Op),
zo ook As de katte van honk is, daansen de
moezen (Dho), Dat gaot year daansen

Mate daanspas van de Enge/se wa/s nict in
et verstand brengen (Mun)
daansmeziek [ti...] - dansmuziek Wat
hadden wiy vanao vend toch movie
daansmeziek, ic zo//en nooit opho/en (Nw),
Hihaddcnogeon oo/degrammefoon on I
hadde wat niJe p/aeten mitneumen mit
goeic daansmeziek
Aachter de grote
tromme zat A. daor mit de vioele on
speulde gevuu/loos de daansmeziek mit U).
Ze verdienden dan eon mooie cent dear et
geven van daansmczickdoor dansmuziek to

spelen U)
daansnommer (I) [ti...] - dansnummer
daansorkest ['d.. 1 - dansorkest
daanspartner a) [r ..] - danspartner Mit

gezegd als reaktie op iemand die zegt naar
het toilet to gaan om te urineren (Wol,
Nbk), ook: ('t) Fissen gaot veur daansen de schrikke/daans moej' iederkeer weer
(Ld, Nbk, Np, bo: Nw), ... year or daansen verwisse/en van daanspartner )
Id. (Bu), z. verder onder pissen
daanspas ['d...] - danspas
daanser ['dsr] - danser
daanspeer (I) ['d] - danspaar
daanseri'je (Nw) tie; -n [da:sçtja] 1. het daansperti'j ['d...] - danspartij
dansen, het bal Muurb/oempies staon mit daansplezier ['ti..] - dansplezier
de daanser,7e an de kaant (Nw)
daansploeg (spor.) ['d...] - groep mensen
daansfcest [d...] - dansfeest
die danst, die bep. dansen uitvoert
daansfeguur (I) ['d...] - dansfiguur
daansschoe [ti...] - dansschoen
daansgelegenhied ['d...] - dansgelegenheid daanstempo et [ti...] - danstempo
In die daansgelegenhied kwam Jan Rap en daanstente [ti..] - danstent Dc harmozien maot (Obk), In die harbarge is glen nieke gong in de daanstente )
daansge/egenbied (Nbk)
daansvloer ['d..] - tiansvloer
daansgroep [ti...] - dansgroep We hebben daanswieze (vaak verki.) [ti...] - tianswijs
mit de bejaorden ok ccii daansgroepien daanszaat z. daanszae/
(Nbk)
daanszael (Obk, Nbk, Np) Ook daanszaal
daansinstituut (I) ['d...] - dansinstituut
(ha), daanszaol (WH, 01-NI) de; -en; -tien
daansjurk de; -en; -ien ['d...] 1. sierlijke ['d...I... ] 1. danszaal
jurk die men speciaal bij het dansen draagt claanszaol z. daanszae/
daanskeunst (1) ['d...] - danskunst
daard z. dad
daanskleren my. ['d...] 1. speciale kleren daarde z. dadde
die men bij het dansen draagt
daardedags z. daddedags
daansklub de; daanskluppen; daans- daardedrachts z. daddedrachts
kluppien rd..] 1. vereniging, club waarvan daardehaLf z. daddcha/f
de leden op regelmatige tijden samen daardekalf(s) z. daddeka/f(s}
dansen Wij gaon naor de daansk/ub daarg z. darg
(01-NI)
daarm Ook danu (verspr.) tie; -5; -pien,
daanslekaol (spor.) ['d...] - danslokaal
-tien(verspr. oost.) [da:arm, ...np/darm,
daanslerer [d ...] - dansleraar
darip] 1. tiarm (van maag tot aarsopening)
daansles [ti...] - dansles Zegongen beide 1k hob de daarms wat out odder, ik heb et
op daansles, I en G.
an de ingewanen (Nw), Hi7 is aonj
daanslied (Diz, Dia, Nbk) ['d...] - danslied zieke/ik, et kon we/ in de daarms zitten
Ze hebben now mooie daans/ieties (Nbk)
(Nw), eon ontsteking an de dikkc daarm
daansmaegien (Sz) et; ...maegies [ti...] 1. (Diz, Obk, Op, Sun-0t), de donne daarm
dansmeisje
(spor.), dc twac/fvingerxge daarm (I), de
daansmecster (verspr.) ['d...] - kotte daarm (El), De daarms van et varken
dansmeester Dc daansmecster kon oons de wo 'n we/ bra ukt year ci wostniaekcn

daarmandoening - daddedrachts
(Bdie), vandaar de daarms schoonmaeken
nao et slaach ten (Nbk), disarms van de
slaachter baclen vcur't wostedrijen (Ma),
(als stofn.) Ze sneden spek, paensc, lappen
Weis kepot veur ci macken van metwost;
dat kwam op de beddepiaanke, mit
ofschrabbede daarm d'r over. Dan kwam et
in de soepe (Nbk), cen kronkciin de daarm
hebben ( El, Ld, Ow, Sz), Hij moet an de
bliende damn oppercerd wodden (Nbk),
Dc darms bin aonk in de weer gezegd

daarmschrabben (Ow) onbep. w. en het
daarmschrabbed ['d...] 1. schrapen van
darmen als slachtgoed (om ze schoon te
maken) Ze hebben varkens slaacht, now
moon ze nag daarmschrabben (Ow)

daarmspoeling (1) {'d...] - darmspoeling
daarmwaand (Bdie, Np) Ook darmwand
(Spa) ['d.../...] - darmwand
darmwand z. daarrnwaand
daarmziekte (1) ['d.. •] - darmziekte
dad Ook daard (Dhau, Nw, 01-NI, Op),
dadsi (Pe-Dbl), daddest (El) bw. [daiida:rt/
'datst/'dadast] 1. derde in tijd, een reeks
ed. Die is dadst (Pe-Dbl), ...daddcst (El),
HJ5 is dad (Np), Hij is dad ankommen
(01-NI)
dadde I Ook doarde (Db, Dfo, Dhau, Ld,
Nt, Op, Ow), dedde (WH), derde (WH) de;
-n ['dada/'da:rda/'dEda, 'derda] 1. derde
persoon: een derde in een reeks, bij een
rangorde van resultaten ed. Hij is (de)
dadde (verspr., Nbk) 2. een derde, niet
betrokken persoon, een persoon volgende
na twee eerdere: Ben dadde zegt dat dc

wanneer men zich niet zo lekker voelt en
dat aan de darmen toeschrijft (Spa), last
van de daarnis hebben (Dho), ienc dc
darms wit or i/cf siaon iemand heel erg
slaan (Wol), Och, die het aanders niet as
stront en daarms 't is een stomme vent
(Nbk), D'r zit meer in as stront on daarms
die persoon kan veel meet dan je zou
verwachten, brengt het ver, anders dan je
missehien zou verwachten (Nbk), zo geci
as een daarm (Spa, Ma)
daarmandoening (spor.) ['d. .11 - darmaandoening
daarmbloeding (spor.) ['d...] - darm- ioncn ondcruut moetcn on ecn vierde wii
bloeding
de hicieboel op 'e kop hebben (b), En et
daarmen (Dfo, El, Np) zw. ww.; overg.; gevecr bestaa4 dat wij daordeur gien oge
daarmde, het daarmd ['da:npn] 1. de hebben veur de dadde, nog wel dc
darmen verwijderen (nit een slachtdier) Dc bciangriekstc man (..) (b)
Jaeger bet de fesant daarmd, cers bedarft dadde TI, voor var. z. daddel et; -n ['dada]
et; dat wodt daon mit con ha ok/cs (Np)
1. derde deel van jets
dadde III, voor var. z. daddel rangtelw. 1.
daarmtlora (spor.) ['d...] - darmflora
derde de dadde we/ce van september
daarmgas (spor.) ['d...] - darmgas
daarmhaokien (Np) et; ...haokies ['d...] 1. dadde-wereidwinkel (spor.) [...'wI:aFIt ... ]
haakje waarmee men darmen nit een - derde-wereidwinkel
slachtdier verwijdert Ft daarmba ok/en wodt daddedaegs (Nbk, Op, Sun-Ot, k: Ste)
mit daarmd, dc daanns won d'r mit wit Ook daddedags (Bdie, Mun, Obk, Pe-Dbl,
Sun-0t), daardedags (Op) bn.
hacld (Np)
['dadads:(x)s/ ... daxs/ ... ] 1. derdendaags,
daarmkenaol (I) ['d...] - darmkanaal
elke derde dag terugkerend, hoofdzakelijk
daarmkliere (I) ['a...] - darmklier
van koorts: Dc daddedags koorsen konnen
daarmkramp (spor.) ['d...] - darmkramp
daarmonderzuuk (spor. ) pd..] - darm- gemeen wczen (Bdie), Mien omke badde
ok daddedaegse koorts (Sun-0t), AJ' dc
onderzoek
daarmontsteking (spor.) ['d.. •1 - darm- daddedags koortscn mar weer te boven
waren (Pe-Dbl), Krieg dc daddcdacgsc
ontsteking
daarmpik (Ow) ['da:rippik] - darmpek: koorsc barst maar (k: Ste) * Verbeelding is
arger as dc daddcdaegse koorts (Op)
eerste uitwerpselen van een kaif
daddedags z. daddedacgs
daarmsap (1) ['d...] - darmsap
daarmschoonmaeken (Ow) onbep. w. daddediel (Nbk, I) [...'di:l, ook 'd...] ['d...] 1, het schoonmaken van darmen (als derdedeel
slachtgoed) Zo weer iknog wei dat d'rbij daddedrachts (Bdie, El, Sun-0t) Ook
et daarmschoonmacken soms een bk/n den daardedrachts(IA,Nbk) bn. [... draxts; aks.
wisselt] 1. voor de derde keer dragend (van
bruukt wodde, mar waorvcur? (Ow)
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daddegraodsverbraning - daegs
een kaif, een veulen)

Dit is een
daddedrachts peerd ( Sun-0t),
can
daddedracbts koe ( El)

daagelilcs lappian goad heel gewone
(kieding)stofe.d. (Dhau, b), in etdacgcliks
levan zoals men het dagelijks kan

daddegraodsverbraning (1) [...'br...] derdegraadsverbranding
daddehaif (verspr.) Ook daardelzalf
(Dhau, Nbk, Op, Ow), deddehaif (WH),
derdehaif (WH) ['dada.../. .] - derdehaif,

waarnemen, at daegcliks bestuur, Et is

twee an een half Hij hat d'r can roe carpels
nut, now zit d'r flog daddahalve roe in
(Nw), Daddehalve cent is can halve stuver
(Np, Sun-0t), Etkostta daddebalve gulden
(El), Ze hebben wat kocht vaur daddebalf
bonderd(Nbk), Et buus was pas daddehalf
jaor twee an een half jaar oud (Op), een
daddabalfmad laand(Bdie), (gezegd om te
kopen, te bestellen:) Bakker, daddehalf
brood! (Nt)

daddejaors {...j...] - derdejaars
daddekaif z. daddekalfs
daddekalfs (verspr.) Ook daardekalfs
(Op), daddekalf(Nw) bn.; attr. ['d.../...] 1.
voor de derde keer drachtig (m.b.t. koeien)
Een daddakalfs koa is op at baste van zian
levend, een vierdeka Ifs wodt al minder
(Ste), Ze staot &rmooi veur, mar atis now
ok al can daddaka!fkoa (Nw)

daddepat [ .p...] - derdepart, derdedeel
dadderangs [aks. wisselt] - derderangs
dadderangshotel (spot.)
derderangshotel
dadderangsrolle (spor.) [...'rolo] derderangsrol
daddest z. dadst
dadel [da:di] - dadel
dadelpaim ['d...] - dadelpalm: dadelboom
dadst z. dad
daeg. - afkorting van daegeliks dagelijks
daegeliks Ook dageliks (WH) bn., bw.
[rdegiaks/Ida .] 1. op/met/van iedere dag
Dc melkauto komt bier daegeliks Janges

(Nbk), Dat is lena van mien daegeliksc
bezibedcn van de bezigheden die 1k elke
dag doe (01-NI), Et is veur daegeliks
gebrunk men meet het dagelijks gebruiken,
Et was daegeliks wark van zok vol/c. Ze
waren in 'tzoolt bebetan (v), Mien man bet
can daegalikse dianst op Stian wick nI. met
de vrachtauto (Wol), Dat flitterpapiermeuj'
wel can daagclikse schriever veur wezen,
aanders kriej' d'r glen latter op iemand die

elke dag schrijft (Nw) 2. (bn.) voor elke
gewone dag, gewoon 't Is mar can

dacgelilcsa kost gewoon eten, eten dat men
elke dag gewoonlijk eet (Db, Dhau, Diz),
at daegcliks brood hot voedsel dat men
elke dag nodig heeft, dat waardoor men
een gewoon bestaan kan hebben: Mar de
massa vrot veur zian daegeliks brood,
tussan morgenstond an aovcndrood (ha),
We warkan year oons daegeliks brood(Op,
Ow), Hij was mar daegeliks in 'a kleren in
gewone kleren van de werkdag (Db), Dat
bin daegeliksa mean sken eenvoudige,

oprechte meensken (Np, Nt)
daegen zw. ww.; onoverg.; daegde, het
daegd ['de:g] 1. dag worden, licht worden
Et bagint to daegen (Bu) 2. het gaan
begrijpen, bet beginnen te doorzien Now,
bagint at je te daegan? (Nbk) 3. do
oplossing, licht aan het eind van do tunnel
zion Et is wat mit at in vu/Jan van die
woordeboakkaorties, mar now we de letter
P zitten zian, begint at toch weer wat te

daagen (01-Ni)
daegenlaauk z. daaganlanga
daegenlang z. daeganlange
daegenlange (Nbk, b) Ook daegenlang
(Nbk, n), daegenlaank (Nbk, n),
dagenlang(WH) ['ds:g ... / ... ] 1.dagenlang
Doe 'k at haurda, zat 1k daagenlangc te

goalan (b, Nbk)
daegs Ook daes, daags (WH) bw., bn.
[ds:xs/ds:s/da:xs] 1. (bw.) overdag, in de
tijd van do dag, per dag We hebban mar
twie keer in de wake daegs mooi wear had

(Ow), 1k fiatste daegs naor mien wark
(Diz), Die man gaot daegs naor de boar
dagelijks, als arbeider nI. (aig., Ld), Daags
as Willem naor 't wark is (..) (v), Die slapt
daegs ok we] as! (Np), P. gong twie keer
daegs te klokka!udan (Nbk), P. gong daegs
twic keer... (Nbk), Sommie mollavangars
vangan dattig mollen daes (Nt), Hij
vartalde dat hij daes wal 3000 turvan
graven kon (Ow), Doe 'k destiads nut
warken gong, verdienda ik eon gulden
daegs (Db) 2. (bw.) op de dag daegs
tavauren, zo ook de vaurja daegs (b),
daegs d'nnao op do dag erna, do ere daegs
id.: Mar do era daegs begon mien gewaten
mij tocb te plaogan (..) (b), do aandere
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-daegs - daeledacgs id.: Dc aandcrc daegs spculdcn wij
op dc weg nict veer van dc zaandwcg of
(b) 3. (bn.; doordeweeks, op gewone dagen
benut) c/c dacgsc brook (Ste), daegsc
k/crc,,, cen dacgsejurk(Dhau), Vent daegs
dreugen c/c man /udcn boczcrocns; b/auw
mit ccii wit strepien (Obk), M gaot /iefst
op 'ii dacgsc dag vot (Ld), 't Is mar con
gewone dacgsc c/ag (aig., Ma)
-daegs Ook -daes, -daags (WH) [ds:xs/ds:s/da:xsj - -daags, tweede lid in
vicrc/acgs, zcsdaegs e.d.; ook in
daddec/aegs, z. aldaar
daejder Ook daalder (Wil) de; -s; -tien
['dE:ldç/'da:... ] 1. bep. munt: daalder, ook
ter uitdrukking van de omvang van een
bedrag, dan meestal geen meervoudsachtervoegsel -s: 1k beb ccv koc vcrkocht
vdur bondcrd c/ac/c/cr (Dfo), L. bet d'r
honderd c/ac/c/er veurhcnne told (b), Ur is
n/ct vcu/ tc kricgcn vcur con c/ac/c/cr (Db)
2. (my.) ronde vlekken op de huid van een
gezond, goed doorvoed paard (Db, Dho):
Hi7 bet c/c c/ac/c/crs op 'cbuuc//iggcn(Db,
Dho) * Dc ccrste k/ap is ccii c/a elder
wccrc/, Ben good begin is ccii c/a c/c/cr
wccrc/ id. (Np), (schertsend:) Ben thkkc
boercmcic/ kost mar ccii c/ac/c/cr (verspr.),
Op c/e mark isje gulden ccii c/ac/c/cr wecrd
daelderig (El) bn. ['ds:ldçox], in c/a c/c/cr/ge
p/akkcn witachtige plekken op de huid van
een paard die op een gezonde konstitutie
wijzen; bij een veulen kan dit betekenen
dat het een schimmel wordt (El), z. ook
c/ac/c/er, bet. 2
daelderplakken (Diz, Ste) Ook rieksdaelderplakken (Diz, Ma) my. ['d.. .1.. .'d...]
1. ronde vlekken op de huid van een
gezond, good doorvoed paard Dat pccrc/
zict c/'r mooi glad nut, hij bet c/c
ricksdac/c/czp/akkcn op 'c huuc/ (D iz)
daelderplakkerig (El) bn.; -er; -st ['d...] 1.
gezegd van een paard met ronde,
witachtige vlekken op de huid, opgevat als
een token van gezondheid, ook als token
dat het veulen een schimmel wordt
daciders bn. ['ds:ld1s] 1. ter waarde van
een daalder 1k heb con c/ac/c/crsc brook
kocht, oat is ccii kopicn (Nw), c/ac/c/crsc
ncgosic (Diz), ccii c/ac/dcrsc kockc (El),
c/ac/dcrse wccr koopwaar voor een daalder
(Dhau) 2. good, prachtig, in ccii c/adders
p/ak een prachtige plaats (verspr.), Wat

ha c/c/en ze ccii c/a elders p/akkicii in 't
bujvak on wat had hour mockc /ckkcrc
me/k! (v), Hif bet ccii c/a c/c/crs p/ak
gezegd bijv. van een prachtige betrekking
(verspr.)
daele Ook dale (Wil) bw. [de:lo/'da:l] 1.
neerwaarts, naar beneden Oonzc oprit is
ccii meunung bij ccii dick c/ac/c (Bdie), Dc
zunncwcrung is c/ac/c (v), Wat kwam c/aor
c/ac/c? (Nbk), Dc broggc is c/ac/c (Obk),
Dc zicvcr c/reef him bi c/c jassc c/ac/c
(Nbk), We gaon bij et trappicn c/ac/c
(Dhau), Die krcgcn ok van bovcn c/ac/c
ervathangs (Nw), Ft tcrrcun /oopt daor
dac/c heeft een glooiend verloop (naar
beneden) (01-NI) 2. langs, in de lengterichting (langs, over) c/c weg c/ac/c gaon
(Nbk), Dommict za 'k c/c rammc/cvc/c
busscn hcurcn as I H mit c/c wacgcn c/c
weg c/ac/c komt, bonne tc me/ken naor et
/aanc/ bij c/c Kuunc/cr (v), Die woont oat
pad c/ac/c (Nbk), Daor kwam icnc c/c dick
c/ac/c (zettcn). Ft was I G. mit c/c zen c/c
Of
daar naderde iemand over de weg
bac/ hij et rcuken oat zc c/c pc//c c/'r haost
of hadc/cn, op ccv c/ag c/aor kwam een
bocrewacgcn or /aanc/ c/ac/c zcttcii naderde
over bet land (j), Langs sma//c patties,
moc/c/crrcc/cii, ccii acvc/c c/ac/c hicr cii c/aor
(Obk) 3. voorbij D'rgaon bier nog we/es
wat mcenskcn c/ac/c (Nbk), Kuj' c/'r wc/
c/ac/c? (Nbk)
dade- Ook dale- (in een aantal sst.: Wil)
(z. ook ricer-) ['ds:la/'da:loJ 1. eerste lid in
overg., scheidb. samengestelde werkwoorden: naar beneden, op de grond, zoals
in c/ac/c/cggcii, c/ac/cgooicn, c/a c/csmietcn
(niet alle mogelijke werkwoorden van dit
type zijn in dit woordenboek opgesomd):
Wij' c/ic hockey c/aor even c/ac/e/cggcn?
(Nbk), Dc hoiic/ /cgdc zicii orcv plat op c/c
kop c/ac/c (Nbk), Docjc rok es wat c/ac/c,
aanc/crs /iekt et zo rccr (Nbk), Wif /cgc/cii
him op c/c divan c/ac/c on trokkcn him c/c
jasse cut (v), (van vliegtuigen:) Tcgcn c/c
c/att/g wo'v c/'r c/ac/chac/c/ neergeschoten
(v), zo ook H,7 verston c/c keuiist om mit
icy schot ficnc bacgc/ et vocgc/ticii c/ac/c
to /eggcii ) en Zc paftcii 'in c/ac/c (Ste),
(wederk.) Ic moc'ii je c/'r mar bij c/ac/cgcveii leg je er maar bij neer (Nbk), zo ook
Dc oo/c/cv, mar ok G. zc/s gong oat to
hac/c/c on c/aor mos R. b/rn wc/ bij
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daelebatsen - daelegeven
daeie/eggen (vo), (wederk.) Gee! je mar lopen Do spije drool 'm bij do kin daolo
iekkar daele vlei je maar neer, vooral: ga (Bu) 2. (overg.) door te drijven naar
maar lekker slapen (Nbk), 20 ook Nao at beneden doen gaan do koenon daeleoten hoorde hij do zendo weer good scharp drioven, naor et dal (Nbk)
on gal him dade onderdepoJioj) 2. idem daeledrokken [d ... ] - neerdrukken, naar
in onoverg. werkwoorden (niet aile zijn in beneden drukken (left.): Do oeordekop'
dii woordenboek opgesomd:) naarbeneden, s/aug ioderkeerin depasso daele cm etstro
neerwaarts: En dan flittert hij do trappe dace to drokken (Ld)
dade (v), De reed lopE wat daele enigszins daeledwarrelen ['d...] - naar beneden
naar beneden (Diz), In de oorlog is dam- dwarrelen Do snij dwarrelt dade (Np)
con v/iegtuig daelokommen (Nbk), op Jane daeleflappen (Nbk, v) zw. ww.; overg.,
daelezion op hem neerkijken, lett. on onoverg.; flapte daele, is/het (bet. 2)
vooral fig.: hem geringschattend beoor- daeleflapt ['d ... J 1. (onoverg.) met een
delen (Nbk), zo ook (..) on hij van boven smak gaan liggen, zitten Do bond komt
of nog as op hour zwatte haor daelekeek

Era oge in do bienen on Rapt op can sander

(...) (vo) en Jo booven niot op ione daele to pith daele (v) 2. (overg.) met een smak
kieken hem geringschattend beoordelen werpen (Nbk) Hijijapte dopiaanken op 'a
(Nbk), Vaal daor mar niet daole val daar grond daele (Nbk)
maar niet op de grond, ook: ga daar maar daele!likkeren zw. ww.; overg., onoverg.;
niet zitten (Db) 3. in op-en-dace op en flikkerde daele, het/is daeleflikkerd ['d --- J
neer: 'tKoppicn gong op-en-daele (b), Dc 1. (onoverg.) neervallen Omdat hij bezeuprachtxje tenon die hij out zion insterment pen was, is hij zo mar daolellikkord (Wol)
baa/dc dedenje oron op-en-daelegaon (j)' 2. neersmijten Hij ilikkerde do tasso op 'a
't Hontien diede/t mar wat op-en-dace stool daele (Nbk)
(Nbk)
daelegaon [d...] - neergaan, naar beneden
daelebatsen (Nbk, Nt, Ste) zw. ww.; gaan, zakken Hij gong bij de ladder daele
(on)overg.; batste daele, is daelebatst [d... (Np), As de baBe in de warkvorscbaffing
1. (onoverg.) smakkend vallen (Nt, Ste) daelcgong, konnen de arbeiders uutscbeiHij batst in de stool dao/o pioft neer in een don (Op), Dc siagboom gong krek daoie
steel (Ste) 2. (overg.) met een smak doen (Np), Die sticnzwulle moat zion tied uutvallen (Nbk) Hij batste de tasse in do gang
daele (Nbk)

ziekon om dear to broken of wear daele to

grond vallen: 1k bin op 'ties daoledonderd

kiendor moon bear daeloge von, ze liggen

gaon af to nemen in omvang, weer gelijk te
daclebouwen (Obk) zw. ww.; overg.; worden met de huid (Obk)
bouwde daele, het daeiebouwd [d ... ] 1. daelegeven st. ww.; wederk.; het daelenaar beneden uitbouwen Et boversto dial geven ['d. ..] It. gaan zitten, liggen (om te
van de kdrf daor brengen ze banning at rusten, to slapen, to ontspannen) Geefje
earste benne, on dan bouwen ze daele, en mar daele in die steel (Nbk), Doe bij bàn
aachtor (Obk)
bij eon taofoition daelogoven bar (..)
daeledaelen (ba) [d ...J - neerdalen (left.) (Ow), Do koenen gavven hour /0k/car in et
Do eerste kwalstors natte snij bin in do stro dace (vo), Die oolde buurvrouw gal
wieke moddorbri7 van pad on manning bear mar daele waor aj' bij wacren [ging
daeledaeld (ba)
zitten urineren], mar ze had eon brook an,
daeledoen ['d ...J - neerdoen Doe je rok as oat wacren twee boksen on een baand
wat daele, sanders liekt et zo rear (Nbk), (01-NI) 2. gaan siapen Doe ikme daelegai
de klappe da a/edo on de klapdeur naar was i/c zomar can aende op reize flunk in
beneden doen (Ow)
slaap (Db), Maokje nict drok man, geefjo
daeledonderen ['d...] - neervallen: op de mar daele ga proberen to slapen (Nbk), Die
(01-Ni); neer doen vallen Hidonderdo de mar to angaon gaan slapen (Obk), I'Jkan
basso bi5 do waogen daele (Nbk)
je rastig daelegeven, do koc ka/fi vandaeledrieven st. ww.; overg., onoverg.; naachtnognict(Db) 3. zich neerleggen bij
dreef daele, is/bet (bet. 2) daeledreven iets, zich rustig houden, berusten Ia moo 'n
['d...] I. (onoverg.) drijvend naar beneden je d'r mar bij daelegeven, at geft toch niks
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daeleglieden - daelelazeren
(Nbk), zo ook Daor moej' je mar in onoverg.; kiapte daele, is daeleklapt ['a...]
daclegeven (vo, Ste), Hoof je mar koest, 1. (onoverg.) smakkend vallen (Spa) 2.
geefje mar dade (Np, Dhau) 4. in van (overg.) met een kiappende beweging
boven dae/egeven iemand op z'n hoofd neerwaarts doen gaan (Nbk) een klapdeure
laan, erop timmeren (be: Op)
daeleklappen (Nbk)
daeleglieden st. ww.; onoverg.; is daele- daeleknallen (spot.) ['d...] - neerknallen
gleden ['d...] 1. naar beneden glijden veur- daeleknikkeren zw. ww.; onoverg.; knikzichtig bij de waf daeleglieden (Nt), Dc kerde daele, is daeleknikkerd ['d...] 1.
k/wider gleden bij de trap/cuning daele neervallen, in het bijzonder van een
(Diz)
persoon Pas op, knlkkermarnietdaeleval
daelegooien ['d...] - neergooien: naar maar met (naar beneden) (01-NI)
beneden gooien, ondersteboven gooien: Hij daelekommen Ook neerkommen (bet. 1-4,
was zo stark, bij gooide mij zo wat daele 6: Spa) st. ww.; scheidb.; onoverg.; is
(Pe-Dbl); in de bool d'rbijdaelcgooicn er daelekommen ['d... J 1. neerkomen: nit de
min of moor abrupt race ophouden, hot lucht neervallen: K kwam dace mit een
bijltje erbij neerleggen: Ze kregen mar boom (bI) 2. nit de lucht dalen Waor is de
nooit glen hu/pe, dat zo hobben de boel d'r
bi] daelegooid (Nbk)

daelehaelen ['d...] - neerhalen: neerschieten ccxi vliegtuugdaelehaelen(v); met
opzet zeer nadrukkelijk bekritiseren, sterk
afgeven op (Nbk) Ic moe/n hhn met zo
daclehaclen (Nbk)
daelehangcn (Nbk, Ste) Ook neerliangen
(Wil) - neerhangen: ergens doen hangen:
Waor hej'je jasse daefcbongen! (Nbk),
Onge veer ccxi meter veur do bekke woddo
dan een paol neerhongen zodat et vee niot
op 'c damme kommen kon; in eon stuk land
waorpinken lopon gebeurt ot nog we], mar
dan wodt d'r meostal scbnkdraod your
bruukt (Spa); neerwaarts hangen Ft blad
was bevrcurcn, et bong hiolemaole dace

be/on daelokommen?(Spa), As do b/jon op
de vliegp/aanke kommen, kommen ze daele
(bs: Ow), Ft was zwaor weer, slag op slag
kwam dace (Ld) 3. op de grond/de

bodem/het oppervlak enz. komen, vallen
Die is daor raer daelekommen; bij lag to
kreunen van depiene (El, Obk), Aj' wacter
putten mossen, dan mos ie d'r veur zorgen
dat etputemmertien op 'e kop in 't wacter
daelekwam (Obk) 4. treffen, taken Etkomt
allemaol op zien pochel daele zijn lichaam

moot bet allemaal maar weten to dragon
(het zware werk, het ongemak, do zware
lasten) (Obk), En laot zion haandelwieze
op zion eien heufd daelekommen (b) 5.
(vaak niet aaneen) langskomen Hoe vaeke
het hif ze niet Zion daelekommen? zion
langskomen (v), Doe G. risselvaosies

(Nbk)
daelehouwen (Nbk) ['d ...J - neerslaan: Ze maekte om naor mom toe mit do thee, zag
hebben him daelehouwd (Nbk); neer- ze een mienheer etpattien naor haus daele
houwen, omhakken: lYle bet die bomen kommen (vo), Ui komt een rater et bospad
bier zo roog daelehouwd? (Nbk)
dace (El) 6. in daelekommen op fleerdaelekieken Ook neerkieken (Sz) ['d...] - komen op, gelijkstaan aan (..) wit mit
neerkijken, neerwaarts kijken: (..) on hij bruun of bruun mit wit, oat wee'k zo met
van boven of nog es op hour zwatte haor 't Kwam op 't zeldo daele (b)
daelekeek... (vo); echter vooral in op iene daelekrabbelen ['d...] - neerkrabbelen Hij
daclekieken hem geringschattend waar- bet mar gauw even wat dac/ekrabbc/d
deren, hem minachten: Die kikt wat op je (Nbk)
daele (Nbk, Bu), Hij keek daele op Jan Rap daelekwalcken z. hennekwakken
(bI), Ze kun zo minacbtend op je daele- daelelaoten st. ww.; overg.; het
kickon (Nw, Nbk), D'r wodt op him daelelaoten ['d... 11. neerlaten, neerwaarts
daelekekon (Np), Ze doet zo nufuig, zo laten gaan de k/appc van de waegcn
kiekt gewoon opje neer (Sz), lege op lene daelelaoten (01-NI)
daelokioken hem erg minachten (Nbk); daclelazeren (01-NI) zw. ww.; overg.,
verder in argons lege op daclekieken iets in onoverg.; lazerde daele, is/hot daelelazerd
hoge mate minachten (Nbk)
[d...] 1. naar beneden (doen) vallen Daenk
daeleklappen (Nbk, Spa) zw. ww.; overg., d'r omme, lazer mif met b/f de trappe
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daeleleggen - daelerunnen
dade (01-Ni)
daelcleggen (verspr.) Ook neerleggen
(Spa) zw. ww.; overg.; iegde daele, het
daelelegd [d ... J 1. neerleggen Et was
schoftticd bij c/c bagge//aden, doe /egdcn
ze et ark even c/ac/c (Obk), 1k heb hear
niks in c/c wege /egd, daor kan Yc mien
honEd rasti' am dac/eleggen daar kan 1k
rustig om slapen, 1k hoef me niks te
verwijten (Dhau), Jo d'r bij dac/e/cggcn
cnn berusten, geen verzet meer bieden, er
niet meer tegenin gaan: DaormocJ'jc mar
bij dacicicggcn (Nw, Ste), Je bij c/c
meerderbied dac/eleggen (Obk), et
bielegien d'r bi] neer/eggen ermee stoppen,
ophouden (Spa) 2. neerschieten HJJ
verston c/c kcunst om mit icy schot Ilone
hacge/ et vocgc/tien c/ac/c to /cggcn (s)
daeleliggen ['d...] - neerliggen Dc
man/ac/en zn//en we] b//ode wezen mit c/it
moo/c weer, zc bebben zovu/c grös
dae/c/%gcn al. gemaaid (Bu), HiJ bet nag
uren dac/c/cgcn /n'tgros (..) (ba)
daeldopen st. ww.; onoverg.; is (bet.
1)/het (bet. 2) daelelopen ['d ... J 1. over een
weg ed. lopen Hij leap c/c weg c/ac/c
(Nbk) 2. een licht glooiend venloop hebben
naar beneden Dc reed loopt war c/ac/c naar
beneden (Diz)
daelemieteren (Ste) zw. ww.; overg.,
onoverg.; iazerde daele, is/het daelelazerd
['d...] 1. naar beneden (doen) vallen 1k
micterde daor toch NJ c/ac/cf 1k viel me
daar dan toch bij langs naar beneden!
(Ste)
daelcn Ook dalen (WH) zw. ww.;
onoverg.; daelde, is daeld ['dc:In/'da:ln] 1.
dalen, in de lucht naar beneden komen (van
vliegtuigen, ballonnen e.d., bij vergelijking
soms ook van grote vogels) Et v/icgtuugis
c/add (Ma), -was an et c/ac/en (Nbk),
began to c/ac/en (Nbk)
daelepaffen (Nbk, Ste) ['d.. 1 neerschieten Zc paftcn 'm c/ac/c (Ste)
daeleplakken (Nbk, b) zw. ww.; overg.;
plakte daele, het daelepiakt ['d...] 1. in de
verb. Je gat c/a c/ep/a/ckcn gaan zitten (Nbk,
b): P/ak 'tgat mar dac/cga maar zitten (b)
daeleplenzen (El) ['d...] - neervallen (van
regen, op stromende wijze) Dc rcgcn p/cyst
c/ac/c (El)
daeleploffen Ook neerploffen (Nt, Spa),
daelepoffen (bet. 1: Op, bet. 3: El, Np,

Obk, 01-NI, Op) zw. ww.; overg.,
onoverg.; plofte daele, het (bet. 1)/is
daeieploft ['d ... //n ... J 1. neerploffen, met
een smak vallen H1J plofte zo c/ac/c (Ste),
Die cf/k/cc kcrc/ kwam to va/en cv pofic as
ccii zak mae/ c/ac/c (Op) 2. (overg.) met
een smak doen vallen, doen belanden Dat
pccrc/ had con zwaore loop over bum, hiJ
p/oDe c/c bcncn c/ac/c (Pe-Dbl) 3.
(onoverg.) op gemakkelijke wijze plaatsnemen, waarbij men zich min of meer laat
vallen, ook: pioffend gaan liggen van bep.
dieren Hi7 p/oDe in c/c stool c/ac/c (Ma,
Nbk, Np, Ow), Wat was i/c mu van oat
acne lopen, c/at 1k p/oDe op 'c stoc/ c/ac/c
(Diz, Ma, Dhau), We hack/en at ccv hie/c
reize had, we /cutcn oons cvcnpics
dae/cp/offcn(Db, Obk), (uitnodigend:) P/of
mar even c/ac/c, Jc toe, ga maar even zitten
(Nbk, Bu), Ze p/oDe as ccv zoo/tzak c/ac/c
(Sz)
daeleplompcn (Bu) zw. ww.; onoverg.;
plompte daele, is daeleplompt ['d ... ] 1.
neervallen
daelepoemsen (Bu) zw. ww.; onoverg.;
poemste daele, is daelepoemst ['d...] 1.
neervallen Hij pocmstc zo c/ac/c hij viel
zomaar op de grand (Bu)
daelepoffen z. dae/cp/offcn
daelerocgelen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
roegelde daele, is daeleroegeld ['d. ..] 1.
neervallen op de manier van roegc/en: Et
rocgclt c/'r bij c/ac/c (Nbk)
daeleroken (bs: Obk) zw. ww.; overg.;
rookte daele, her daeierookt ['d ... J 1. (m.b.t.
bijen) neer doen komen, tot rust doen
komen door rook te blazen met de daartoe
bestemde pijp AJ' biJk/icks naor or bruud
kiekcn willen, mocJ' c/c bijen even c/ac/crokcn (bs: Obk)
daelerollen (Dho) Ook daelerulen (Db)
zw. ww.; rolde daele, is daelerold [ci ... ] 1.
neervallen, naar beneden (doen) vallen/
rollen, op de grond (doen) vallen/rollen
HiJ run/dc bij do zaandbu/te c/ac/c (Db) 2.
langs, over lets rollen of doen rollen HiJ
ro/c/c c/'r zomar c/ac/c (Dho)
daelerulen z. c/ac/era//en
daelerunnen (Obk) zw. ww.; onoverg.;
runde daele, is daelerund ['de:lar&4:] 1.
naar beneden drijven, lopen (op de nianier
van drijven) Et zwiet runt him bij or hcufc/
c/ac/c (Obk)

SI.

daeleschroeven - daelezetten
daeleschroeven (Op) onbep. w. [d ... 1j - op
schroevende wijze naar beneden draaien
Eon branendepietereu/ieiaarnpc moej'eerst
dae/esehroeven en dan uutpocsten (Op)

daeleschutten (Op) zw. ww.; overg.;
schutte daele, bet daeleschut [de:loskAtI7] naar omlaag sluizen (van schepen)
daeleslaon zw. ww.; overg., onoverg.; bet
(bet. 2, 3)/is daelesleugen [d ... ] 1.
(onoverg.) neerslaan: naar beneden komen
AJ' can gek op 'e schostien hebben, dan slat
de rook met in de schostien daele (Dfo),
Dc peerdekop sicug iederkecr in de passe
daele om etstro daele to drokken (Ld), El
is motterig, et slat daele het regent
(enigszins) (Np), Dc mist slat dade (Nbk)
2. (overg.) neerzetten, bouwen Je ken we/
zien dat et 'in good gaot, want hi] bet d'r
can knap hues dae/es/eugen (Wol) 3.

(overg.) vellen, ook, mb.t. personen:
neerslaan, in elkaar slaan
daelesmakken (Obk, Op, Spa, Ste) zw.
ww.; overg., onoverg.; smakte daele, het/is
daelesmakt [d... 1. met een smak
vallen/doen belanden As d'r scheuten in et
ies zitten, dan kuj' reer dae/esmakken

neervallen Hi] hadde zó badde warkt, dat
hi] wol d'r haost hi] dac/evalen (Op), Dc
regen vu/ gestaod/g dace (Db) 2. gaan
zitten om het zichzelf geinakkelijk to
maken Vaal mar even daele, dan kr/c]'
cerst een koppien thee (Bu, Sz), Vaal mar
dade, jow zu/Jen wel mu wezen (Wol),
Zak bier mar even dae/cva/cn? ( Bdie) 3.
op visite komen Buurvrouwkornt even hi]
mi] dacleva/en veer een kicker koppien
koffle (Db)

daelezakken zw. ww.; onoverg.; zakte
daele, is daelezakt ['d...] 1. naar beneden
zakken, doorzakken Do hi/dc zakte in de
boeke war daele, doe he'k d'r mar een
schraege ondcrzet(Ld) 2. gaan zitten (Ste)
Zak mar daeJe ga maar zitten (Ste)

daelezetten Ook dalezetten (WH),
neerzetten (Spa) zw. ww.; overg.; zette
daele, het daelezet ['d. 1 1. neerzetten,
ergens plaatsen Waor zetten we dat now
daeie!(Ste), Waormoe'we datdae/ezetten?

(Bu), Aj' de peerden zo daelezetten, dan
oogt et beter (Wol), Ze keek hoc a '/c et op
'a taolei daelczette (v), Hi] zette c/c
schoppe daele en keek de bakken nao (j),

Ic moc'n je liets dam- met daelezetten, dan
(Obk)
daelesmieten ['d...] - neersmijten, met een nernen ze b/rn zornar mit! (Nbk), Dat bce/d
smak doen belanden Smict die romniel is h/er dae/ezet ter naogedachtenis van
Pieter Pool d.i. de spotnaam voor Pieter
thor mar dae/e (Op)
daelestrieken st. ww.; onoverg.; is Stuyvesant (Wol), Ze bebben d'r een
daelestreken [d...] 1. neerstrijken, neer- baandwiezerdaeiezet(Dfo) 2. lager maken,
dalen, zich zetten op Overa/ weren de ni. van hoog gelegen stuk grand Eon hoge
viokkies dae/estrekcn (ha), As een kool- kaampe wodt vacke daeiezet (Op), Die
wittien op 'a boeremoes dae/estrikt,
kornmen d'rroepen van de eigies (Obk) 2.
langskomen, aanwippen (Nbk) Hi] strikt

even hi] oons daele komt even bij ons aan
(Nbk)
daeletrekken st. ww.; overg.; bet daeietrokken [d ...] 1. naar beneden trekken
Veurdat boeren naor bedde gongen, wodde
de scboeflaarnpe daeietrokken (Op) 2.
omver trekken Ic moe 'n c/ic pinke
dae/etrekken omver trekken (bij het

slachten) (Np)
dacletrippen (ba) zw. ww.; onoverg.;
scheidb.; tripte daele, is daeletript [d...] 1.
trippelend neerkomen (..) tripten twie

hoge bouw ken we beter can halve meter
daelezetten, dan vcrdreugt de vrucht
mindergauw (Db), Om ot iaand wat ellen
to kriegen gingen wi] c/c hoogte war
daelezetten (Diz, Pe-DbI), Dat hoge
hock/en /aand wii i/c dac/ezetten om d'r
zaand nut to scbicten (Op), greide

daciezetten weiland lager maken (Nbk, b:
Im), den ribbe da/ezetten ( Spa) 3. afgraven,
het onder de bovenste laag weghalen van
grond om een mengsel van aarde en mest
te krijgen dat in bet voorjaar als bemesting
over het land werd gestrooid (Dfo, Dhau,
Nbk, Np, Obk, Ste) 1k bob een bid stok
van de kaarnpe dac/ezet in de dongbuit

k/chic vocties daele op iene van de s/eden
b/oemekroonties (ba)

weggegraven en op de plek van de
mestbult met most gemengd (Np), Mit

daelcvalen Ook dalevalen (WH) st. ww.;
onoverg.; is daelevalen ['d ... I ... ] 1.

dae/czetten kwam de boverste zode naor
beneden, daor kwam most bo venop mit
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daelezien - daenken
grondd'rdeur; lacter wodde datmongen an
over et land brocht. eardedong was bid
best (Nbk), zo ook Wenioe'n ok Dog even
een ho eke daelazetten (Nbk), Gre/dc wodde
daelezet ow eerdedong to macken (Dhau)
Dan haj' ene dong out aen dongbult die
ow on om mit koestront on zaand out een
hoge kop in do gre/dc daelezet is (Ow) 4.
(wederk.) neerstrijken, zich vestigen Ze
zetten hour daor daele (Np) S.

dat Jcuj' daenken 6) rick daenken on aarm
tel/en doen alsof men rijk is, zich rijk

voelen terwiji men maar weinig geld heeft
(Nbk) 2. (ovetg.) veronderstellen,
vermoeden, verwachten 1k daenk dat or wel
goedgaon zal(Nbk), Wie ken ok daenken,
dat I zoe'n streak uuthaelan so!? (b), Die
vent her me aorig besjacheld, dat had 1k
niet van 'In docht (Sz), Ha 'k at n/at docht?

geringschattend spreken over, afgeven op

zie je wel, 1k dacht al dat het zo zou zijn
(b), Dat had ik n/ct van jow docht (Nbk),

D'r deugt nooit wat van, hi] zet a//es

Mar hi] vun n/ct wat hi] docht ta vienen

daela(Ste) 6. (ook niet aaneen geschreven) Q)' Wat daenk Ia! 1k kan gien
langs, over jets komen Of had hi] et dubbe/tiensehieten! (Db), Asia zeggen dat
reuken datre dapo//e d'rhaost of hadden,
on aen dagdaorkwam can boerewaegen et
laand dae/ezettan (j), Daor kwam iene de
dick daelezctten. Et was I G. mit de zende.

a)

daelezien (Ow, b) at. ww.; scheidb.; het
daelezien [d...] 1. neerzjen, naar beneden
zien 2. geringschatten De beer is hi] nil]
onder mien helpers, daorom sal ik daelezien op wie een hekel an nil] hebben (b)

daeling (spor.) de; -s ['de:luj] I. daling
(van een vliegtuig)
daels bw. [d€:ls] 1. ruziend, z. onder
slaond, z. ook dells
daenkbeeld [d:ijgbu1tJ - denkbeeld
dacnkber ['d:ijgbç] - denkbaar,
voorstelbaar
daenkelik (Sz) [d:ijkJak] - denkelijk:
verrnoedelijk
daenken Ook denken (WH) onregeim.
ww.; overg., onoverg.; her docht
[d:i]k0/'dqkp] 1. (onoverg.) denken, het
verstand gebruiken, nadenken je suf
daenken heel lang, intensief over jets

at goedkomt, dan sal et wel good kominen
daenk' vermoed ik (v), Dat daenk' niet dat
vermoed 1k niet (Nbk), Hi] daenkt me te
paaien mit die mooioraoterie, mar dat zit
'in n/ct glad (Sz), 1k docht at al., Ha 'k et
n/ct docht!, Dat docht ik mar, 1k docht et
wel/niet ik dacht van wel/niet, zo ook 1k
docht van wal/nie4 Zoj' daenken! denk je
dat, Aj' mar n/ct daenken (..), Die daenkt
a/tied at sl/mste is altijd bang voor het

ergste (Spa) 3. (onoverg.) in gedachten
hebben, voor de geest hebben, erop letten
Ze dot me argens an daenken, dat maegien

(v), Hi] had al docht: dit is ok glen
gawone kwas4 mar at badde so lekker
smaekt Hoe lange daenk ie dan vet to
blievan?heb je in gedachten om (b), Wi]
daenken nog we/ es an oonza kin derja oren
(Db), Daenk daor ok as an, argans omme
daenken niet links laten liggen, verzorgen
als het nodig is: Daenk ow de voegals (b),
Ic moe'n d'r niet an daenken dat zou heel
erg zijn, zo ook 1k meet d'r n/at an
daenken, Daenk d'r mar omme, hi] hoo/t
a/tied depette op, omdat hi] n/at weten wil
dat hi] can k/atskop bet let er maar eens
op (Op), Doe d'r mar es daenken omme let

denken, Nao al dat daenken kon dat 't we!
es wezen (Db), an et daenken rattan, le
moe'n mar so daenken (..) je meet het
maar zo zjen ( ... ), Daenk d'r (nog,) es er maar eens op, let op mijn woorden, zo
(goed) over (Nbk), Daor meek (nog,) as ook Doe d'r mar daenken omme (Obk),
(even) over daenken daar wil ik nog eens Doe mar as daenken om mien zeggan (Ow)
over nadenken (Ma, Nbk), Dat ge/I to en Doe mar as daankan! (Obk, Wol), 'kZal
daenken, D'i- was gien daenken an dat or 'tja betar vartellen, en daenk as om mien
lokken zol or zou geen sprake van zijn woorden (..) let op mijn woorden (d),
(Nbk, v), 0/en daenken an! beslist niet, Eerdaj' d'r omme daenken is 't zovaar voor
geen sprake van!, 1k daenk d'r niet an ik je het in de gaten hebt (Ma), Moej'mar as
wil het beslist niet (Nbk), Dc herinnering onitna daenken! let er maar eens op (Ste)
van et .rieden bleefbeur a/tied bij dat kuj' 4. (onoverg.) bedacht zijn op, oppassen met
daenken dat kun je je wel voorstellen a), Zuj' d'r omme daenken? (Nbk), Daenk om
zo ook Mar de femilie is bier dan ok rap, de bond pas op voor de bond, Daenk d'r

daenker - daezen
omme pas op, let erop dat Daenk d'r
omme aj' mit die zaeken doen, want die
kan je wel es verriefelen (Obk), Daenk d'r
omme, zegt H., ie beginnen me hier niet te
janken! let er geed op, hoe ook (v), Jim
moe'n wat daenken om Sint-Jan opschieten
met het werk: rond die dag (24 juni) moet
men nI. aan het hooien toe zijn en veertien
dagen ervoor of erna is het donker weer
(Ste) 5. (onoverg.) niet vergeten Daenk ie
wel an/om hear jaordag? vergeet je niet,
Daenk ie nog even om de kraante?vergeet
je niet de krantmee naar binnen te nemen,
Daormoej'omme daenken vergeet dat niet,
Daenk ie d'r omme daj' de bussen op 'e tied
bijde wegzetten?(Nbk), Hijis spiekanti
[slim, listig] hear, daenk d'r omme
absoluut, beslist (Ste), zo ook Daenk d'r
omme dat et een snuperd is (Np), Dacnk
d'r omme, et is lang gien stamper (Ste) 6.
(overg.) als inhoud van zn gedachten
hebben, bedenken Kun jow nog daenken
hoe dat doe kommen is! En mit dat hij
zo docbte, gong hij op reize op huus an!
(b), Zels doe wodde d'r year oons docbt
hoefden we zelf niets te bedenken en
moesten we gewoon maar doen wat de
anderen vonden (v) 7. (overg.) als mening
hebben, vinden 1k leap je strakkies ok al
vearbi) mar ik daenke hij wil me niet
meerkennen (Sz), Netaoris Jongediekha'k
docht (vo), Ie mossen d'r mar mit opholen,
ba'k docbt (b), Hoe daenk ie d'r over?
(Nbk), le kun wel daenken daj' een haal
daon hebben en daenken dat 't an tick is,
mar 't is nep (Sz), Sommige meensen
daenken datze onmisber bmnnen (Spa), We
daenken met overal geliekoverhebben niet
over alles dezelfde mening (Nbk, Ste), We
zullen d'r wel niet lick over daenken (p),
Gien meens is geliek van daenken (Op),
Keunsten van een ooldmeenskemoej'mar
daenken je moat hat maar beschouwen als
a) Mi] mos ze niet, Bc was te ool4 moe]'
daenken id. a) Die bin niet thuus, moe]'
mar daenken (Spa), J. nam gien risiko's
meet, dat kuj' daenken! dat kun je je wel
voorstellen
Dat kuj'daenken dat had je
gedacht (Nbk), (..) daenk' dank ik, na
ingebedde zinnen met hoofdzinsvolgorde:
Et tol wel es misgaon kunnen, daenk'
(Nbk), 't Is now mien beurt, daenk' (Wol),
Et is alweer een maond leden, daenk dat

we hi] mekeer west hebben (Nbk), verder
in zinnen als Dat daenk ok nietdat dank ik
ook niet (d), Daenk' etnietik dank het niet
(Nbk) 8. (onoverg.) van plan zijn,
overwegen om R. begon d'r es over te
daenken om mit J. mar es de femilie op te
zuken a), 1k daenk da 'k nog even kom ben
van plan (Nbk) 9. bi] fete/s daenken bij
zichzelfdenken, denken zonder her te uiten
* Eerst daenken, dan doen (Mun)
daenker ['d:rjkç] - denker
daenkfout (spor.) ['dtijkf...] - denkfout
daenkpetroon (I) ['d...] - denkpatroon
daenkrichting (I) ['d...] - denkrichting
daenkwark (Nbk, Ow) [d ... J - denkwerk
Hi] het een hoop daenkwark (Ow)
daenkwereld (spor.) ['d...] .. denkwereld
daenkwieze (spor.) ['d...] - denkwijze
daes- z. -daegs
daeveren Ook daveren (WE, Diz, El,
Pe-DbI, Wol) [dc:vp, dc:wp2] 1. hard en
daverend, dreunend lopen of rijden Ze
dae verden d'r langes, jonge, daor koj' nooit
tegen lopen (Nw), Die auto daevert overde
dick (Np), Etpeerd daevert d'r over (Nbk)
2. daverend, dreunend klinken Et daevert
d'r over (Bdie), Et daansen gong to wild,
de v!oerdaeverde onderfe bienen (Nbk) 3.
met veal lawaai weglopen (Dmi, Nw,
01-NI) (ook aaneen) Na., et rutientikken
daeverden de jonges vot (Db), (ook
aaneen) Hi]isbadde wegdaeverd(Dmi) 4.
ergens snel doorheen gaan (verspr.) Etmes
daeverde dear de keze (Nw), Eon slim
kerwei moe]' mar to gauw as et kan
deurbenne daeveren (Db, El, Bdie), 1k
daeverde deur de eerste klasse benne (Wol)
daeverend Ook daverend (WH, Diz, El,
Nbk, Pe-Dbl, Wol) ['dc:wpt, ds:vptJ'da:... ]
- daverend, in verb.: een daeverend applaus
laid klinkend, groot en machtig enz., een
daeverend feest een geweldig feest, een
daeverendsukses een daverend succes (Db)
daevertien-jan-teut (Ow) [ ... jan'tA:t] 1. in
een daevertien-jan-teut een enorme
kletskous, een geweldige praatjesmaker
daeze (Mon, Nt) ['dc:zo], in bliende daeze
blindaas, soort steekvlieg
daezen (verspr. OS, spor. WS) Ook dazen
(WH), daozen (Obk, 01-NI, 5z, b: Im) zw.
ww.; onoverg.; daesde, het daesd ['de:zi]
1. onzin uitkramen Die daest d'r mar wat
henne (Nt), Hi] daest d'r mar op Ins (Nw)

daezerig - dag
2. ijlen In de s/aop kuj'soms daezon (Obk)
3. opseheppen (Bdie) Lig toch niot to
daozon (Bdie)
daezerig (Bu) In.; -er, -st ['dE:zr3x] 1.
koortsig Hij kon wel wat daezorzg wozon
(Bu)
dag I de; daegen; daggien [dax] 1. dag, éón
dagelijkse periode met daglicht Et wodt
dag (Nbk), Aachter et dakraompion beg/nt
eon nijo dag (v), Ft is ondordchaand dag
(Nbk), Eon stokkien op do dag lag et
bumme/tion al lokker in eon wiogion toen
het al een tijdje dag was
in oktobor
krogon we soins nog we! Os zunnjgo
daogen, mar dan vaeke wol koolde
naachton dagen waarop de zon volop
scheen (Op), Eon soortpronkkaomor, waoF
aj' dour do c/ag nook zatten, a/fiend as d'r
wat biozundors was overdag, op doordeweekse dagen (Dfo, Np), Qo/de mannon
c/re ugon vroogor eon zwatto bef your do
dag on eon witto mit pl00%ios your do
zun c/ag op gewone dagen, voor gebruik op

gewone dagen, i.t.t. zon- en feestdagen
(Dfo), Do dag is al woorhaost ommo (Nbk,
b), Die A.O.W.-or wag graog wat
ommoknusselon om do c/ag an aondo to
kriegon om zich overdag niet te vervelen,
om z'n dag in te vulien (Dfo), Zo
kwammon thuus, doe et flog dag was
(Nbk), doe othaost weer dag was diep in

de nacht, zeer vroeg in do ochtend (Nbk),
't Is morgen weer vroeg c/ag morgen
moeten we er vroeg nit, meestal gezegd als
aansporing om vroeg naar bed te gaan
(Nbk), 't Was nog vroeg op o c/ag (Nbk,
ba), Dat is kot c/ag dat moet snel klaar,
moet gauw geregeld, bet belangrijke moment is or binnenkort: Mooj' c/at
woordebook wit twio maondon ocht k/aor
hobbon? Now, datiskotdag(Nbk), your
dag on dauw zeer vroeg in de ochtend:
Vour c/ag on dauw woren do arboidors al an
et wark (Nbk), zo ook Hij is bij c/ag en
dauw in do weer (Nbk), morgen an do c/ag
zodra hot morgen is: Rokon es an, as
morgon an do dag do stroom es uutvul, wat
mosson we c/an! (Np, Obk), dag on naacht
onophoudelijk, ook 's nachts flog: Dag on
naacht bin zo an 't vrotton bij c/k boor
(Nbk), H was daor in do kost your c/ag on
naacht 0), bijdagon naacht id.: Hijisbij
c/ag en naacht an 't wark, hij warkt c/ag on

naacht(Diz, Nbk), (verb.) Was hijniot do
iovorjo wrottor, c/io bij c/ag on naachto
k/a or ston your Zion hoit on your zien
bedrioflcj, b), zo ook (verb.) NJ daogo on
naachto (bi., j), Zion iono dochter is eon
/angs/aopor, do ore moot aovons botiod op
hoc/do, c/at (vor)schilt c/ag on naacht (a] g.,
Nbk), zo ook ...dat is dag on naacht
verschi//oon vorscbi/ van c/ag on naacht
(aig., Nbk), eon gat in do c/ag s/a opon (aig,
Nbk), war/con zo/ango etc/ag/s zolang men

iets kan zien door her daglicht (Sun-0t),
Do daogon woddon kottor, et schôt woor op
naordo win ter (Db), ... boginnona/aorjgto
kotton (aig., Nw), waartegenover Do
daogon /ongon worden langer (alg., Bdie),
eon c/ag as eon woke gezegd wanneer iets

op eon dag lang duurt, wanneer het door
iets een erg lange dag lijkt te worden (Np)
2. daglicht, in verb.: et veurdo dag hae/on
to voorschijn: H. gong naor do kaaste en
haoldo et oo/c/o gowoer nog es your do dag
your do c/ag kommon to voorschijn
komen: Icc/or jam- mit do schoonniaok
kwammen zo your do c/ag (v), c/'r wit Your
do c/ag kommen zich erniee vertonen,
ermee op de proppen komen: Gaotbijmit
c/at maegion? Now, daorkan bij we//good
mit your c/0 dag kommon! ( Ld, Nbk), Die
oo/c/o brook, c/aor kuj' niot moor mit your
do c/ag kommon (Nbk), Zoo 'ii good vourstol
kuj' we/ mit your do dag kommon (Nbk),
Zo praotton wat on eon botion omzicht%
kwam do voldwaacbtor mit Zion p/ann ogien
your do c/ag (b), gion c/ag your do ogon
Zion (kunnon) niks kunnen zien door
gebrek aan licht (Sun-0t), 't Is zo k/aoras

do dag bet is buitengewoon holder (SunOt) 3. etmaal Een c/ag her 24 uron, eon c/ag
lopon een dag gaans: Mar een c/ag /open
bier vanof/%t (..) (ba), Dan boj' wol eon
c/ag lopon dan moet je wel een etmaal
lopen voorje er bent (Nbk), Eon woke her
zou von c/aogen, voortion c/a ogon: Mien
vokaansio c/uurtmar ye ortion c/a ogon (Nbk),
Veur eon voortion daogon hobbon zo bier

nog in bro u/con zo'n veertien dagen geleden
(Nbk), Hijkikt veortion c/a ogon in do woke
op hij heeft een uitgestreken gezicht (Np),
Bij /ongontstoking woc/do vroogor zogd:
As do nogondo c/ag do koorts zakt, dan is
otgovoor over (Dfo), Th/ kwam daor aYe
c/aogon/iodoro c/ag dagelijks (Nbk), ... el/ce
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dag (Nbk), Ik heb d'r nog al/e daegen spiet
van (Nbk), As we d'rnownog es con peer
daegen mit waachten, zol dat niet beter
wezen?(Nbk), Hij wodtmitde dag winder
hij wordt zieker en zieker (Nbk), Heur
autorieden wodt mit de dag beter steeds
beter (Nbk), Die dag zal him heugen! de
dag waarop dat gebeurde zal hij niet licht
vergeten (Nbk, Pe-Dbl), Die lopt op alle
daegen zal weldra bevallen (Ow), Dan
kuwwc d'r mooi es een daggien tussen out
een dag op reis, op stap (b), Ze bin eon
dag vot op reis, op visite (Nbk), Di gaot
gien dag veurbij of ze hebben we/ ruzic
(Nbk), Et spiet me to ieuwen daege in zeer
hoge mate (d), dag in dag uut
onafgebroken, dag in en uut id. (Nw), bij
de dag per dag die op de andere volgt: Et
onderwies veraandert bij de dag (Nbk), Et
waeter stiegt bij de dag (Ste), zo ook Ie
konnen bij de daegen zion dat ze opknapte
naarmate de dagen verstreken (vo), mit de
dag (id.): Hij kon wel mit de dag dover
wodden (Nbk), Et weer wodt mit de dag
mooier (Nbk), mit eon dag of wat over
enkele/een aantal dagen, zo ook over eon
dag of wat. Dan moej' o ver eon dag of wat
nog es langes kommen (v), Dat kuj' niet in
drie daegen doen in een tijdsbestek van
drie dagen (Nbk), Op de dag van de mark
hadden H. on N (..) 0), op con dag op
zekere dag, op een keer: Mar op eon dag,
eon stiefjaor leden (...) (b), k Was op con
dag in 't veld (...) (b), con daegse dag een
doordeweekse dag: 't Is mar eon gewone
daegse dag (Ma), de kotste dag, de /angste
dag, Et bin meensken van do dag mensen
die door hun ouderdom wel niet zoveel
dagen meer to leven zullen hebben, re
moon mit zoen baene soms lange daegen
maeken je hebt dagen dat je erg lang moot
werken (Nbk), Vroeger warkten de mannen
hiele lange daegen, as de zunne opkwam
tot hij ondergong hadden de mannen erg
lange werkdagen (Sz, Nbk), zo ook Et
weren vroeger lange daegen in de hujjinge
(Db), Die bet de viefdaegse warkweke nog
niet en now wol hij op disse meniere eon
peer sloppe daegen zien to kriegen dagen
waarop hij niet zo veel hoefde to verzetten
(ba), Al/lend de kleine keuterboer maekt
oolderwetse daegen ouderwets lange werkdagen (1), De dag is soms kot men heeft

vaak te weinig tijd om in een dag alles te
doen, Mar ie hebben netuurlik ok gewone
daegen dagen waarop je voor een
gemiddelde tijd aan het werk bent (Nbk),
Ie hebben netaurlik ok vri je daegen dagen
waarop je niet hoeft to werken (Nbk), Ie
hebben vaeke to min tied om alles to doen
op een dag (Nbk), Kopenhagen kan k in
con dag wel henne rieden (Nbk), et nog
weten as de dag van gister het zich nog
heel goed herinneren (terwijl het lang
geleden is), de hide dag mitnemen je tijd
op een dag ten voile benutten (Nbk, Db),
je dag good mitnemen z'n dag goed/
volledig benutten (Diz), eon ver/euren dag
een dag waarop er buiten iemands schuld
niets verzet kan worden, gezegd bijv. van
eon regendag (alg, Obk), dag en raod
weten een oplossing weten (Db, Obk), je
dag niet hebben gezegd wanneer men veel
pech heeft, wanner er weinig lukt of
meezit, (ironisch): 'tIs/Wasmij et daggien
wel gezegd van een dag met lastige
tegenslagen, met vreemde, onverwachte
dingen, met slecht of erg warm weer enz.,
't Is%k Heb vandaege mien daggien we/
gezegd als men geluk met iets heeft (Nbk,
Np), Mien dag was good ik had geluk, een
gunstige omstandigheid, een good resultaat
die dag, zo ook Now, mien dag is weer
good.! (Nbk), Dan hadden die ok eon beste
dag (Nbk, j), Zo hadde hij op iene dag de
weitasse soms vol snippen, on oat was zien
dag dubbeld good (j), eon daggien colder
wooden flunk wat ouder worden (vaak
gezegd in relatie tot het gevoel dat men
niet meer zoveel kan als vroeger): Ze kan
alles in hues niet meer doen, ze wodt ok
eon daggien oolder (Nbk, Ma), oolden van
daegen bejaarden: Ze bin mit de oolden
van daegen vot met een club of evt. groep
van bejaarden, ook: de ouwen van dagen
(Spa), eon daggien uut een dagje eropuit,
op reis, Ie moo n je om al/es niet zo hiete
macken, d'rzitten meer daegen an de locht
maak je maar niet zo druk, er is nog tijd
genoeg om iets to doen, de lucht zit nog
vol van dagen (Obk), je daegen tellen
kunnen nog maar weinig dagen hebben
(waarna het voorbij is) (Pe-Dbl), meensken/een meenske van de dag mensen/een
mens die wel niet zo veel levensdagen
meer zullen/zal hebben: Ja, et bin now
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ienkcer meensken van c/c dag (Nbk), Ze
bin mccnskcn van c/c c/ag wooden (Nbk, v),
We /eefden van dag tot dag zonder zicht te
hebben op wat er de komende dag(en) weer
zou kunnen gebeuren (v), van c/c ienc dag
in de aandere ]even niet zorgen voor een
gezonde financiêle basis in de toekomst,
niet zuinig zijn, slordig omgaan met zn
werk, zn belangeri (Sun-Ot, Nbk), zo ook
Ze leven van nag tot c/ag id. (Edie, Nbk,
Pe-Dbl), Van c/ag tot dag is ctaander weer,
mar i/c bob Jiever dat et een betien
bestendig b/ill (Nbk), van de ienc dag op
de aanderc meteen de volgende dag, noga!
plotsklaps, Hij vuvide him de held van de
c/ag de man die het gemaakt had voor die
dag/voor een korte periode van roem (vo),
(gezegd als jets weer misgaat:) Och, et lop
weer naor et aende van c/c daegen (Ste) 4.
etmaal als één der zeven met namen
bekende dagen in de week: Wat veur cen
c/ag biwwe vandaege? (Ow), Wat dag
hcwwe vanc/aege, macnc/ag soms? (Nbk),
Zaoterdag is c/c dag dat bier al/es a/tied
verkccrdgaot(Nbk) 5. (vaak my.) tijdperk
Ft was in c/ic dagen a//emao/ aanders in die
tijd (Nbk), in vroeger daegen vroeger, in
oonzc daegen in onze tijd, in c/c daegen
van de oolde Ste/lingwarvers (Nbk), in
mien daegen teen ik jong was (Nbk), We
hadden d'r goeie daegen een goeie, gunstige tijd (Nbk), betere daegen had
hebben/kend bebben in annoe, versukkeling, beroerde omstandigheden geraakt
zijn (Nbk), de oolde c/ag de tijd dat men
bejaard is, oud is (verspr.), vandaar mit de
oolde c/ag als men bejaard is (Nbk): Mitje
oolde dag doef zoks nicE ineer(Nbk), opje
co/dc dag als je oud bent (verspr.): Op wat
veur meniere wi/ mien oolde struuk op zien
oolde dag nog hereboer wooden? (b), AJ'
an je oolde dag toe binnen (...) nan je
pensioen (Nbk), vandaar 'nit c/c oolde dag
als men bejaard is (Nbk): Mit je oolde dag
doej'zoks met mcer(Nbk), opje oolde dag
als je oud bent: Op wat veur meniere wil
mien oolde struuk op zien co/dc c/ag nog
hereboer wodden? (b), last van de oolde
dag bebben van de overgang, de menopauze (Nbk), a/ zien dacgen warempel: Et
gong a/zien daegen goedwarempel, anders
dan gevreesd moest worden (Nbk) 6. dag
die men als heel bijzonder ervaart, die men

viert, herdenkt c/c grote c/ag de dag waarop
het lang verwaehte, het gehoopte zal
gebeuren/gebeurt/gebeurde: Mien c/ochter
wodc/e acbtticn, et was heur grote dag
(Ow), cot de c/ag id.: Morgen is (et) c/c
dag (v, Nbk), Bin we c/c c/ag van de
bevrijthng now aenlik nog vrij of niet?
(Nbk), de dag van c/c arbcic/7. binnenkant
van raamwerk of kozijn (Bu) c/c dag van 't
kezien, waor et g/as tegen zit (Bu) *
Morgcn is c/'r weer een c/ag morgen zien
we/zie je wel verder, hou nu maar op,
morgen kun je/kunnen we wel verder
werken, zo ook Morgen komt c/'r weer een
c/ag, z. ook onder morgen II, Ic moc'n c/c
dag nicE priezen veur et aovenc/ is, zo ook
Icmoc'n c/c c/agnictlovcn year c/c aovcnc/
id. (s), (verzuchtend omdat de tijd snel
voorbijgaat:) Dc daegen v/iegen omme,
Ben b/icc/c dag, een zunnige lach, Icc/crc
dag is c/'r icnc elke dag kern je verder,
kom je dichter bij je doel (Nbk, Spa), As
c/c daegen lengen beginnen c/c naacbtcn te
strcngcn (Np, Spa, 01-Ni), zo ook Dc
c/acgcniengen, c/enaachtcn strengcn(Dho),
en As c/c daegen beginncn te /engcn begint
de winter te strcngcn (Dfo), Ben mistige
morgen maekt con mooie dag (Sun-0t),
Komt c/ag, komt raoc/er zal zich wel eens
een oplossing aandienen ( Db), Wic .c
morgcns /acte is, is c/c bic/c c/ag /acte (PeDbl), A//c daegen een c/raotien/Is con
hemc/smouw' in etjaorticn (Nbk), ...is cen
hcmc/smouwc in etjaor (Np), BIke nag..
(Pe-Dbl), Gien zorgcn year morgen, c/ke
dag het an zien eigen zorg genog (vo), zo
ook E/ke c/ag bet genoeg an zien cigen
kwaoc/(Db), Dec/ag bet vierentwintig urcn
een mens kan niet al!es, al zou je
missehien wel graag veel meer doen (Nbk),
P/ok c/c dag! p!uk de dag, Mooi weer on
/angc c/a cgcn!er zijn geen moe!ijkheden, er
zijn geen onder!inge gevoe!igheden,
(gezegd als mensen relatief laat komen:)
Wat /aetcr op 'c c/ag, wat schoondcr yolk
(Nbk), zo ook Hoe laetcr op 'c c/ag, hoe
schoner volic (Sun-0t), Ben arc is ccn c/ag
een dag is zo voorbij (ba), Dric kccr
procstcn is c/nc c/acgcn mooi wecr(Dhau),
Dc /ocht is blauw van daegen maak je niet
druk, er is nog tijd genoeg, er komen nog
genoeg dagen om iets te doen enz. (Db,
Ow), Dc /ocbtzicht... id. (Nbk), As 't a//c
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daegen zundag was en zundag kermis ja, zn dage!ijkse bijzonderheden noteert)
als... (Ld), Dc lene dag zegt/is de etc nbt dagboekantekening (1) ['d...} - dagboekals jets de ene dag verkeerd is/goed uitpakt a an te ken in g
enz. kan het de volgende dag wel anders daghoekuetisie (1) ['d...] - dagboeknotitie
zijn, gezegd van o.m. het weer, iernands dagdief (Mun) ['daydi:f] - dagdief
gezondheid (v, Bu, Nbk), Op et aende van dagdiel (I) ['d...] - dagdeel
de daegen ziej' malle gezich ten ann het dagdromen ['day...] - dagdrornen
eind van de dag, na een tijd samen te zijn dageliks z. daegefiks
geweest of te bebben gewerkt, krijgt men dagenlang z. daegenlange
vaak ruzie (Dho), As de boeren nict daggeld (spor.) ['daxelt] - daggeld: loon
klaegen/En depastoors n/ks vraogen/Lop et dat men op een dag verdient
naor or aende van de daegen dan zal het daggien ['daxin] - dagje, daagje fit was me
ci daggien we! (Nbk), een daggien out
pas echt rnisgaan (Ste)
dag II z. ook daag tw. [dax] 1. dag, (spot.), We hebben een moob daggien had
goedendag Dag volkien goedendag samen (Nbk), z. ook onder dag I
(Obk), Dag mit mekeer id. (Obk), Dag, daggiesmeensken (Nbk, Np) rnv.
daxism...] 1. mensen die al oud zijn en
heur! gezegd bij het afscheid, zo ook:
Now, dag hour! (Nbk), Dag mao!! dag niet zo lang meer te !even hebben, mensen
vriend (WS, noord. van de Lende, Bdie, van de dag 2. dagrekreanten
Pe-Dbl, Nbk), Dag allemao/e goedendag daghure Ook dagure (verspr.) de
a!lemaa!, dag als groet wordt vaak gebruikt ['daxhy:aro/'daxy:ora] 1. daghuur, werk
in kombinatie met iemands voornaam: Dag waarbij men op een dag of e!ke dag
Jan, of in kombinatie met aanspreek- verdient/ontvangt (in een kortlopend
vormen als meester, jul/br, burgemeester/ werkverband, soms zelfs zo dat bet werk
borgemeister, dokter, domenee, HIJ badde van de ene dag op de andere op kan
niet lens dag zegd gegroet door dag te bouden) Vroeger as de koenen in Wolvege
zeggen (ook aaneen geschreven, z. naor de boot en laeter naor de train brocht
wooden, dan haj' we] lvi die heur
beschikber ste!den year can daghure om
dat te verzorgen (01-NI), Zijis aYe daegen
op de daghure ann bet werk (in zo'n
doen ze niet yule meer tegenwoord% werkverband) (alg., Nw), Bestaon kuj' d'r
mensen groeten elkaar niet meer als ze niet van, mien man gaot daegs op 'e
elkaar tegenkomen (zoals vroeger) (Nbk), daghure on 1k doe de harbarge (j) op 'e
waartegenover: In Tronde za! 't nog gaon, daghuregaon op/in daghuur werken 2. het
daor zej' mekere dag (bi), ook: als gevo!g geld dat man met een daghuur (z. bet. 1)
van ruzie elkaar niet meer groeten: Ze verdient Dc daghuren bin niet zo hoge (p),
zeggen mekeer nooit meer dag! (Nbk), Ze Losse arbeiders konnen mit eupen winters
zeggen mekeer nooit glen dag meer (Nbk) bij een hooltbaos mit takkemaeken een
(bij een ernstige ruzie sprak men soms daghure verdienen mit eupen winters (Nbk,
nooit meer met de ander, en groette bern Ow), Da or zat dan een daghure an in die
tieden daar kon je her geld van een
ook nooit meer):
dag III (Nt) bw. 1. weg, in de verb. Ic kun daghuur mee verdienen ), Etmoetanpakt
om mij dug gaon ophoepelen (gezegd bij wooden, aanders koj' niet op 'a daghure
boosheid) (Nt), zo ook Gao now toch gauw kom je niet aan bet geld dat je in hat
dagzeggen) (vo), Kuj' ze glen dag zeggen!

zou je ze niet even (mondeling) groeten
(bij aankomst, bij bet elkaar tegenkomen of
bij vertrek) (Nbk), Mekeer dag zeggen

dug! ga weg, je kunt me de boom in (Nt)
dag IV - afkorting van decagram
dag-en-raod (Nbk) at [dag'r:at] 1.
beraad, overleg in verb. als Dan mar weep
dag-en-raod dan moet rnaar worden
overlegd hoe bet verder moet (Nbk)
dagblad [d] - dagb!ad
dagboek ['daybuk] - dagboek (waarin men

aangenomen werk per dag zou horen te
verdienen (Ow), le moe'n beulen om de
dagure to verdienen (Dbo), een dikkc

dagbureflink wat geld dat men in daghuur,
als daggeld verdient (Dbo, Np, Ow, Ste),
zo ook in Zo krcgen de beidejongen ok
nog een beste dagure uutbetae!d veur et
twiegsnieden ) en Hif verdiende een
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dagindieling - dagwark
['dax ... I ... ] 1. dagtaak, werk dat men
dagelijks in opdracht of voor zichzeifmoet
dagindieliug (spot.) {d... Ij - dagindeiing
doen 1k had mien dagtaak thuus (Spa) 2.
dagkaorte (spor.) [dax...] - dagkaart
daglocht et ['dagloxt] 1. daglieht, zoveel werk dat men er hole werkdagen
natuurlijk licht van overdag We zitten now mee vult Man, daorhcj' wel can dagtaek an
nog mit daglocht, mar aanstoons gaot at (Nbk)
grote locht ant gaat de zon onder, gaat het dagtaeke z. dagtack
dagiicht weg (01-NI), Dc ode kan at dagtekening (1) ['dax...] - dagtekening
daglocht an de ogen niet verdregen kan dagterief (spor.) ['dax...] - dagtarief
niet tegen het daglicht U), at daglocht niet dagtocht ['daxtoxt] - dagtocht can
verdregen kunnen geheim moeten biijven dagtochien macken, lange dagtoch ten
omdat het niet mag, niet deugt, zo ook Et dagtoerisme (spor.) ['dax...] - dagtoerisme
kan glen daglocht verdregen (Nbk, Ste), dagure z. daghure
niet in can good daglocht staon in een dagvaarding z. dagveerding
kwade reuk (Nw), zo ook Dat staot niet in dagvaerding z. dagvecrding
zoe'n best daglocht (Ste) en Hi] stunt in dagveerdige z. dagveerding
con kwaod daglocht ( Wol)
dagveerding (OS, Bu, Np, b: im) Ook
dagloner (verspr.) ['daxö: 5nrl - dagloner, dagveerdige (Nw), dagvaarding (Dho, Diz,
01-Ni, Sz, Spa, Wol), dagvaerding (Edie,
daggelder
dagloon ['dax...] - dagloon, loon dat men Mun, Pe-Dbl) de; -s; .. .veerdinkien
['daxfuordu/ ...ft:ardayo/ ... ...fè:ordtn] 1.
op een dag verdient
dagmaegien (Nw) ['dax...] - dagmeisje, dagvaarding Ze hebben mij op de bon zet,
en lacter kreeg 1k can dagveerding (D to)
daghit
dagmcnnig (Edie, Dfo, Dhau, Ow, Pe-Dbi, dagverblief ['daxfçblif] - dagverblijf
vo) de [daxmenax] 1. een aantal dagen Ic (m.b.t. zorg, onderwijs)
moo 'n nog een dagmennig waachten veuret dagverbruuk(spor.) ['dax...] -dagverbruik
dagvergoeding (spot.) ['dax... ] zo veer is (Bdie, Dfo, Pe-Dbl)
dagvergoeding
dagofschrift ['d. .1 - dagafschrift
dagopleiding (spor.) ['dayopl... ] - dagvlinder (spor.) ['dax...] - dagvlinder
dagwaark z. dagwark
dagopleiding
dagopvang (spot.) ['dayopfarj] - dagwark Ook dagwaark (verspr.),
dagwerk (WH) et ['daxw ... I ... ] 1. werk dat
dagopvang
men in een dag verricht, dagtaak 2. arbeid
dagperduktie (1) ['d...] - dagproduktie
die een hole dag vuit d'r dagwark an
dagploeg (spor.) ['daxplug] - dagploeg
dagpries de; ...priezen ['daxpris] 1. prijs hebben: Daorhef we! dagwarkan (Sun-Ot)
3. het werk dat in één dag verricht wordt,
zoals die dag geldt, dagtarief
dagregen (Nt, Wol) de; -s; -tien ['dax...] 1. kan worden, als oppervlaktemaat Bi]
dagregen, regen die wel een hele dag duurt mijen is dagwark can mad (Db, Mun, Np,

goeie daghure (Nbk)

Et regent staodik dear, ? is can dagregen

(Wol), Et wodt vandaege can dagregentien
(Nt)
dagreis z. dagreize
dagreize Ook dagreis (Nbk) ['dax. .1...] dagreis, reis die een dag duurt
dagrekreaant (1) Ook dagrekreant (spor.)
['d...] - dagrekreant
dagrekreant z. dagrekreaant
dagrente ['dax...] - dagrente
dagretour (verspr.) ['dax...] - dagretour
dagrit (I) ['dax...] - dagrit
dagtaak z. dagtaek
dagtaek (Nbk, Pe-Dbi) Ook dagtaeke
(Nbk), dagtaak (Nbk, Spa) de; -en; -len

Spa), Bi] mijen is can mad dagwark veur
een goeic mijer (Spa), Twee hujjers kun
dacgs can mad ophujjen (Spa), 111]
ecrpelrooicn was dagwark 4 are (Np), In de
veenderiJe was 6roe een dagwark (Np) 4.

produktielverwerking door één persoon op
een werkdag, nl. als maat, vgl. (in de
veenderij:) Dagwark beston nut zes
baankies per dag (Ow), As d'r ccii dagwark
(et venc dat ccii span op icne dag
verwarkte) op 'a wal lag, kon de
turfmaekcr mit zien eerste wark beginnen
(Np), Ri] takken biy mekeer zuken van
100 dorrebossen in debos dagwark, on 200
bakkies takken, bi] plaggestikken was et
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dagweerde - dakdekker
10 voer van 200 p/aggen (Np, Db),
Dagwerk b/f metse/en was 1000 stenen per

onaangename verrassing voorje zijn (Obk),

dag (Spa)
dagweerde (spor.) ['dax...] - dagwaarde
dagwerk z. dagwark
dagzeggen (verspr.) Ook niet aaneen
geschreven, z. dag scheidb.; dagzeggen,
zee dag, het dagzegd II st. ww.; overg.
[daxs...] 1. gedagzeggen, groeten (hi]
aankomst, bij vertrek, bij het elkaar

geen enkel eigen onderkomen meer (Nbk,
Np), Ic moe'n nog bliede wezen daf een
dak boven je heufd hebben dat je een
woning hebt (Nbk), een eigen dak haven 't
heufdhebben een eigen huis hebben (Nbk,

tegenkomen) Wif'ze nag even dagzeggen?
(Np), Ja, 1k wl/ ze nag even dagzeggen
(Nbk, Np), P/ce, 1k wE ze niet meet
dagzeggen (Nbk), Ze kan fe toch op zien
minst wel dagzeggen! (Sz), Mekeer
dagzeggen doen ze niet meer tegen woardig

Hifhet glen dak meer boven 'theufdheeft

Spa), een gocd dak boven 'theufdhebben

het goed hebben (in financieel opzicht)
(Obk), onder len dak won en, Die vriferife
onder len dak vun ze mar verve/end in

hetzelfde huis, dus: waar zij oak woonde

(j), Vroeger wodden de daekcn mae/ct van
roggestro (Np), Pannesehieten was et
pannen naor mekeer goolen am et hum'
onder dak te kriegen (Obk), een zu/veren
mensen groeten elkaar niet meer als ze dak een hypotheek op boerderij of
elkaar tegenkomen (zoals vroeger) (Nbk, woonhuis (b, Pe-DbI): D'r was een
Ow), oak: als gevolg van ruzie (hi] een zulveren dak op de p/aetse kommen te
ernstige ruzie sprak men soms nooit meer /igen (b), z. oak onder daoke, een goo/den
met de ander, en groette hem oak niet): Ze dak id. (Oh, Dhau, Obk), een goolden
zeggen mekeer nooit meer dag! (Nbk) 2. dakkien id. (Ld), ecn rietveren dak op or
de (mondelinge) groeten doen Ic moe'n ze huus hebben een hypotheek op je huis
dagzeggen van oons aan hen onze groeten hebben (Db, Nbk, Sz), Gao mar op et dak
overbrengen (Dfo, Nbk), W7' heur even zitten te muskefluiten loop naar de pomp
(Bu), Gao mar op or dak zitten te
dagzeggen van aons7(Nbk)
krieme1ken id. (Bu), Gao op 't dak zitten
dahlia z. da/ia
dak (z. oak daake) et; -ken, daeken (Nbk, te protterme/ken id. (Ld, Oho, Np), Gao
Np, 01-NI), dakkien [dak] 1. dak, het toch op 'tdakzitten!id. (aig.), Gao toch op
geheel van de bedekking van een gebouw, It dak! id. (Nbk), Die vrauwluden k/etsten
een tent, een auto, een caravan e.d. rode de pannen van et dak kletsten heel veel
dakken (Nbk), een rieten dak (Nbk, Np), (Ow) *(raadsel:) D'rzat een inannegien op
een Ieien dak (Np), D'r moet een nif dak et dak/Hif rookt een piep mar glen
op cons hokke (Nbk), Et dak van et hokke tebak/Hoog is zien uutgang/Zwat is zien
/ekt (Nbk), D'r Iigt een dikke /aoge snif mond/Sams wel vierkaant, mar ok we/rand
op et dak (Nbk), We gaon gauw onder dak, met als oplossing: een schoorsteen (Obk)
want d'r komt een dikke snister an naar dakantenne (spar.) ['d...] - dakantenne
binnen of onder een dak anderszins (Sz), dakbedekking [dagb ...] - dakbedekking
zo ook Gauw zien dawwe onder dak Reit is een dure dakbedekklng, mar as et
kommen, want et begint te rominelen nif is, lie/ct or mooi (Db), Veur
(Nbk) en Doe hif amperham onder dak dakbedekking mos et stro eerst uutslaekt
was, stroomde etgewoonweg buten (j), Die wooden, et mos schoon stro wezen (El)
is onder dak heeft zn schaapjes op het dakbeschot (El, Obk) ['dagboskot] droge (Nbk, Np), Daarbif'aorigmitonder dakbeschot, houten beschieting onder de

dak daar ben je mooi klaar mee (Np), zo
ook moo] onder dak wezen (01-NI), et dak
op ethuus hebben een geldsehieter hebben,
zodat men een huis of jets anders kan
kopen (s), wat op je dak kriegen ervan
langs krijgen (met woorden) (Nbk, Nt, hi),
't Gaot van een Jeien dakkien viot,
gemakkelijk (Nbk), Die uutsc/njterzaijow
kel op 't dak kommen zal wel een

dakpannen (Obk)
dakdekken (Db, Dfo, Dho, Np, Nt, Sz)
zw. ww.; onoverg.; dakdekte, her dakdekt
['dagdelqfl 1. dakbedekking aanbrengen
(vooral gezegd m.b.t. het aanbrengen van
net, stro) Op oat ginne buns bin ze an
dakdekken (Dho)

dakdekker (Wa!) de; -5; -tien ['dagdckç] 1.
dakdekker, degene die het dak legt (vooral
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dakgcute - datlie
m.b.t. net, stro)
dakgeute {'dakxA:ta] - dakgoot
dakljaeze ['d...] - dakhaas: scbertsende
benaming voor een kat
dakhelling (spot.) rd...] - dakhelling
dakiioolt (Nw) et [dak. .] 1. bout van bet

dakschoren, vanofet bientwark naor 't dak

De waarmte had in de huzen zeten en doe
ze aovens op bedde gongen, hadden ze et
dakraempien wiedewaegen eupen staon
laoten (v)
dakruter Ook dakruiter (WH) de; -s; -tien
['dakrytç/ ...riejt] 1. dakvormige hooiruiter

dalia Wij hebben nog een maci hockien
dalia's (Nw), De daliassen bij de
rail verka velingsboerderije bfuuiden (v)
daliaknolle (Db) pd ..I - dahliaknol

(Np)
daksloeken (Db, Dfo) onbep. w. en bet
daksloekt ['dakslulqj] 1. stro of net gereed
inaken om bet dak ermee to bedekken (aan
de onderkant), z. ook cuts foeken, slacken
dakbeschot Tinge/fatten bin dunne fatten (bet.3) Asjonge, even van schoefe of heb
van on cm dikke, die kwammen over de ik beit wef ha/pen mit daksloeken (Db)
daksloeker (Db) de; -s; -tien ['dak...] 1.
naoden van et dalthoolt (Nw)
dakkapel (verspr.) Ook dakkapelle (Op, iemand die bet stro of net gereed maakt
Pe-Dbl), kapel (Pe-Dbl) de; -len; -legien voor bet dekken van het dak Eon
[d... / ... kapel3... / ... ] 1. dakkapel, z. ook daksfoeker mos wat geduld hebben (Db)
koekoek, bet. 4 Dc dakkapcl is d'r of wijd dakspant z. dakspante
dakspante (verspr.) Ook dakspant (Bdie,
(El)
Nbk, Nt, Sun-0t) de; -n ['dakspanto/ ... ] 1.
dakkappelle z. dakkapel
dakspant
dakkefé (SPOT.) ['dakafi:] - dakeafé
dakstro [dakstro:] - dakstro
dakkeloos z. dakloos
dakkonstruktie (1) ['daköstrAksi] - dakterras (1) [dakt...] - dakterras
daktuun (spot.) ['daktyn] - daktuin
dakkonstruktie
dakveenster (Sun-0t) ['dakf..] dakiatte (verspr.) ['dak...] - dakiat
dakleer ['dak...] - dakleer
dakvenster
dakiegger (Db) de; -s; -tien ['dakl..j 1. dakvilt (Db, Dia, Nbk, Np, Nw, Ow)
iemand die bet dak met net of evt. stro ['dakf...] - dakvilt
dal (verspr.) et; -len, daelen; dallegien
belegt, nietdekker
[dal] 1. (weinig gebruikelijk) laagte tussen
dakllest (1) ['d...] - daklijst
boger gebied bargen on daelen in 't
dakioud (SPOT.) [dak...] - daklood
dakloos (spot.) Ook dakkeloos a) ['dak...] butenlaand (Obk), (als veldnaam:) Zudefik
van Blesdicke figt 'Et Dal' (Bdie)
- dakloos
dakmaeker (NW) de; -5; -tien ['dak...] 1. dal. - aficorting van decaliter
hetz. als dakdekken Do dakmaeker /egde et date(-) z. daele(-)
datevalen z. daelevalen
uutsfoekte sb-c op et huus of bokke (Nw)
daknaalde (Nbk, Op) de; -n ['dak...] 1. datezetten z. daefezetten
dalen z. daelen
naald van bet dak
dakpanne ['dak...] - dakpan Mit de hadde daigrond de ['dalgront] 1. (weinig
wiend bin dr bier en daor nogal wat gebruikelijk) daigrond Bij oons is gien
daigrond; de uutveende grand is op een
dakpanncn van 't dak wijd (Nbk)
aandere meniere in kultuur brocht (Db),
dakraam z. dakraem
Dafgrond is vergreven grand (Np), Ely
dakraand (spot-) rd...] - dakrand
dakraem Ook dakraam (Wil) [dakr..1...] oonze zaandpolle is ok nog daigrond (Db)
- dakraam A 'k dan in mien fedikaantien op dalia Ook wel als dahlia geschreven de;
zocfder zo deur et dakraem keek (..) a), -s, -ssen (Diz, Np, fp, v); -gien ['da:lija] 1.

daliawottel (Ld) ['d...] - wortel van een
dahlia Dc dalia wottels weren me ok a]
verschrompefd ( Ld)
daije z. dallie

dakschore (Np, Nw) de; -n; -tien
['daksko:ro] 1. schoor van bintstijl, schuin
omhooggaand naar een gording die in de dalkruud (Nbk, Np, Ow, fp) et ['dalkryt]
lengterichting van het dak liep Dc iene 1. dalkruid, wit lelietje
dakschore zit recht tegeno ver de stiel, de dallie (verspr.) Ook dalfe (Bu) zn., g. Iidw.
aandere beide d'r schuin tegenan (Nw), ['dali/'dalja] 1. negatieve wending,
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dalmatiër - dame
ongunstige ontwikkeling, in verb.: As d'r eens voor we verder onderhandelen/praten
mar glen dallie op komt (Nbk, Np), Daor (Np), 't Hekke is van de dam 3. (vaak
komt dallie op er zal ongetwijfeld nog een verki.) (smatte) toegang naar een erf voor
tegenvaller komen, dat houdt zo geen voetgangers, fietsers, nt. naar de voordeur
stand, dat gaat mis (Bu, Nbk, Np), zo ook (ook ats oprit, zonder sloot): D'r ston eon
't Is ccii grote opscbcpper, daor kan we] es
cia/lie op kommen het zou wet eens

mooie boge op 'e dam (Np), Hif gong et
dammegien out (Nbk) 4. (g. verkt.) brede

negatief tilt kunnen pakken met hem toegang voor wagens, trekkers, auto's enz.
(Dhau, Np, Nbk), Die bin zo groot, daor (ook ats oprit, zonder sloot), vaak de grote
komt vast daThe op ze zijn zo geweldig dam genoemd: Dc auto gong oonzc dam
bevriend, dat gaat vast mis (IDho), Die veurbif (Nbk), . ..ree oonze dam in/op
opsohepper, die kreeg van cia/lie! hij kreeg (Nbk), We gaon mit dc trekker de grote
uk op stuk (Nw), zo ook Hij kreeg daor dam in (El, Nbk), We hebben we] een
toch dali/el (Dho) 2. in Cr daNk van doen bricdc dam hear, ie kun best zwaaien (Nbk,
erover opscheppen (Dfo): Daor dee hij Op), Ric een aentien wiedcr, dan kuj' in
nogal wat dali/c van, mar et vu] of (M),
zo ook HiJ verkocbt aorig da/je hij is/was

een opsehepper (Bu)
dalmati& (spor.) [dalma:tsijor, .. .jç] dalmatier
dalmatiner (spor.) [dalma'tin1] dalmatiner
daistege (Bdie) de; -n; ...stegien ['dal...] 1.
bep. weg door het dat
daltononderwies (spor.) ['d...] daltononderwijs
daltonsehoele (spor.) ['daltôskule] daltonschool
dam I - aficorting van decameter
dam II Ook damme (WH, 01-NI) de;
-men; -megien [damP dame] 1. opgeworpen
wat in het water, om bet tegen to houden:

die damme mooi zwaaien (Spa), Wif
hebben lie/st een roeme dam naor huus
(op) (Nbk) S. hetz. ats striekdam (spor.), z.

atdaar 6. (g. verkl.) onderste deet van bet
achterstet van een wagen (Ma), vgt. Dat
aacbterstel mit de rongen (vrocgcr boo/ten,
laeter iezeren) bcs ton out twie stokkcn, or
onderste d'r van biette de darn; die twie
stokken weren bcide 15 cm hoge, wit
mekeer dus 30 cm, en ze wooden mit twie
iczeren boo/ten vcrbunnen (Ma) 7. dam in
het damspet * As d'r ien schaop over de
dam is, volgen d'r moor en var.: z. onder
schaop, Overdaod is a/tied verkeerd,
behalvc bif diekcn en dammen (Db)

damast (spor.) [da'mast] - damast: bekend
wee fse t
Dc dam is dcurstcuken van wege 't boge damasten (spor.) [da'masti] - damasten
waeter (Op); ook gemaakt door aan damblokkien et; ...btokkies [dam...] 1.
weerskanten nit to graven: ccii dam zitten damschijf (bij bet damspel)
laoten b/f turfgreven (Pe-Db1), zo ook As dambod ['dam...] - dambord
ze last van 't waetcr kregen, hadden ze ccii damdraod (Nw) de; -en ['dam...] 1.
dammegien zitten (01-NI), ccii dam in de afrasteringsdraad op een dam, bet. 2 of evt.
macge hebben gezegd wanneer men heel 4
veel heeft gegeten (Dhau), zo ook een dam dame de; -s ['dà:mo] 1. dame, lady Dc
in de bock bebben (Nt), ...un 't lie!.. (Db) gegoede dames hadden vroeger nog we] es
2. dam in een sloot als toegang naar een een mof(0bk, 't Is con echte dame Nbk),
weitand of naar akkertand Hebben ze eon ? Wodt a] een bk/c dame een grote meid,
dam in die sloot gooid? (Nbk), Dc dam in die zich goed kleedt en er votwassen nit
de sloot moot opvuld wooden (Sun-0t), ziet (Nbk), (ats aanspreekvorm tegen een
Zoe'n meter veur de hekke wodde dan een grote meid of vrouw die men terecht wil
paol neerhongen zodat et vee met op 'e
damme kommcn kon (Spa), Bif dc dam
van ILK zien ]aand spring Bc van de
waegen on draeve veuruut om 't hekkc
eupen to docn (v), Die damme is lane
bn'jnot is één en at modder (Dia), Kom
eerst mar es over de dan, betaal eerst maar

wijzen:) Nee, dame, ie gaon op bedde!
(Nbk), Nee dame, ie kncgen dissc keerje

zunniet(Nbk) 2. (my.) aanspreekvorm voor
een aantat yrouwen die bijeen zijn, of in
een geschrift tegen een vrouwetijke
doetgroep; ook: aanduiding op een deur
een damestoilet of soortgelijke
van
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dames - damp
aanwijzing 3. dame in kaartspel (spot.)
dames (Obk) de; -en ['dâ:mas] 1. damestas
Eon ocbtc lerezi dames is duur (Obk)
damesbiad ['dâ:mozblat] - damesbiad
damesding (Np, Wol) ['da:mazduj], in *
(raadsel) 1k ken een ding, eon damosding

damlegger (Np, Nt, Obk, 01-NI, Op, Ow,
Spa) Ook damligger (Dfo) de; -s ['dam
legç/ ...hgç] 1. elk der dikke boomstammen,
bielzen aan weerskanten van een dam (aan
de bovenkant) in een sloot; de hekpalen
stonden er aan de binnenkant tegen aan,
mit haor d'r ommo en eon gat d'r in, ra, ra, zodat die steun hadden 4/' om et hek/ce
wat is dat? oplossing: een handmof (Np, gingen, leap ie over do damlegger (Spa) 2.
elk der zware boomstammen die van de
Wol)
damesdubbel(d) (spor.) [dã:maz'dAbl(t)] - ene naar de andere kant van een sloot of
groter water werd gelegd (en die verder
damesdubbel
met dwarsliggers en heideplaggen werden
damesfiets (Nbk) Ld...] - damesfiets
damesgelosie (spor.) ['dã:mosxolo:asi] - bedekt) om een brug te vormen waarover
dameshorloge
men met boerenwagens ken gaan, bijv.
over her Grootdiop (Dfo, Ow)
dameshoed (spor.) ['d...] - dameshoed
damesinkeld (1) [dã:maz'ujkit] - damles (I) ['d...] - damles
damligger z. damlogger
damesenkel
damesjak (Sz) et; -ken; -kien ['d...] 1.jak damme z. dam
dammen zw. ww.; overg., onoverg.;
(bet. 1 of 2) voor dames
damde, her damd ['darn:] 1. (overg.)
damesjasse (verspr.) ['d...] - damesjas
dameskapper (verspr.) ['d...] - dammen: afdammen van een kanaal, een
sloot enz. (Dfo, Nw, Nt) Ze dammen et
dameskapper
dameskieding (Nbk) ['d...] - dameskieding kanaal (Nw) 2. (onoverg.) her damspel
dameskostuum (spor.) ['d...] - spelen Dc kiendorzitten to dammen (Dho),
WI] kotton do tied mit eon pottion dammen
dameskostuum
(Nt), Dan zatten ze nog gezo/lig eon
damesmode (spor.) ['d...] - damesmode
damesofdieling (spor.) [rd ..] - p0 ttien to dammon, mit eon lekkor koppien
koffie d'r hi] )
damesafdeling
damespeerd (Sz) ['d...] - damespaard, in dammer de; -s; -tien ['damç] 1. iemand die
het bijzonder als term gebruikt bij paardje het damspel speelt Bij'gion dammor?dam
je niet graag, dam je niet vaak? (Nbk)
rijden van kinderen op iemands knie
damesschoe (Diz, El) ['d..] - damesschoen damp I (OS, verspr. WS) Ook daamp
damestasse (spot.) ['d...] - damestas
(verspr. WS), dampe (Np) de; -en
damesvoetbal (verspr.) ['d...] - [damp/dâ:mp/'dampa] 1. waterdamp of
damp van een andere vloeistof D'rzit damp
damesvoetbal
dameszadel (spor.) ['d:mosa:dfl - op 'e rate (Dia), Do koulcon zit vol damp
(Spa), Do damp sloug d'r of zo hiote was
dameszadel
do motor (Nbk), 1k bin verkolen, ikzal war
damhat (Sun-0t) ['d...] - damhert
damhekke et, ook de; -n ['damhska] 1. dampe opsnoo von (Np), Do damp sleag nut
damhek I ston daor nao et melken nog es do panne Db), 't Poerd zwiette zo, dat do
naor to kioken, mit do aarms op de daamp d'r of sleug (Pe-Dbl), War eon
damhekke (vo), Dr moeten eon peer gooio daamp op 'o stal (Bdie) 2. mist, nevel,
dampaolon staon, dan kan d'r ok eon knap geheel van waterdamp in de Iucht In do
damhokke bi] (Nbk), Li damhekke dri]t an maond november k/if' eon protte daamp
de dampaoIe (Nt), De damhekko on do vorwaach ton (Wol), Li was 20 mistig, dat
dampaolon bin aiemaole minnegios (Dia) et was ieno damp over et laand (Nw), Do
damhoolt (verspr.) et; -en; -ien ['damho:lt] damp is niet zo dichic as vanmorgon
(Dho), D'r hangt eon zwaore damp over
1. (vaak verki.) houten damschijf
laand (Obk), D'r komt eon thkke damp
damiet z. dommiot
opzotten (Spa), D'r kwammon dampen nut
damkampioen ['d...] - damkampioen
damkampioensvhop (1) ['d...] - dam- do sloot (Obk) 3. rook, walm Nao eon
lesion kuj' r morgons do daamp roekon
kampioenschap
(Wol), Dear jim rokon bangt et hans vol
damklub ['dam..] - damclub

damp - damspul
damp (Op), Dr komt eon viezo damp uut
do febriokssehostion (DIa, Obk)
damp II Ook daamp (verspr. WS, spor.
OS) In.; -er, -St 1. damp, vochtig Ft is
damp weer het is vochtig weer (Nbk,
01-NI), Dat wasgoed vuuit damp an (Obk,
Diz), Do v/ocr is damp (Dhau), Dat buus is
veul to damp (Up, Ow), Re/con mar dat
zoo 'n ooldo k/late daamp is (Np), Boi'cn do
dampe koesta/ zn//on ben ten dokken corder
of wozen as boven ot buj va/c (be: Nw)

rook produceert
damperig z. dampig
dampien ['dampin] - nonsenswoord uit een
kinderrijm, z. onder doempien
dampig Ook daampig (Nbk, 01-NI, SunUt, Wol), damperig (Nw), daamperig (s:
west.) bn.; -er, -st ['dampaxI'd:mpox/
'damprax/ ...] 1. nevelig, mistig, vochtig
(van de lucht, zowel buiten als binnen)
dampig weer (Obk, Nbk, Sun-Ut, Well: As

dampad (Db) et; ...paeden; ...pattien
[dampat] 1. pad over een dam (bet. 2, evt.
3)
dampaol Ook dampaole (s: WS) de; -en;
-tien ['dam.../...] 1. elk der palen aan
weerszijden van een damhek D'rmoe'n een

(Wol), Et is eon botien dampig baton
(Nbk), Ft is vanaovond n/ct dampig (El),
Ft is aorig dampig, butondouro (Np), Ft

peer goeio dampao/cn szaon, dan kan d'r ok
eon knap damhokko bij (Nbk), n/jo,
botonnen dampaolen (Diz) 2. boom
waannee men een dam (bet. 2, 3, 4) afsluit
We doon do dampao/ dichte (Ld)
dampaole z. dampao/
dampe z. daamp I
dampen Ook daampen (Nbk, Spa, Well

zw. ww.; onoverg.; dampte, het dampt
[dampipl'da:niprp] 1. uitwasemen, damp
afgeven, verdampen 't Eton ston to dampen
op 't sto/ (01-NI), Dopanne st/ct to dampen
(Dhau), Ft peerd had zo harre /open, et
dampte him van do hand (Dfo, Np, Ma), Ft
poerd hot zo hadde /opon, et daampt d'r
over (Wol), Jo moe'n veurzicht/g wezen,
want or zwiet daampt je van c/c huad
(Wol), Do dongbu/t dampt (Np), Et baj
dampte al ommeraok, mar nao eon tire
kwam do rook &r al nut d.i. door hooibroei
(Nw), 't l'Vaeter dampt nut do ketel (Ow),
dampend h/etc zo heet dat verdamping
optreedt (v) 2. sterk rook afgevea Wat
dampt die schostion! (Dhau), (onpers.) Ft

ot daampig weer is moej' veurzichtigr/edon

was vanmorgen slim damperig ow oons
honne, ot rookto zuver over do grond (Nw),
Et was vanmorgon zo damperig, et was
zuver a//cmao/e dauw, dat ie wooden zo
nat as wat (Nw), 't Is dampig in do /ocht
(Ma), Wat wodt ot daampig over ot /aand,
ot wodt morgen moo] weer (01-NI) 2.

vochtig geworden (van materiaal),
enigszins nat, nat aanvoelend 't Wasgoed
bong dampig aan do /iendo (01-NI),
Sommigo koldors bin altiod daampig (Nbk,
Wol), Mit or mooie weer was et slim
dampi op c/c koesta/ (Mun), Dat is eon
daampig huus (Sun-0t) 3. kortademig
(Pe-Dbl, Wol) Do oo/de vrouw was zo
dampig dat zo et benauwd kreeg (Pe-Dbl),
Van to vu/c roken kuj' daampig wooden

(Wol)
dampighied (Nbk) voor -heid z. -hied
['d...] 1. het vochtig zijn van de lucht
dampkring (spor.) ['damp...] - atmosfeer;
Iuchtgesteldheid buiten
damplaanke (Wol) ['dam...] - damplank
Eon damp/aanko bruuk io in eon dam(Wol)

damrebriek (I) ['d...] - damrubriek
damreuster (Ld) et; -5; -tien ['dam...] 1.
rooster in een dam, bet. 2 Ft danireustor is

rookt dat ot dampt het rookt enorm (Nbk) d'r dat d'r waetor in ]open kan, on dat do
3. intensief roken Wat zit c/Jo te dampen. koonon d'r met over gaon (Ld)
(Nbk, Np), Et yolk zat weer aorig to damsehieve (verspr.) Ook damschijf (flu,
dampen (Nw, Dfo), Ze zatton vrij wat to Np) ['damsk.....damsk€jf] - damschijf (bij
dampen (Ow), Al gauw zatten ze an do
kouife en dampte H nut F. zion tobakspot
(vo), H/7 rookt, bif daampt d'r over (Spa),
Hij dampt nogal wat, Otis bier b/aaw van
do rook (El), dampen as eon schostion

het damspel) Dr bin witto on zwatte
damschio von (Wol)
damschijf z. damschieve
damsiag ['d...] - damslag Dams/ag gaot
your is verplicht boven een gewone slag

(Dho, Nbk, Sun-0t)
damper (Nbk, Np) de; -s; -tien ['dampr] 1.
iemand die veel zit te roken en daarbij veel

damsport (spor.) I'd...] - damsport
damspul (Sun-0t) et; -len (bet. 2); -legien
(bet. 1) ['damspAl] 1. (g. my.) het spel

damstien - dan
dammen Et damspul is et spullegien daj'
speulen mit damstienen en bod(Sun-0t) 2.

zommer, die riept al et zaod (bI), Mar 't
gaot bier bij oons krek eersomrne as in de
netuur, daor /ocbt et eerst en dan dondert
or (b), Iii] b-ok dan zien jasse nut on
scheuf an een taofe/tien in de boeke (ba),
Wat moet d'r dan gebeuren! dana 4. in

benodigdheden voor het dammen
damstien ['d...] - damsteen (bij het
damspel)
damstikke (Nt, Spa) de; -n; .. .stikkien
['damstika] 1. damschijf (bij het dammen) tegenstelling met, anders dan beweerd
damvaaste (Ste) In.; -er; attr. [aks. wordt, anders dan het was Mar dan dat
oolde wieflcn! (b), Altied mooie praoties
wisselt] 1. honkvast
damverhadding (01-NI) de; -s ['dam...]l. enjc dan zo bescbieten! (b), Watmoet d'r
steen, steengruis ed. met behuip waarmee dIn gebeuren! wat moet er in dat geval
een dam in een sloot, een vaart, als deel gebeuren, Thi kan d'r wel west hebben,
mar dan het bij me veurleugen (Nbk), 1k
van een oprit is verhard
damwaand (spot.) ['d...] - damwand
zol toch zo graeg weer vdurJow warken
willen, mar dan as arbeider en niet as Jo w
damwedstried ['d...] - damwedstrijd
dan I bw. [dan] 1. op dat tijdstip in de zeune, want die naeme he'k verspeuld (b),
toekomst (dat al bekend is) .Ja, die dag dan Het gieniene van Jim femilie zoks ooit bij
zo 'k d'r wel henne kunnen (Nbk), Prima, ik de kop had? En je bruur dan? (Nbk) 5.
kom dan wel opdaegen (Nbk), Kom ie dan daarbij, ook nog, daar komt nog bij Hi7 bet
pas! (Nbk), Th31 zol dan en dan komnien op een goed inkommen, en dan ok nog
de bekende, maar nu niet uitgedrukte tijd klaegen! (Nbk), En dan, ie moe'n d'r niet
(Nbk), zo ook 1k hebbe mit de ontvanger tegenop zien om te schieten (..) (b) 6.
over/egd dat /k dan en dan kommen zol om derhalve, om die reden, dientengevolge Zo
te beta elen (Wol), tot dan, (zo) now en dan

2. in de omstandigheid of situatie die wordt
genoemd of bedoeld, in dat geval As 't dan
wat laete wodde en ze niet mit me/ken
thuus weren, hadden de boer en de vrouw
al/es al daon (i), As et zo moet, dan zuuk
ie mar een aandere vrouw (Nbk), Now, dan
doe ik d'r niet an mit (Nbk), Et iene orge/
was dan te koop het ene orgel (van de

kwam et dan dat A. lessen kreeg, eerst
dichtbij in een groot dorp (j), Hij mocht
heur graeg tieden, bij gong dan ok vaeke
naor heur toe (Nbk), Mar dan weej' d'r in
ieder gevat van (b), 't Gebeurde dan ok al
es, da 'Ic de klokke zeuven ore slaon heurde
en ikke haals over kop 't bedde nut (b) 7.

om aan te geven dat verdere verklaring
nodig is van wat eerder gezegd is: Hoe kan
genoemde drie) bleek te koop te zijn (j), dan dan, Mem?(b), Ja wisse, K., hoe dan?
AJ' daor langes uietsen dan zieJ' een hiele wat is er dan, wat scheelt eraan (b) 8. wel
protte voegels (Nbk), As W d'r niet was, te verstaan (..) komt d'r een kiadde (..)

dan Jaachten de vossen wat om oonze
nieraokels (b), Onderwegens kon ze him
gien soldaot maeken, want dan zag A. et
en die zo/ et vandemiddag griT wel an
Mem verkraanten (b), Dan mocht 1k mi
wel schaemen as 1k mar een peer baorsies
vongen hadde U). As d'r wat in zit [ni. om
te vragen], dan roep mar (Ow), Hej' nog
meeropJelever, want dan gao 'k votzoja,
maar ook: zo niet (Nbk), Dan zit d'r toch
wat schieve! zo ja, in dat geval (b), Hier/
daorgaotie dan (Nbk, b), Want as d'rnow
iene was die n/ks van de karke on at die
fiene rommel bebben trios, dan was M. A.
(ba), Of d'r was ion of aander Jubileumpien to vieren, dan wodde B. dat wel
geweer, en dan teug hij d'r op Jos (b) 3.
daarna, vervolgens En dan komt de

dawwe ze oprumen moeten. De knienen
dan (b), Buten de bond dan, want die at
I/eke yule as eers, die miste Mciv nog niet

(v) 9. met gebiedende waarde, ter
aansporing (door misnoegen, ongeduld):
Gan dan ok even een aentien omme (Nbk),
Gao dan toch ok een keer wit, Je (Nbk),
Nowdan (..), maekJowwoorden waor(b),
Heit dan toch! pa toch! (b), Toe dan, /aot
Je wakker makken deur de meziek van
oonze trompetters (ha), hoe dan ok hoe

ook, op welke manier ook 10. gezegd om
na onderbreking de uiting te vervolgen, om
te laten merken dat men de draad oppakt:
Et was dan in die verschrikkelijlce oorlog
doe de Duutsers hier invullen (b), Die iene
dan, die te koop was, zag d'r ok nog biel
mooiuut4j) 11. toegevend, na aanvankelijk
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dan -daod
verzet: AJ' et beslist heuren willen, dan dangelen (Ste) 2. rondhangen He, daor he'k
moeJ't zels ok mar weten (Nbk), Now, dan N. ok nog om mi]henne te dangelen (Ste)
(mar) niet! (Nbk), Now toe dan mar dank z. daank
vooruit maar, ga je gang, akkoord, Wat dankbaar z. daankber
moot d'r dan gebeuren!, H7 was dan wel dankbaarheid z. daankberhied
niet nicer in geveer, mar hij hadde ci hie] dankber z. daankber
min van kost (..) (,j), Mar hoe dan ok, hi] dankberhied z. daankberhied
zat dan now (..) (b), Al mos ic dan de kop dankdag z. daankdag
ok bugen (b) 12. daarmee vergeleken, danken z. daanken
vergelijkenderwijs Mar year tie meensken dankewel z. daankewel
hoeven Jim 't met to lacten, dan bin d'r we! dankgebed z. daankgebed
eren! (b), Dan hebben wi] nog niks to dankstond (Db) ['dakstont] - dankstond,
klaegen (b), Nee, dan J. in vergelijking ook in dankstond year or gewas (Db)
met hem/haar is J. een stuk beter, ook daod de; -en; daotien [do:at] 1. daad,
sarkastisch bedoeld met de tegenover- bewuste handeling de daod hi] et woord
gestelde betekenis: J. is vooral niet beter, voegen (Dia, Ld, 01-NI, Op, Pe-DbI), ccxi
eerder slechter (Nbk), zo ook: Nee, dan daod stollen (spor.), mit rand en daod z.
zien Jongstc bruur: die bar glen greintien
eerbied (b) * Veal hell on zegen in 't
ni]Jaor/Wi]' niet geven dan fact 't mar/Dan
weens ikJe zeker on gewis/Een bochel op
Je verdommenis gezegd als men de buurt

onder raod, Laot cons van dat gelove
blieken do en, niet allienig mit woorden
mar veural ok dear oonze daoden door wat
we daadwerkelijk doen (b), Die het (ok)
een gocie daod daon heeft daarmee iets

langs ging om anderen als eerste een
gelukkig nieuwjaar toe te wensen (di. et
ni]faor ofwinnen) (Ma)
dan II ondersch. voegw. 1. ter aankondiging van iemand of lets dat anders is;
dan wordt op doze manier vanouds zelden
gebruikt, bet gewone woord is as: 1k bob
nicer geld dan him (Nbk), veel gebruikeIijker is echter ..as him (Nbk), Zo is et

goeds verricht, ook wel zwakker: heeft jets
gedaan waardoor de anderen positiefreage-

beter dan dat 1k Je d'r toe dwingen mos

ren (verspr., Obk): Hi]haelde de bowman
zien peerd wit de sloot daor dee bij een
goeie daod mit (Sz), eon bide daod doen

iets doen wat de ander zeer waardeert,
vaak: omdat die niet veel gewend is: Th5
docht dat bij een hide daod daon had dat
hij lets heel positiefs had verricht waarbij
op waardering to rekenen viel (Diz, Nbk),

(Nbk), gewoner is: ... as dat... (Nbk), zo
ook Et is nicer dan 1k docht (Obk), ... da'k
dochte (Ste. Np), .dat a'k dochte (Np),
...dan a'k dochte (Np) 2. behalve; gewoner

Hi5 het ok nog even bi7 de oolde ludegies
west; daor het hi] vanzels een bide daod
mit daon (Ma, Nt, Nbk), (Ietterlijk:) We
hebben een hide daod daon mit dat mode
is ook bier as 1k bob noolt sanders begre- weer we hebben veel work verzet (Dfo),
pen dan dathi]etdoenzol(Nbk), WiezoJ' niet zoe'n beste daod doen een gemene
now sanders vraogen moeten dan de streek uithalen (Wol), zo ook Dat van ik
meester(Nbk), veel gebruikelijker is: ...as niet zoe'n beste daod van Jow (Wofl,
ien c/elk naor zien daoden doen iemand/elk
de meester (Nbk) 3. in al dan niet

behandelen naar datgene wat hij heeft
gedaan (Man, Dhau), ook: iemand die iets
good doet op dat punt navolgen (b, Mon,
die tijd D'rhet een tied west dan mochten 54, zo ook (in negatief opzicht) Hi] zal
ze glen rooie star nicer verbouwen (Obk) 3. nog wel es een keernaorzien eigen daoden
in die omstandheid Hi] kwam nog we! behaandeld wooden worden behandeld
vaeke lii] oons, dan was 't nog niet zoe 'xi overeenkomstig zijn eigen manier van doen

dan III nevensch. voegw. 1. en vervolgens,
en dan Mar or duw-de vaeke mar even, dan
was et: 'Anpakken,Jonges!'(ba) 2. toen, in

dangelen (Ste) onbep. w. ['daij(g)} 1.
knoeiend bezig zijn, niet opsehieten met

(Mun), Hi] wodt zo niet bebaandeld
ne/Tens zien daoden naar hij verdient op
grond van wat hij zeif deed (Dfo), naor
zien daoden beoordield wooden worden

iets Schiet es wat op, wat b]]' toch an et

beoordeeld op grond van wat men doet of

rere kerel, mar hi] vatte een hoop verkeerd
op, dan was 't een dwarre (Nw)
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daodelik - daonig
heeft gedaan: 17 moe'n him naor zion
daodon b000rdie/en (Dfo), zo ook iene
ne/Tens zion daoden bebaandolen (Dfo)
*De vrouw/udon hebben 't woord on do
man/nc/en do daodde vrouwen praten en de
inannen moeten bet uitvoeren (Np) * Gien
woorden, mar daoden (verspr.)
daodelik z. daolik
daoder ['do:adr] - dader (van een
overtreding, misdrijf Vour do opsporing
van c/c daoder is eon promie uut/oofd van
duzendgulden (Op)
daoke (Bdie, Bu, Dhau, Diz, El, Ma, Nbk,
Np, Nw, 01-NI, Ow, Ste, b, 1: In) Ook
doke (Bdie) de; -n ['do:ka/'do:ka] 1. dak
(Bdie, Dhau, Db, El, Nbk, Np, Ow) con
Ieion daoke (Np) 2. rieten dak (Bu, Dhau,
El, Nbk, Np, Nw, Ow, Ste), ook van stro
of doede/s (Bu), ook wel: de laag net
onder de pannen van bet dak (01-NI) of de
laag dokken (Diz) Eon mooie, rioton daoke
Jigt d'r op dat buns (Np), Do rieton daoke
moot overdokt woddon (Ow), Do daoke
mooJ' good anbienen stevig vastbinden, nI.
om stormschade tegen te gaan: met dun
ijzer- of koperdraad (het Iaatste roestte
niet), eerder ook met rope, bep. stroachtige
twijg (El), do daoke overni5en mit
klompodraod ijzerdraad, nl. ook gebruikt
om klompen met een barst bijeen to
klemmen (El), eon zu/voron daoke een
hypotbeek op een huis of ander gebouw
(Np, Nw, b): D'r zit eon zulveron daoke op
(Nw), ...leit... (Np) 3. laag stuk land met
hei en bentgras (Nw), lange strook grond in
het heideveld (b: In), lang stuk heideveld
of laag, nat land (Bu) 4. flinke laag
begroeiing (van gras, net ed.) (Ma, Ste)
D'r staot eon daoke gras op (Ste), ...riet op
(Ste), D'r zat eon daoke grös op (Ma) 5.
flinke laag net e.d. op een dak (Nw, Ste)
Daor lag toch eon daoke riot op! (Nw) 6.
(my.) lange stukken heideveld of laag, nat
land (Bu)
daokebente (Dbo) de; -n [do:kobsnto 1.
bentgras voor bet maken van dokkon
daokeleggen (s) onbep. w. en bet
daokelegd [d...] 1. bet leggen van een dak
van net of evt. stro
daole z. do/lc
daolik Ook duoliks (s: oost.), daodelik
(verspr.), daolikies (Mun) bw.
[dQ:aIokI . .. ks/'do:odik/'do:alakisI 1.

dadelijk, onmiddellijk Wie et zicbt die nv/I
't okbebbon, on gr4itdao/ik naor depong
(b), Hi] bet or daolik dour (bI), 1h7
betao/de daodo/ik uut (j), Daolilc eton! ga
onmiddellijk eten (Ma), B/indorsejongo, aj'
met daolik thaus kommon, wilt d'r war!
(Db), Ikheb him reupon, hi]komtdaodelik
(Ld), Dat lout/Ic daolik dat geloof ik direkt
(p), Zeder uutstel boo/I daodelik nog gien
ofste/ to wozen betekent nog met meteen
(Op) 2. over enkele ogenbliklcen, straks
Wi] gaon daolik naor buns (Bdie, Obk),
Wi] gaon dao/ik an 't wark (Nbk), k Gao
him nog c/Ton baelon, 1k bin d'r daolik
weer! (bI), Daolik, hour! straks, hoor! (p)
daolikies z. daolik
daoliks z. c/aol/Ic
daon Ook gedaon (Nw) In.; pred.
[d3: 5nlga'd... 11. klaar, volbracht We hadden or me/ken op 'e tied daon (01-NI), Do
booren haddon et sloden daon (Obk), Et
wark is nog niot c/non (Obk), daon hebben
klaar zijn met bet werk, Hi] bet nooit
daon! hij is altijd maar weer met zn work
bezig (Nbk), daon kniogen gereed komen
met z'n werk: Hi] hot or wark daon kregon
(Ste), Et wodt wel late vanaoven4 mar
netuur/ik makon we do kaortios daon (Sz),
daon wark macken bet werk afmaken (Ma),
Et wark is c/non veur van daege (Dho, Op),
Now, is ?giochelon haost daon, dan moef'
ok es weer an 't wark (Dfo), We hadden
krok ot oten daon (Np, Dfo), Doe et voeron
daon was (.) 0) 2. afgelopen, nit (vooral:
do situatie dat men zn ontslag heeft) iono
daon geven hem zn ontslag geven: D'r was
hie/emao/o gien wark moor, zo hebben him
daon geven (Nbk), ook Zo hebben 't him
daon geven (Np) en Dat he'k rn daon
geven ik heb 'm zn ontslag gegeven (Ste),
Hoe kun ze him dat andoon, hi] c/oct
na/tied zion boste, on now geven zo him
gedaonl zn ontslag (Nw), zo ook Die hot
godaon krogen ontslag (Nw), 1k zal Jo al
nutbeta cion, mar dan hej' ok daon! dan heb
je ook je ontslag (Sz), (..) da'k vroogoras
boone-ar/wider es daon wark krcgon hobbo
(..) ontslag heb geknegen (b), et wark daon
geven gezegd als er geen werk meet is
(Ste) * Op is op en daon is daon (Np)
daonig (verspr.) bw. ['d5: nox - danig:
zeer argons daonig et /aand an hebben (k:
Ste), J. was nog daonig knas (b), Hi] zat
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daonmaeken - daor
daonig in depiepzak(Ma), Hi7 was daonig
M zien sag (Op), Die is daonig hi 'e want
(Obk), Die was daonig in de weer (Spa,
Sun-0t), F. was d'r daonig wieg op (b)
daonmaeken Ook daonmaken (Wil) zw.
ww.; overg.; maekte daon, het daonmaekt
['d5: me:kp/ ... ] 1. afmaken Hij bet et mar
half daonmaekt voor de heift (Nbk), De
beide mao ten maektcn et aandere wark bAy
de körven doe mar daon )
daonmaken z. daonmaeken
daor Ook daore bij nadrukkelijk gebruik
(in bet. 1, 2), z. ook aldaar bw. [do:ar/
'do:ara] 1. daar, op die plaats Hij kon et
niet van him ofzctten en miende mar
beslist dat daor iene vcrdronken was a),
Kick, daor moej' henne daar moet je
naartoe, Daor moej' langes (Op), Daor ligt
et(Nbk), Moej'daores kiekenl(Ma), Staot
de sukerbusge daor? (Spa), Daor he'k de
geite henne zet (Pe-Dbl), Gaon jim mar in
de hausholing, daor heuren jim (b), daor
ginderd daar ginds, (zo) bier en daor bier
on daar, op diverse plaatsen, daor en daor
op een niet nader to specifleeren plaats: 1k
hebbe daar en daor slaopen (Np), We bin
daor en thor langes gaon (Nbk), Daor,
waor de heide bluuit (..) (Nt), tot daor(e)
an toe tot aan die plaats, ook: dat kan er
flog net mee door: A 'k die hacze nog niet
zien bar, dan was 't nog tot daor an toe (b),
daor b/fl omme ongeveer in die Wort, op
die plek: in Else of Berkoop of daor bij
omme 2. bij die mensen As jonge van
zoe'n jaor of dattien kwam 1k daor een
hieleboel ), Daor is 't ok glen weelde die
mensen zijn niet bep. rijk (Nbk), Daor
hebben ze altied et beste mitje veur(Nbk),
Now wi'k niks glen kwaod van die
meensken zeggen, bear (..), mar wat gtonk
et daor (b) 3. gezegd om to attenderen op
iets of iemand (dat/die komt, aangetroffen
wordt enz.) Kick, daor lJgt de kraante!
(Nbk), Daor komt hij an! (Nbk), Daor
komt de pelisie an! (Wol), Daor komt een
onweersbujje opzetten! (Spa), Daor hej'm
daar is hij, daar komt hij aan (Nbk), Kom,
hawwej ow daor es. Now, vaal mar daele
(..) (p), Enja, daor bar hi] de lucifes! (b),
Daor ha 'k ml] omtrent nog veipraot bijna
was or een moment dat ik me versprak (b),
Daor heft! gezegd wanneer men (yank:
geirriteerd) iets geeft, voor iemand

neergooit e.d. (Nbk), Daor heft al daar
gebeurt het al, char begint bet al, Daor
heb hi 'talid. (Nt), (met nadruk:) Daorheb
Ic wat gezegd wanneer men met nadruk wit
zeggen dat men iets aanreikt, neerlegt,
geeft, ook: dat men een sneer of een ktap
uitdeelt (Nbk, Bdie), Daor heb ikjow daar
heb 1k je gevangen, gepakt, ook: nu heb ik
je to pakken (met woorden; bijv.: doordat
je je verspreekt), van heb Ak jaw daor van
enorme omvang, aanzien: Da's een wark
van heb 1k jow daor (Nbk), 't Is een
gekaekel van heb 1k jaw daor (Np), Ofhad
hi] et reuken dat ze de polle d'r haost of
hadden, daor kwam een boerewaegen et
laand daelezetten )' (..) en ja, daor zie 'k
een vos out de bos stappen (b), Mit zette
hi] weer an en daor reden we bonne (b),
Daor kwam ion van de jaegers an biezen
De oolde man stroffelde dear de grdppe
en, waor hi] al zo half en half bange year
wag, daor lag A. (b) 4. als eerste deel van
een gescheiden vn. bw. (i.t.t. bet Nederlands worden de verb. als daor (..) an,
daor (..) op, daor (..) in zelden aaneen
gebruikt) Daor ha'k niet moor an docht
(Diz), Daor bulp niks an dat was no
eenmaal zo (b), Daor is niks an dat is
helemaal niet leuk, dat is erg saai, ook: dat
is helemaal niet moeilijk (verspr., Obk),
Daor he'k glen kick op daar heb ik geen
kijk op, daar heb ik geen verstand van
(Nbk), Daorha'knietan dochtdaaraan had
ik niet gedacht (Nbk), hier of daor b/fl
zitten to snualen bij het een of ander
zitten zoeken (Bu), Daor was 1k niet b/fl ik
was daar niet bij, ik heb er niet aan
meeedaan (Db, Nbk, Np, Nt, Obk), Een
flodderwiend is donkt ml] een zachiese on
eon stilstaonde wiend, daor aj' niet koold
en waarm bi] wonnen (Nw), Vroeger
wooden d'r nag vaeke polsmo flies dreugen
(.j; et waeren zwatte halve haansken daor
de vAn gers deurhenne stakken, om beter
warken to kunnen (Op), Bif/'m daor al
henne west? (01-NI), WI] daor henne on
nao wat henne-on -weer praoten mochtten
wi] dat peerd on de karre we] lienen! (b),
laanddaargrusin staot(Np), Wif/hadden
vaeke we] een kraombokkien veur de motto
daor hifi de eerste weken nao or biggen ok
M bleef om et doodliggen van de biggen
tegen to gaon (Ld), Dat varken, daor zat

-623-

daor-- daordeur
aorigplokvet in; dat was lang zok goed vet
n/ct as do reazel (Np), Et nijgervi, this
daor we wit nijen, stoppen, borduren,
maze,,! (Nbk), Daor is aBcs mit zegdmeer
valt er niet over te zeggen, zo is het kort
samengevat (verspr.), Daor hej' glen
zeggen van dat kun je niet weten, is
moeilijk te bepalen (Nbk), 1k kwam daor
op deurreize naor feinilie ien keer in etjaor
langes on ik stak dan even an in or oolde
harbargien (fl, Daor lopen een pert/f
jonges lange; wat zol/en die in 't schild
voeren? (Nw), (als reaktie tegen iemand
die vraagt waar je naar toe gaat, terwiji je
naar de we. moet:) 1k moot eon bossohop
daor 1k een acre niet omme staten kan
(Ste), Daor is et je toch n/ct ow te doe,,,
toch? (Nbk), Hoe beroerdf. d'rokan toe
was, daor mos hif toch omme gniezen (b),
Zoks overkomt rn/f n/ct weer, daor kuj' op
rokenen! (b), A olpiepers zitten in oolde
wacterdobben, daor et yea vroegcr aut
dronk (Dfo), Daor n/ct van dat zal ik niet
ontkennen, dat toegegeven (Nbk), Daor
moej' n/ct al/es van annemen, dat is eon
raozerd je moet lang niet alles van hem
geloven (Op), Ja, zeoze, watza'kdaor van
zeggen! ik zou niet weten hoe ik erop zou

moeten reageren, ook: ik kan het me
voorstellen dat hij/zij enz. zo doet, zo
reageert (verspr., Nbk), Vraogezaod daor
jow n/ks van angaot dat gaat je niet aan
(Sz), Daor be/pt n/ks year (Sun-0t), Daor
badden ze year zorgd (Nbk), Vcureerst
moot zoe'n trammcri7e mit al/es watd'rop
on bij behcurt, eon grote sonzmc geld
kosten, daor oonze gemeente toch n/ks toe
geven kan (..) (s: oost., ptm. 1885), We
waeren daor on daor mit doende met een

niet nader genoemd of te noemen jets
(01-NI) 5. (gebruikt ter inleiding van een
bijzin (niet zelden met toevoeging van as))
de plaats waar, daar waar Daor (as) dat
baankien staot, is een rustplak orn even to
veipozen (Obk), Hier bej' daor h/i
opneamen wooden moct (Ste), Daor h/i
woont, daorrnoej'langes (Op), Daor glen
haandel in ct groot dreven wodt en de

meestal gesplitst: Daor be'kgien tied year
daarvoor heb ik geen tijd, ongebnñkelijk
is: Daorveurbe 'kg/en tied, Daorkwam Mf
(.) daar kwam bij, ongebnzikelijk is:
Daorbifkwam (.j;ook als daoren bet vz.
n/ct door andere woorden geseheiden zijn,
worden ze meestal als twee woorden
gevoeld en daardoor meestal niet aaneen
geschreven
daoraachter (zelden aaneen) vn. bw. [aks.
wisselt] 1. daarachter do wiede zee, mit
daoraachterdegrote wereld(v), geseheiden
in: Een grotepolle, daor kreup h/i aachtcr

(v), Daor stao ikaachterdaar sta ik achter,
dat steun ik helemaal (Nbk)
daoran (zelden aaneen) vn. bw. [aks.
wisselt] 1. daaraan eon angelstok en ocr
visgerei daoran vaastcbunnen (b), Daor
ha'k met meer an docht(Djz), Now, daor
miszee ik toch n/ks an, wel? (b)
daorbi'j (zelden aaneen) vn. bw. [aks.
wisselt] 1. bij dat Dat ongeval van
gisterao vend, daor was 1k niet bi) 1k was
krek vot (Obk, Mun) 2. bovendien,
daarenboven Daorbif kwam nog (..)

(Nbk), veel vaker gescheiden: Daorkwam
nog bif (..) (Nbk)
daorbinnen (meestal niet aaneen) [...'b...]
- daarbinnen Daorbinncn is at waarm,
vaker: Daor binnen is et waarm (Nbk)
daorboven (meestal niet aaneen) vn. bw.
[...'b...] 1.daarbovenDaorbovenis nog ecn
kaerner (Nbk), meestal: Daor is nog ecn
ka em or boven (Nbk), of evt. Daor boven is
nog cen kaemer (Nbk)
daorbuten (meestal niet aaneen) vn. bw.
[...'b...] 1. daarbuiten Daorbaten woont
glen/one meer buiten dat gebied (Nbk),
echter meer: Daor woont gieniene meet
baten (Nbk), of evt.: Daor buten woont
gienienc meet (Nbk); nooit aaneen in verb.
als in: Daor staot h/i baton daar staat hij
buiten (Nbk), Daor rnoej' baton b//even

(Nbk)
daordeur I (vaak niet aaneen) vu. bw.
[d...] 1. door dat, door die zaak Qons

ofstanen zo groot binnen wit weini
bevolking, is zoe 'n tram n/ks weerd (s:

naogeslacht kan daordcur een klein bet/en
eon indrok kricgen (..) (I), Daor bin wif
dour an de gang kommcn (Obk), ook: Daor
dear bin wif deur an do gang kommen

oost., pim. 1885)
daor- - daar-, in woorden als daorveur,
dao,mit deze woorden worden echter

(Obk)
daordeur II (steeds aaneen) voegw. bw.
['d...] 1. door die oorzaak Daordeurhebben
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daore - daoromme
wij et vaaks niet blaster op de meenskan
staon (b)

daore bw. ['dworal 1. nadrukkelijke vorm
van daor, daarzo Moeka, moej'now toch as
kieken!Kiakdan toch as! Daore! Toe! (bi),
Etsnijda flog on doe .1 on do oolde hoer in
huus kwammen, hadde de boerinne al can
badde klaor maekt veur et maaglen; dat
kon daore we! slaopen Q), Za hadden glen
k/en der, daore, en D. was can maenske mit
Can goad hatte daar bij die mensen

daorentegen (Np, Nbk) vw bw.
[d3:ptLgp; aks. wisselt] 1. daarentegen,
echter P. daorentagen die zoo at hid ears

(Nbk)
daorgeens z. daorginderd
daorginder z. daorginderd
daorginderd (verspr.) Ook daorginder
(verspr.), daorginds (verspr.), daorgeens
(Mun, Nbk) bw. [do:o(r)'gindç(t)/ ..'gints/
...'gi:s 1. daarginds Daorgindcr is eon
grota braand (Ld, Sz), Daorgindard komt
bij an (Nbk), Daorginderd gaon W en G.
ok henne (Obk, Nbk), Daorgindar sUet
oonze karke (Db) * Waor woon le/

(Nbk), Thor pestte macstar him now
a/Satan wit (b), Daormit bewees Ia dan
zien hoge kom of (b), Stia! twin tig tree an
daor Iwo/I ? mit op! (b), Wat badoal ía
daor mit? (Nbk), ...daormit? (Nbk),
(meestal aaneen:) En daormit aut.' zo is het
en verder geen gezeur, basta
daornao (ook niet aaneen: vooral in bet. 3)
vu. bw. [aks. wisselt] 1. na die tijd
Daornao haurde ía d'r nooit nicer wat van

(Nbk), Tieden daornao dee him de huud
nag zeer, en M7 hadde nog lange under de
b/a uwa bit/tan zaten ), Daarnao zoo hi
(..) (b) 2. vervolgens Daornao kwam hij
(Nbk) 3. na dat, na de vorige Daor kwam
MY nao (Nbk), Daor nao kwam bij (Nbk),
Daoniao kwam hif (Nbk)

daornaor (meestal niet aaneen, zie ook
onder naor I voor var. met nao i.p.v. nao)
['d. ..] - daamaar Daor moaj' naor rekanen
(Nbk), ook wel, maar zelden: Daornaor
moej' rakenan (Nbk), Daor moaj' naor
kicken (Nbk), ook wel, maar zelden:
Daor(e) naormocj'kieken (Nbk), Daornaor
moej' kiaken (Nbk)
Daorginder in de klonie/Waor ligt dat/In 't daornaost Ook niet aaneen geschreven vu.
bw. [aks. wisselt] 1. naast dat, naast die
st/n kgat (Ste)
persoon Eerst kriej' con grote schure, an
daorginds z. daorginderd
daorhenne (ook niet aaneen gesehreven) daor naost/daornaost ziej' can Hein
[aks. wisselt] 1. daarheen Daankd'ronime, hokkian (Nbk), ... en daor ziaj' can klein
hokkian naost (Nbk) 2. (meestal aaneen)
It is can rn/n pad daorhenne (Bu, Ma),
Daorhenn; nee, dat doe k niet (Nbk), ook behalve dat, ook flog Daornaost hap oknog
Daor henna ... (Nbk), Daor gao k niet dat gaval (Nbk), Daornaost kragen we ok
nog can flinka ans/ag van de belasting
henna (Nbk)
daorin (meestal niet aaneen) bw. ['do:ann] (Nbk)
1. daarin Daor ha'k at gister in zien liggen daorneffens (Nbk, vo) vu. bw. [...n...] 1.
(Nw), (..) want daor har macstar de daarmee in verhouding, daarnaar gemeten
ringenet in Jagd(Nw), Daorin bin we ? we!
lens (Obk), Ia kun do me/k daor in doen
(Nbk) Daor moat ik jaw geliek in geven
(Db), Die man spaulda daor con grate rolle

Ft was dus allemaol we! veert, jongaluden
wodden hoer zo om 1919-20 henna on
kochtan de koenen vaur zoa'n vie!-,
zesbonderd gulden, on peardan an ark
waren daornaffans (vo)

in (Pe-DbI)
daorlanges (meestal niet aaneen) vn. bw. daornet (spot.) {...'n...] - daarnet,
['d ... I 1. daarlangs Thor bin 'k nog nooit daarstraks, zoëven
langes west (Nbk), Daorlanges bin k... daorof (zelden aaneen) vn. bw. [aks.
wisselt] 1. daaraf Daor gaot de smaek mij
(Nbk)
daortaotcn (spar., s: oost.) (meestal niet we] wat of! (b)
aaneen) pd .J - daarlaten, terzijde laten As daorom z. daoromme I, II
et hier now lack zo west is, dat laoten we daoromme I (zelden aaneen; z. oak omme,
bet. 8) vn. bw. [do:a'roma] 1. daaromheen
daor (..) (s: oost.)
daormit (meestal niet aaneen) vu. bw. Th7 bun at touw daoromme (Nbk)
['d.. -I 1. daannee Daor kuj' nog nib mit daoromme II Oak dacrom voegw. bw.
(Nbk), (zelden:) Daormit kuj' flog niks ['d...] 1. daarom, om die reden Daor wus 1k
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daorommetoe - daorvan
al wat van, daoromme he'k d'r glen
nijigheid an (Op), Daoromme gaon wij ok
van t jaor weer een stifle omgaank ho/en
(b), 1k vien ccii vu/penne lang zoe'n
geveer/ik ding niet on daorom waopendc 1k
mi5 daormit (b), Dat tang moet daorom
opruumd wodden (b) 2. in daoronime niet
desondanks, in weerwil daarvan Daoromme
niet, et giet we/ deur (Ow), Mar daorom
niet, af aachter et stuur wi/len dan hef
ge/iek daf van de flesse ofb/ieven (b), 't
Her mij een goeie segarc kost, mar daorom
niet, dat was 't nuij best weerd (b), niet
daoromme id (Bdie)
daorommctoe (Dho) (ook niet aaneen)
[...'tu] 1. ongeveer, bij benadering, van die
orde van grootte Hej'honderdgu/den?met
als antwoord: Daorommetoe! (Dho)
daoromtrent (WS, verspr. OS) vn. bw.
pd ... J 1. in de omgeving van die plaats
Daoromtrent is hij dew et ies zakt (Nt), St
left daor aachtcr Wo/vege of daoromtrent
(Ma), Daoromtrent daor woont hij (Nbk,
El), ? Was tussen Hoo/tpae on De Hoeve
daoromtrent (Mun, Op) 2. ongeveer in, op
die tijd St was ha/fju/i (daoromtrent was
zowaO (Obk) 3. met betrekking tot iets
(Bdie) Daoromtrent, 1k wl/ jow we/
verte//en, dat et now goed mit n gaot
(Bdie)
daoroncler (meestal niet aaneen) vn. bw.
[dn:arond] 1. daaronder
daoronclerdeur (meestal niet aaneen)
[...'dA:or] - daaronderdoor
daorop I voegw. bw. [do:arop; aks.
wisselt] 1. daaropvolgend etjaor daorop
(Nbk), de weke daorop (Nbk), En kot
daorop verkocht dejongste zien pat en hij
trok de wiede wereld in en gong naor een
veer /aand (b), ? Was mien ge/ok, want
drekt daorop doe wodde dubbe/d scheuten
(b)
daorop JI (meestal niet aaneen) vn. bw.
[aks. wisselt] 1. op dat/die (..) een protte
vossen en daor wodt de /aeste tiednoga/es
jacht op mackt (..) (b), (ook wel niet
aaneen geschreven:) Daorop s/aon mag
nict! (Nbk)
daoropvolgend (spor.) [...'fo1gt] - daaropvolgend
daorover (ook niet aaneen geschreven) vu.
bw. [aks. wisselt] 1. over dat Daorkuj'mar
beter niet over praoten (Nbk), (zelden, en

dan met nadruk) Daorover kuf mar beter
nietpraoten (Nbk)
daoroverbenne (meestal niet aaneen)
- daaroverheen Daormoej'marniet
o verhenne perberen te kommen (Nbk),
(zelden, en dan met nadruk:) Daoroverhenne moef niet perberen te kommen
(Nbk)
daortegen (ook niet aaneen geschreven)
vn. bw. [aks. wisselt] 1. daartegen, tegen
dat 111.7 zat a/tied overal mit in, vandaor
dat hij a/tied vot was; daortegen foeterde
zien wiefwe/ es (Dfo), Daortegen he Ic mij
geweld% verzet (Nw), Thor kuj' je we/
tegen verzetten (Ma), Daortegen is glen
kruud wassen (Diz), Wat moef daor tegen
doen? niet aaneen geschreven (want
uitgesproken met een hoorbare scheiding
tussen daor en tegen)
daortegenover vu. bw. [...'o:...] 1.
daartegenover Daor staot tegenover dat hij
oons ok vaeke bu/pen bet (Nbk), (minder
gebruikelijk:) Daortegenover staot, dathij
oons ok vaeke ha/pen bet (Nbk)
daortoe (b), ook niet aaneen geschreven;
vn. bw. [akw. wisselt] 1. daartoe, tot dat,
ertoe Leid cons daortoe God, mit jow
Hei/ige Geest (..) (b)
daortussen (ook niet aaneen geschreven)
vn. bw. [...'t...] - daartussen Die bin et
altied zo mit mekeer iens, daor koj' niet
tussen (Nbk), (nadrukkelijk) Daortussen zit
hie/emao/e glen verschi/ (Nbk)
claortussendeur Ook niet aaneen
geschreven (spor.) {...'d...] - daartussendoor
St was len en a/ popmeziek op 'e radio, en
daortussendeur hadden ze wat
vraoggesprekken (Nbk)
daoruut (meestal niet aaneen) vii. bw.
Ilaks. wisselt] 1. daaruit Daorkuf dat niet
nut opmaeken daaruit kun je dat niet
opmaken (Nbk), (minder gebruikelijk, maar
met nadruk:) Daoruut kuj' dat niet
opmaeken (Nbk), Dan kun wij daoruut we/
haost opmaeken, waor as (..) (b)
daorvan (meestal niet aaneen, behalve in
de verb. daorvan nicE) vn. bw. [d ... ] 1. van
dat, daarvan Thor hoo/ ik van daar houd ik
van, dat staat me aan (Nbk, Obk), (..)
Daor is ze lid van (b), (met nadruk:)
Daorvan zu.f et we/ kregen hebben bijv.
m.b.t een lichte ziekte (Nbk), Daorvan bet
hi7 glen keze eten daar heeft hij geen kaas
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daorveur - dargachtig
van gegeten (Pe-Dbl), Daorvan bin 'k ziek
wodden id. (Nw), waarnaast Daor zuj' et
wel van kregen hebben Id. (Nbk) en Daor
bin 'k ziek van wodden (Nw), Ic tin daor
wel van kriegen, mar daorvan niet (Nbk),
Hoe vale hej' daorvan/daor van [met
hoorbare scheiding]? (Nbk), Daor hebben
wij glen weet van daarvan weten we niets,
daar hebben wij geen benul van (Db), Daor
zoj' wat van kriegen dat is buitengewoon
ergerlijk (aig., Ma), daorvan nicE daarvan
niet, dat is geen bezwaar, daarmee is niks
mis, dat is we! zo: IIij is een hoer van

daorzoot (Nbk) Oak daorzoet (Nbk),
diwrzo (Nbk) bw. ['do:a(ç)so:t, ...so:atl
...sut] 1. daar, op die p!ek 1k gong dan naor
die vievers, van M. daorzoot (Nbk)
daot. - afkorting van daotum datum
daotum de; -s 1. dagtekening Wat veer
daotum ston d'r onder? (Nbk) 2.

daorvan nie4 't was ccxi mooie dag (F!),

Jan het him b/f de tandarts mar dapper
ho!en zich flunk gehouden (Db) 3. (weinig
gebruikt) parmantig (Nbk, Np, Spa) Hif
stapt d'r dapper henne (Np), Hif knhijute
k!eine G. mar dapper in et haor (Nbk), 't Is
we! een dapper ding een parmantig meisje
(Nbk), to dapper as een stoterse bane (Spa)
4. gezond De pesjent leek wel aorig dapper
Nt), Ic ho/en je mar dapper (Efl, Die is
weeraorig dapper(Obk), Die oo!de man is
weeraorig dapper(Bdie), to dapper as een
kiewiet(verspr.) * Klein mar dapper (D fa,

be!angrijke dag in de ontwikkeling 3. dag,
tijdstip En op wat vear daotum 2'(b)
daozen z. daezen
dapper bn., bw.; -der, -st [dapç] i. zonder
angst voor gevaar ccxi dapper kere!tien
(Sun-0t), Hi7 is ccii dappere vent (Np),
niks, mar hij bet ccxi gocie stal vee, Th3/ is slimme dapper (Np), zo dapper as
daorvan niet (Np), Hij bet we!, daorvan Napoleon (01-N1), ...as Da vid (Mun), ...as
nie4 mar hij blaost d'r wel wat rieke/ik DeRuiter(Sun-Ot), ...as ccxi !eeuw(Sz) 2.
over (Nw), ? Was we! een goeie vent, funk, optimistisch Die is dapper an 't wark
daorvan niet (Ma), ? Was koo!d weer, flunk (Nbk), H/f hoo!t him dapper (Nbk),
ook vaak niet aaneen: 't Was ccxi niooie
aovend, daorniet van (Spa), Zehebben een
goeie wedstried speu!4 daor niet van (Diz)
daorveur (in bet. 3 steeds aaneen; in bet.
1,2 ook niet aaneen) vn. bw. [aks. wisselt]
1. voor dat, voor zoiets, voor die zaak
Daorveur bin wij te oo!d wodden (Nbk,
Obk), waarnaast Daor bin wij te oo!d vour
wodden (Obk, Nbk), Daor he!pt niks veer

daar is geen midde!/oplossing voor, daar is
geen kruit tegen gewassen (a!g., Sun-0t),
(a!!. aaneen:) 1k kon toch niet beginnen te
v/uken?Daorveurzatik vans te veide over
jow in! (Nbk, b) 2. daarom Daor zegiket
je year daarvoor zeg ik het aan je (Nbk),
zo oak Daorveurzegiic etje(Nbk) 3. voor

Ow, Nbk)
day z. dane
darde z. dadde
darg (WS, Db, Nbk, Obk) Oak darrig
(Dfo), darge (Bu), darre (Ld), daarg (Nw)
de [darx/'darx/'darga/daroPda:r(a)x] 1.
bep. soaP veen: darg, derrieveen, natte

die gebeurtenis, voor die tijd, dat tijdstip
(s)jaors daorvew- in het jaar daarvoor, ten
tijde van het jaar daarvoor (Nbk), zo ook onder!aag van veen Darg kuj' beste turf van
de weke daorveur(Nbk) en weeks daorveur macken (Spa), Da's venige gron4 It is
darrig(Dfo), Darg was overgebleven vene,
(Nbk), de keer daorveur (Nbk)
daorweg Oak niet aaneen geschreven vn. die tat onder de vene, daor kwammen de
bw. [aks. wisselt] 1. daarvandaan Kom turfgrevers niet an (Obk), Darg is
gauw daorweg! (Nbk), Korn daor gauw ongeschikt veer turfmaeken (01-N1),
weg! (Nbk), Daorweg kan hij haost niet Vroeger wilde de veenbaos de darg niet
kommen het is niet aannemelijk dat hij nit dear de turf doen, dat zodoende is 't zitten
b!even, en was 't weerrietkraggc (Mun), In
die p!aats komt (Nbk)
tic oorlogsjaoren hebben wif darg steuken
daorzo z. daorzoot
(Bdie), Dc darg dat is meerstal de onderste
daorzoet z. daorzoot
daorzonder Ook niet aaneen geschreven !aoge op ct zaand, mar d'r kan ok nog ccxi
vn. bw. [aks. wisselt] 1. daarzonder !aoge darg onder zitten (Bdie)
Daorzonder kan et niet! (Nbk), Ben dargaclitig (Nbk) bn.; -er, -st [d...] 1.
woordeboek, daor kan et n/ct zonder! gezegd van grand die op darg !igt, die
gemengd is met darg, van korre!ige grand
(Nbk)
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darge - dat
waarop gewas nauwelijks wil groeien
darge z. darg
darggrond (Nw) de Ed...] 1. grond
bestaande nit darg, z. aldaar
darglaoge (Nw, Spa) de; -n; ...laogien
['d...] 1. laag darg, z. aldaar
darm z. daarm
darmwand z. daarmwaand
darre (verspr., bs: Dfo, El, Obk, Op) Ook
dat (verspr.) de; -n; -gien ['daro/dar] 1.
mannetjesbij Do darien bin on vrucbther
(Sun-0t) 2. scheldnaam voor een imker
(bs: Dfo) Daor hoj' do dan-c ok weer! (bs:
Dfo) 3. z. darg
darrebroed at ['d...] 1. hetz. als grofi,ruud,
z. aldaar
darrebruderig (bs: Obk) Ook darrebrudig
(Obk, bs: Dfo) bn.; -or, -st [darabry:dçax/
...bry:dax] 1. gezegd van een bijenkoningin
die geen bevruchte eieren kan leggen Do
kouninginno kan ok darrobruud anzotten as
MY niot bevrucht wodt hi] do bruidsvloeht,
of as dat laoter as gowoonlik gobeurt,r die
keuninginno is dan darrobrudorig(bs: Obk),
Eon darrobrudige moor is eon onbevrucbto

moor (Obk)
darrebrudig z. darrobruderig
darrebruudsel (Nw) at ['d...] 1. hetz. als
groIbruud, z. aldaar
darrecel (Obk) ['darasel] - darrecel
darregrond (Dfo) do ['dargrond] 1.
darghoudende grond, aarde die vooral nit
darg bestaat, die al. overwegend veenachtig
is
darreltien (Bu) at; ..ties ['daritin] 1.
aanduiding van eon derde deel van een
groot perceel
darremennigte (bs: Obk) do; -n, -s
['daro...] 1. grote groep darren, zwerm
darren Bi] do bruidsvlocbt gaon d'r we?

(Ld) 2. z. darg
das [das] - das: bekend zoogdier
dashbod (Nbk, Ow) ['dezjb3fl -dashboard
dasse de; -n; dassien ['dasa] 1. das,
halsdoek, sjaal Now, ic kun do dasse wet
ommeholen (Nbk), Vioden winter was
niot zo koold, mar ik baddo toch do dasse
wel es omme(Nw), Dooj' do dasse omme?!
(Ste), eon sjaal of dasse mit do dassesteek
broien (Ow), Dat hot him do dasse

ommodaon dat heeft hem genekt, ziek
gemaakt, ten gronde gericht in financieel
opzicht: Toch bet et zwaore wark on lange
daogen hour ok wel es do dasse ommodaon
(Ow), Dat dotje do dasse (niot) ammo daar

ga je niet kapot aan, dat maakt je niet
bankroet enz. (Bu), (uutdr.): Dat doe him
de dasse omnie maakte dat hij hat net niet
meer redde (verspr.)
dassesteek (verspr.) [d...] - patentsteek do
dassesteek broien (Db, Ld, Nbk, 01-NI,
Ow), 'k Heb bid] wat sjaals mit do
dassesteek broided (Ow)

dat I aanw. vn.; my.: die [dat] 1. dat wat
zich op enigo afstand bevindt en wordt
aangewozon Dat haus, daor wonon zo in,
niet in ditto! (Nbk), Kiek, dat buus is van
mien omke (Nbk), Kick, dat daore in do
veorto is do fobrioksschostion van Else

(Nbk) 2. dat wat eorder is meegedoeld, dat
wat eerder nit situatie of kontekst bleak

Dat kuj' now we] mionen, mar et is niot
waor (Nbk), Mar dat is 't verhael niet. Et
verhael van S. gong over hie] wat aandors
(j), J. nam gien risiko's moor, dat kuj'
daonkon (j), Dat is now do worold! Zo
wodt et wardoord aj'jo plicht doen (b),
Sni] op 'o wallen on sni] op 'e lanon, sni]
op 'o staion on sni] op 'a baton, [met
wogvallen van t:] da's pas vermaek! (ba),
honderden darren aacbtor do moore an; dat Et ooldo sloe trok him an, on et was
is eon hick darromonnigto, al kngt d'r op Griotien ok eon betien dat him daor zo
? Jaeste mar ieno do gounst, do bosto antrok ), Vour de ooldon is eon vaunvark
liekogoed eon vermaok as your dejongon,
volger(bs: Obk)
darreraot (bs) ['d...] - darrenraat Ri] go ed dat doe vlodon woke weer es bliekon (b),
en had dus do koston botaold, dat d'r
go win bin darreraoten wel goschiict veinextra ruumte vein- bunnig, daor kuf' mooio nogal in knoep (Db, Np, Obk), R. was gien
vorkoordojongen, dat niot (b), Qons mom
spekraoten van kriegon (bs)
darreslaacht (bs: Dfo, Obk, Ow) do haddo niot zoveulo op mit zwarvorsvolk.
Hoe dat was woet ik met, mar J. (..)
darasla:xt] 1. darrenslacht
darrig (Dfo, Ld) bn.; -or, -st ['darox] 1. waardoor dat kwam, hoe dat zat )' Dat zat
darghoudend, veenachtig Die grond is zo: gien meensko in et dorp dust ooit eon
darrig (Dfo), eon darrigo stee in et /aand voeto to zotton op do ionzome riotkraego
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dat - dat
(j), Die Stellingwarvors slokten atlegere do
woordon half in en dat zol hi meester, d'r
wel out kriegen (b), Van do koolraopesop
inoj' niet to youl eton, dat was geveertik,
zedon zo (v), Hi] dock do vaort in om to
porberon de meonsken nut do auto to
haelon. Dat is flog es kordaot optroden!
(Nbk), 1k kreog eon splinter onder do
naegol, mar dat dot zccr! (Ste), As elko
huusholing now daogs IC mingel waotor
bruukt dan wodt dat aRe daegen (..) (b),
Dat hooltzekorin(.j(bl), Da'stezeggen
(..) (b), Dat wil zeggon (..), Dat wil wel
wat zoggon dat houdt nogal wat in,
betekent nogal wat, Waoromme dat?
waarom vind je dat, hoe kom je nu tot die
opvatting, hoezo?, Hoe dat go! waarom
vind je dat, hoe kom je daar on ineens bij,
Nee, dat now met, mar (..) flee, zo is her
niet, zo bedoel ik her niet (b), Dat zat zo
(..) het zat als volgt in e&aar, het was als
volgt gelopen e.d., Watismi] dat? Kuj'zo
niet moor bioten9wat is dat flu, hoe heb ik
het nu met je (b), Now, wat zol dat? wat
kan dat nu schelen, dat doet er toch niet
toe, Wat zol me dat! daar schrik ik niet
van, daar trek ik me niks van aan (Nbk, b)
3. dat wat men niet verder wil specificeren
Dat en dat he'kzogd, mar et dot d'r veerder
niet rule toe (Nbk), A 'Ic lactor groot bin,
wi'k dat of dat woddon (Obk), Die wol tIlt
en dat woten (..) her een en ander (Nbk),
do vraoge hoevoul percent d'r van dit on
dat in et popior van dit book zit (bI),
Vroogor was de Iocht gozonder, vroeger
weron do moenskon tevredenor, vroeger dit
en vroegor dat (v) 4. (vaak zelfst.) de
bedoelde of aangewezefl persoon, zaak,
hafldeliflg Die daoro, dat is mien omke
(Nbk), Do onkoston, dat leup d'r nog al in
(Dia), Dat is nog es korolswark! (Nbk),
Wie is dat?, Zo, dat is dat!, Dat we], Ok
dat nog.', (gebruilct om in negatieve zin te
noemen:) Dat roken van him mos es eon
keor opholen (Nbk), zo ook Dat gozour
bool ik niet van (Nbk), Dat gezeur ok
altiod!, Och, dat moensko ok alt/ed (to
zouron)! (Nbk), 1k lout him die koo your
dat geld verkocht hem die koe voor dat
bedrag (Ma), Voural nao dat mit K., daor
wus gien ieno wat van dat geval, die
kwestie (b) 5. in van dat zulk: (positief:) 't
Was van dat mooie veurjaorsweer (Nbk),

(negatief:) Hi] hot soms van dat vromdo
praot! hij praat soms zo vreemd, heeft van
die vreemde praatjes (Nbk) 6. als
steunpronomen gebruikt, ter verbinding met
eon 'aanloop': Ft znooiste dat komt nog,
Thustor mar good (Nbk), Ft gorucbt dat
gao4 of et waor is weot 1k niot (Sz), 't
Piskussen dat stonk altiod, want dat woddo
bovon do kachol opdrougd (Sz), Ft
waorommc dat woten we niot (s), Die B.
dat was eon taktvollo man (j) 7. (zelfst.)
gebruikt als onbep. aanduiding van
persoon, dieren Datdot okmar togonwoordig, mar d'r komt ollondo van ze doen ook
maar (Nbk), Dat zit mar to pluzon on mit
tango tanon to oten (b), Morgons in do
vroogto is et prachtig in do bos, dat zingt
en kwottort al mar an! ni. die bosvogels
(Nbk), Smerigo bond, doe do basso toch
dichto, dat schit aaltied an! jij, hond (Nw)
8. ter vervanging van een eerder genoemd
Zn.: Mien hues on dat van him (..) (Nbk)
dat TI betr. vn. [dat] I. ter inleiding van
een beperkende bijvoeglijke bijzin: Ft
maegien dat 1k zingon heurdo, was do
dochtor van do botterdirekteur (Nbk), 1k
how-do et vromde yerbael dat hi] oorst nog
naor ot butonlaand west hebben zol (Nbk),
(met hoofdzinsvolgorde:) Zo vortoldon me
zopas wat dat kan 'k niot golovon (Sz), do
laesto koer da'lc d'r west hebbo (Nbk), 1k
was wat in do kaaste an et scharrelon, want
ik zuke eon dink da 'Ic niot wote waor 1k et
laoton hobbon (Op), (met hoofdzinsvolgorde:) Ikheurdo et vromdo verhaol dat
hi] zol eorst nog naor et butontaand west
hebbon (Nbk), Dat is good dat wil wol
gauw kreukolon (Dho), 't Goru cht gaot dat
hi] hot et daon (Np) 2. id. van een
uitbreidende bijzin: Hour dochtortion, dat
lioke cold was as oons buurmaogion, hot et
niot makkolik had op 'o schoelo (Nbk), Ft
wark op et laan4 dat your oons zo gewoon
is, is your meonskon not do stad mar lastig
(Nbk) 3. (met ingesloten antecedent)
datgene Dat io now schrie von is ok niet
loosber! (Nbk)
dat III bepalingaankondigend vn. [dat] 1.
datgene 1k griezel van al dat wat stangen
en adders binnon (Dfo)
dat IV onderschikkend en nevenschikkend
voegw. [dat] I. (onderschikkend; met
bijzinsvolgorde) als inleiding van een
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dat - dat
onderwerpszin Is at wel wisse dat hi]
komt? (Nbk), .Ja, dat hij komt is we] wisse
(Nbk), 't Is wel makkelik daj' nog can

aovens een hoe! doe, Die niksnutter bar
over de kni]e moeten, in p!aets dat hi] wat
am de kin streken wodde (b) 5. (met

bijzinsvolgorde; in uitroepende zinnen,
waarbij de eigenschap/het gekwalifieeerde
staonber(Db), 't Was op can regenaachtie verrnogen voorop is geplaatst) ter verbindag da Ic een bossehop bi] can hoer hadde ding met de uitgedrukte verwondering,
(b), Mar dat ze de manluden van zoe'n waardering of ergernis Vervelendjonk daj'
betrekking autsluten, scbaande is 't (b) 2. binnen! (Nbk), Zingen dat ze daorkunnen!
(onderschikkend; met hoofd- an bijzins- (Nbk), Janken dat hi] kan! (Np, Ow,
volgorde) ter inleiding van can lijdend Pe-Dbl, Wol), Eon plezier dat we had
voorwerpszin Ze zeggen dat d'r a! goenend hebben, at was niet mooi nicer (Sz) 6.
op 'e Lende reden hebben (v), 1k wol da 'k (nitroepend, zonder voorafgaande zin, beat carder weten had (Bu), (met hoofdzins- paling enz.; met bijzinsvolgorde) ter inleivolgorde:) Ze zeden dat d'r rieden al ding van een bijzin die met wordt voorgo en end op 'e Lende Nbk), Hi] ston gister afgegaan door een hoofdzin, gezegd am
ok weer te zweren an to zwetsen dat hi] verbazing of ergernis nit te drukken: Daj'
gricpstuver aachter de haand hebben

(Dhau), Dat i] mi] dat vertellen is onbe-

hadde zo an zo vale, mar hi] verget d'r hi]
te zeggen, dat 't allemaole andee!rommel is
(Nw), (met hoofdzinsvolgorde:) Ze zeden
dat hi] kwam d'r an (Nbk), (met bijzinsvolgorde:) Ze zeden dat hi] d'r an kwam
(Nbk), En ze streak him over 't koppien an
prees him dat hi] zo Rink was an 't brood
al mit verdiende year 't grate gezin (j),
(met hoofdzinsvolgorde:) ... an prees him
dat hi] was zo Rink (...) (Nbk) 3. (onder-

now ok nooit as een keer mit een aander
rekeningbolen willen! (Nbk), Da 'k datnow
nietdeurbaddeRNbk), Da'kdaornow toch
niks veurkregen hebbe! (Nbk), Dat hi] d'r
now ok nog am ulouwde! (b) 7. (zonder

schikkend; met bijzinsvolgorde) ter inleiding van een voorzetselvoorwerpszin Dat
hi] aanst komt bin 'k wel wisse van (Nbk),

jongelui hokken eerst wat missehien dat ze
!aeter nog trouwen (Bu), Ft was !ochtema one, dat !ichtkaans dat ze him zaggen

1k bin d'r wel wisse van oat bi]aanstkomt
Nbk), Et had temeensen nog veer daj'je
eijen eten verbouwen konnen (v), Hi] (..)
zorgde d'r veer dat d'r een stokmennig
baanken henna zet wooden (v), Ft gong d'r
omme daj' et hater zien konnen (Nbk), Et
sehommelt d'r omme dat at allemao!e kan
(El), Des daorkan lie op rekenen, dat d'rzo
mitien can e!ektriciën komt (Nbk) 4.

(Bdie, Db, Np, Obk, Nw) 8. (onderschikkend; met bijzinsvolgorde) omdat, doordat

(onderschikkend; met bijzinsvolgorde) ter
inleiding van een afhankelijke mededeling
die het kernwoord nader bepaalt As d'r een
ni]e dominee komt in de gemiente, dan
wodt die bevestigd de eerste zundag dat
hi] preekt (Dfo), (..) dan komt d'r een
k!arre out Den Haag, da wwe ze oprumen
moeten ( b), 1k kreeg at gevuul dat hi] d'r
gien nocht an had (Nbk), Hi7 drank gien
draank meer dat wat was dat jets

voorstelde, d.w.z. hij dronk nog nauwelijks
(Dfo, Dhau, Np), Hi] had mar gewoon
!egere scboele had, mar hi] had him zels
een hie!eboe! !eerd dear at lezen dat hi]

voorafgaande voliedige zin; met bijzinsvolgorde:) ter verbinding met can vooropgeplaatste bepaling: Ge!okkig dat wi] elk
nogkrek een halve snioperdaghadden (b),
Mooi daf even kommen konnen (Nbk), Die

Hi] is !elk dat hi] hear niet uutneud%en
mag (Nbk), Ic kun begriepen hoe groot de
b!iedschop was van zien mem dat ze him
weer zag (j), 1k bin bliede da 'kjow tro [[en
,bob (Nbk), 't Is now daj' nil] dr naor
vraogen. Ic Bar d'r eers niet over praot (b),
Wat zal die opkieken dat Bc ni]e v!oerbedekking beb (Dhau), Of oat now kwam
dat die in zien jonge jaoren ok seheper

west was? (b) 9. (onderschikkend; met
bijzinsvolgorde) opdat, teneinde Ic moe'n
oppassen mit dat scharpe mes, daj' gien
japse in de vinger kriegen (Obk), Die
kaante wi!!en ze wel op, daj' et makke!ik
kriegen (Nbk), Daenk d'r omme, at is glad,
daj' niet uutglieden ( Sz), Dat een aander 't
niet heuren kon, fluusterde hi] mi] nog
wat toe (01-Ni), omreden dat as omdat

indien (Woi) 10. (onderschikkend; met
hoofd- an bijzinsvolgorde) zodat, met als
gevoig (met hoofdzinsvolgorde) Wi]
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badden do wiend mit, dat wij steaven d'r
over(verspr., Ow), .dat ik was krek your
do bajjo thaus (Ow), H1J had do haand om
do smite van do bond, dat die kon ni/cs
dccii (i), (met bijzinsvolgorde:) ...dat the
ni/cs doen kon (Nbk), Ft was lochtomaone,
dat lichtkaans dat ze him zaggen (Bdie,
Db, Np, Obk, Nw), (met hoofdzinsvolgorde:) ...dat lichtkaans zaggen ze him
(1), Hij fiaasterde et me toe, dat eon
aandor ken et met heuron (Nbk), Et woont
bier slim gezollig, dat we hebbon bier
ofleidung genoeg (01-NI), (met bijzinsvolgorde:) Kiepen wo'n /eowiekt, dat ze
met o veral bernie vliegen kunnen (Dfo),
(met hoofdzinsvolgorde:) I/c troT eon dikke
bujje, dat doe ik thuas was, was i/c
k/etsdew-nat(Sz), Etsnijde, dat i/c ken niot
kommen (Nbk) 11. (onderschikkend; met
bijzinsvolgorde) ter inleiding van een bijw.
bijzin van tijd 7'egen dat eon pinko kalven
moot, bet hij zucht in 't gier (Wol), Intied
dat hij et dee gong glen braur d'r vandeur
(Nbk), 1k/can bestzolange waachten oat et
war beter weer wodt mit schoonmaeken tot
(01*), Now dat hij dat zegt, komt et mij
ok weer year de geest (Nbk), Ft duurt
soms wel 'n we/ce da 'k aacbteruut kan
voordat 1k weer naar de we. kan (Nbk),
Mar krek halfweg febenvaori on daj' nog
best eon jasse an vordregen kunnen
wanneer je (v) 12. (onderschikkend; met
hoofd- en bijzinsvolgorde) ter inleiding van
een bijwoordelijke bijzin van graadaanduidend gevolg: zo dat, zodanig dat
Oonze baron weren zó Hen dat zundags
mocbten go nooit wat (Nbk, Dhau), ...dat
ze zundags nooit war moebten (Nbk), Ze
zat to trommelslaon dat de ra em en
sprongen d'r haost nut (Nbk), ...dat do
raemen d'r baost nut sprongen (Nbk), Ft
onweerde go, dat hij b-i/dc d'r van (Nbk),
Hij kreeg een klap, dat hij duzelde d'r van
(El), 1k bob et vleis zo lange koken laoten,
dat d'r zit ni/cs glen kracbt meer in (Sz),
Die man is zo stifle daj' d'r glen gesprek
mit ankneupen kunnen (Op), Ft bet
vannaacht zo regend, dat de regenbak is al
overlopen (Ma), ...dat do regenbak al
over/open is (Nbk), Ft vreur dat etkraekte
(Nbk), Ze vratton zo best, dat ze gruuiden
el/co dag (Ld), Ft was eon lewaai dat et eon
aord had het was een oorverdovend Iawaai

(Ld, Nt, Wol, Obk), was id. (Sz), Do
veurzitter stak zoo',, moole redevoering of
dat i/c ston d'r versteld van (Sz), Heb ie
nook es dingen an do loop daj' nict
opschieten? (Nbk), W is zo lang, dat hij
lat him a/tied eon pak anmeten, sanders bin
do mouwen en do piepen to kot (Db) 13.
(onderschikkend; met bijzinsvolgorde) ter
inleiding van een bijw. bijzin van vergelijking Hij perbeert 'in mooier your to
doen as dat hij is (Sz), Waj' ok wooden,
zorg d'r your a/tied mm der nut to geven as
daj' in board hobben, hear! (b), Die
verpraot zion tied meer as dat hij warkt
(Ld), Ft is nicer as da 'k doe/it hadde (Ste),
Mar nao eon peer daegen leek et alas dat
hij vergeten was (v), Ft lie/ct wel dat d'r
eon stok varkensb/acze an zit (li) 14.
(onderschikkend; met bijzinsvolgorde) ter
inleiding van een bijw. bijzin van
hoedanigheid of wijze Soms hadden go die
lorries wel mao/ct dat ze op rails lop en
konnen (Ow), Jo moe'n de zaodbulten
zetten dat ze met inlek/cen (Db), Fn hoe
daenk ie, da'k or doe? (b), liegen dat et
gedrokt staot liegen alsof het gedrukt staat
(Nbk, Np) 15. (ondersehikkend; met hoofden bijzinsvolgorde) ter inleiding van een
bijzin die de mate waarin aangeeft Ft was
riekelik genoeg dat we kregen te eten bij
die moons/con (Obk), Ft was boslist meer
as gonog dat we bij die moensken to eten
kregen, dat hoolde met beter! (Nbk) 16.
(onderschikkend; met bijzinsvolgorde) volgens, overeenkomstig I/c bob mien mom
nooit zien spinnen, da'k weet(bo: Nw) 17.
(nevenschikkend) dus, met het gevoig dat,
bijgevolg Ye Zag dat meester eon /crabbel
onder mien scm zette, dat i/c hob fin
gelokki goed (Db), Wij baddon now do
kaans om eon hattelik happion to kriegen,
dat wikekon es in etaekertien U) 1k bob
eon mooi plan mae/ct, dat i/c/can now eerst
voerder(Nbk), Et is bier op 't ogenblik eon
spokta/cel van jewelste, dat R. mag wel es
maotregels nemen (Sz), 1k hebbe gien
huas, dati/cslaop bijde dick (b 1), D'r was
watgeboard, dat wij d'r henne (alg., Np),
Dat zo be/ce/con (..) derhalve, ala je her zo
ziet (Nbk), oat daoromme/daordearmet als
gevoig dat om die reden: Hi7 was /elk, dat
daorommo /cwam hij nook nicer (Nbk),
(..) dat daorom /can zien war/c dear cl/c
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dat(te) - dauwdrup(pel)
wardeerd wooden (bI), (..) dat daorom
zing 1k van Stellingwarvcrs mit mekere (.)
(bi), datzodocndewaardoor/met als gevoig
dat op die manier: We vunnen et allemaole
ten gocie oplossing, dat zodoende
verhuusde R. (v), (..) dat zodoende get 1k
jim disse keer wat aandcrs year as jim
wend binnen (b), (..) dat zodoende
kwammen c/c rote bossen van et dôrp an
de staot(v) , ook zonder voorafgaande em/of
volgende zin: Dat zodoende! daarorn zat
het zo, ging het zo, vandaar (waarover het
gaat blijkt uit de voorafgaande kontekst
en/of uit de situatie): Die is wedeman. Dat
zodoende! (b)
dat(te) ze!fst. aanw. vn. [dat(a)] 1. dat
(wat wordt aangewezen) Ditte hoe! 1k n/ct
te hebben, mar datte! (hi), Datte n/ct, dat
hoe! 1k n/ct! (Nbk), Dat is rommel (..), c/it
goedkoop en datte duur(bl)
datapupe (bs: Op) de; -n; ..pupien
['da:tapypa] 1. imkerpijp met houten
schutmaantel
datering [da'ti:arufl - datering
datgene (spot.) - datgene
dattel In., bw. ['dat] 1. dartel: geneigd tot
spelen, darteien Laompies kun go dattel
wezen (Nw), Dat kiend is to dattel as een
vooltien (01-NI), go dattel as con
lammeg/en voorai gezegd van een speels
dattel as een
kind (Nbk, Obk, Spa),
vooltien dadel als een veulen (Sz, Ld)
dattelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
datte!de, het datteld ['datjv] 1. dartelen,
speels springen enz. 'tLaompien datteitbif
et oolde scbaop (Ld)
datten (spor.) ['dati?] - darten
dattien I (Db, Nbk, Nw, Obk, Sz, Wol) et;
datties ['datin] 1. funk, knap, net meisje A.
oat is me cen dattien (Db), kreers, kruderig
as een dattien (Nbk), go knap as can
dattien (Db, Obk), to bliede as eta dattien
(Sz), 1k bin to sloeg as een Jan c/attIca, 1k
kan de kop d'r niet b/f ho/en (Wol), to
slop as Jan dattien (Wol), to viogge as 'a
dattien (Db, Nw, Obk)
dattien II Ook dettien (WH, elders spor.)
hoofdte!w. {'datin/'detin] 1. dertien dattien
oktober, Darden is et ongeloksgetal, Ft is
honderd of dattien as et to uutkomt het is
bep. niet zeker, het is een gok (Nbk), Et is
rn/f oneven of dattien her is me precies
hetze!fde, het maakt me met uit (El), spul

van dettien in 't c/ct/en waar heel veel van
is (Spa), zo ook Zoe 'n kerel as P. gaon d'r
c/attica van in een dezien (b), twelf
ambachten en dattien ongelokkcn (El, Ow)
dattiende rangtelw. ['datinth] - dertiende
Hif leup op de dattiende onder c/c ledder
c/cur (verspr., Pe-Db!), wat volgens het
volksge!oof onge!uk met zich brengt
dattiendörpentocht (Obk) de; -en [datin
'dizr()ptoxt] 1. jaarlijkse tocht door de
dertien dorpen van de gemeente
Oost-Stelllngwarf Mit de dattiendorpentocht gongen we kriskras c/cur c/c gem/tate
(Obk)
dattig Ook dettig (WH) hoofdte!w.
['datQxJ'detox] 1. dertig Die man is n/fe
woke dattigjaor bif dezelde baos (Diz),
Die bin dattig jaor trouwd (Obk), Een
schelling is dattig centen (El), Sea vassien
wit dejaoren dattig (Dho), We bleven mekeer schrleven, tot in de dattigerjaoren (v)
dattiger I (spor.) de; -s ['datagç] 1.
dertiger, iemand van omstreeks dertig jaar
oud
dattiger II bn. ['data&] 1. in de dattiger
jaorcn de dertiger jaren: In de dattiger
jaoren kostte een waegen b/f c/c
waegenmaeker zoe 'ii honderd gulden, b/f
hadd'r onge veer een maond warkmit(Op),
We wooden groter, mar we b/even mekeer
schrieven. Tot in de dattigerjaoren (v)
dattigmaots (Db) bn. [d...] 1. van maat
dertig Daor komt h/f ok weer anpiompen
mit zien dattigmaots kiompen (Db)
dattigste ['dataxsta] - dertigste
datzelde [dafsddo] - datze!fde Datzelde
dat een aandcr anbet, dat oogt b/f de
aander vale beter (Sz), En datzelde gezang
beg/nt mit de riegels (...) (b), in datzeide
jaor(b)
dauw de [doM] 1. dauw D'r komt dauw
over et laand (Nt), Dc dauw trekt over
/aand, year c/ag en dauw(Spa) * kwattelop
'e dauwe, uit het liedje gezongen bij het
maken van fluitjes uit stukjes tak van de
lijsterbes, z. onder sapiepen (Dfo), 1k heb
c/c hik/Ik heb de pik/Ik heb c/c dauw/Ik
gee!' c/c hik anjowa!s men dit in één adem
door zou zeggen, dan zou de hik over zijn
(Spa)
dauwdrup(pel) ['d ..j - dauwdrup De
dauwdruppies trilden en vu/len d'r of al.
hier: van het gras (ha)
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dauwen - deel
dauwen zw. ww.; onpers.; dauwde, het maximum, dattig conton (vo), Do ckkobs
dauwd ['domqi, ...gfl] 1. dauwen: zich koston vroogor vuuf cent do kop (Obk)
voordoen van dauw, neerslaan van vocht, deal (spor.) ['di:!] - deal eon deal
mist Ft her dauwd (Nw), Et dauwde zo, dat sbuton/maokon (spor.)
wiJ zaggen niks moor (Nw), Ft dauwdo deb. - afkorting van debet
ommorack mar ? bogint now op to trekkon debat [do'bat, di:'bat] - debat, het
(Nw), Ft dauwon brongt wat vocht bif do debatteren eon hiel debar
p/santo/I (Bdie)
debatteren [di:ba'tt:onfl - debatteren
dauwerig ['doMpx] - dauwig, nevelig
debet I (spor.) et ['dt:bet] 1. debet, dat wat
dauwnettel (Bu, Db, Dfo, El, Ma, Nbk, men betalen moet
Op, Ste, f p, b: !m) Ook dovenette! (El, Np, debet II (spor.) bn.; pred. ['di:bct] 1. debet,
Op, b, fp), dovenetel (verspr.) ['do*tnst/ schuidig, in verb.: d'r debet an wozon
'do:von€tl, . ..do:wo..., ook ...'n€tJ (Nw)] - debetbedrag (spor.) ['th:bodbodrax] dovenetel, witte dovenetelpaorse do von oto/ debetbedrag
paarse dovenetel (spor., fp), rooie debetnota ['dt:botno:ota] - debetnota
dauwnctto/ id. (fp)
debetsa!do ['d ... ] - debetsaldo
dauwworm ['d...] - dauwworm: bep. deblel brn [do'bil] - debiel, zwakzinnig
eczeem bij kinderen Do kionde,- van mien (ook zelfst.; denigrerend): Wat con dobiob
zuster hadden dauwwonn (Nbk); dikke is dat! (Nbk)
regenworm (s)
debiteren [dt:bi'ti:opfl - debiteren, als
daveren z. daovorcn
debet boeken
daverend z. daevercnd
debiteur [...'tA:or] - debiteur
dawelen z. douwolon
debutant (I) [th:by'tantj - debutant:
daweltien z. douwe/tien
persoon die voor het eerst in eon bep.
dazen z. daezen
hoedanigheid (als spreker, schrijver enz.)
de I (met de verbogen vormen den, des optreedt
(don ook als ¶s), der, all. in bep. verb.) dec. - afl.zorting van december
lidw. [do] I. de, geplaatst voor zogeheten december [dt:'scmbr] - december In
de-woorden en voor my. Do vrouwgaotdc december wo'ii do moorsto kion der go boron
bijspiozo toomaeken (Bdie), (verb.:) BJJ (Nt), December is do macnd van do boston
die oo/do moons/con is wol wat to hac/on op (Nt), . ..is con dune maond (Nbk)
don duur ni. inzake de erfenis (Obk); ook decembermaond (verspr.) [...s..] tar uitdrukking dat het iets is van de decembermaand In do docombormaond
persoon waar hat om goat, zonder toe- kniegon wij vaeko to vu/c /okkors (Db)
voeging van een bezittelijk vn.: Hij staot decor [di:'ko:or] - decor (m.b.t. toneel;
nog to tn//en op do bionon en zogt (..) (I), omgeving waar alias zich afspeeit)
f/cit doe do /ianen in do buse (Nbk), zo ook dedde z. dadde
in do vrouw mijn/zijn vrouw: Do kastoloin deddeha!f z. daddohabi
on do vrouw hobbon do boof intiod vorzot dee - aficorting van doensdag
(v), (gebruikt om de bekend veronderstelde deeg Ook dieg (Dfo, El, Ld, Ma, b: lm) et
persoon aan to geven, i.p.v. die-.) Zovoulo [di:x/di:x] 1. deeg Ft deeg ston oen are to
as hif d'r van was, hob ik nooit bond; dat riezon (El, Sun-0t), Ft dieg staot kbaor
was ok eon kwostio van jaoron studio, die your do eubiekooken ( El), Ft dieg nest out
do man znaokt haddo die die persoon U) 2. do panne (Ld), eon kookion van Zion oigon
nadrukkelijk gezegd om het beste aan to dieg kniogen (Ma), niot vou/ doogs van
duiden: Dat is 6é persoon die d'r goschikt geringe kwaliteit, niet veel zaaks (Sun-Ot,
your is (Nbk)
b: Im)
de II vz. I. per viergulden do bondord ( El, deegbaflegien Ookdiegballegien (El, Nbk)
Wol), vier gulden do roe (El), Die appols et; ...ballegies ['th:ybaloxinl'di:y ... 1 I.
doon con nioksdao/dor do korl (Np), balletje van deeg
Hoo vu/c is et mao/loon do 10 kilo ok al deegrofle ['d. ..J - deegrol
weer? (Bu), Ft minim umboon is eon deegtrogge (Obk) ['d ...J - deegtrog
kwattjon in do are, mar d'r is ok eon deel z. did, z. do/c
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deelbessem - deinen
deelbessem z. de/ebessam
deelgenoot z. die/genoot
deelhebber z. die/hebber
decihoolt (El, Nw, Sun-0t) Ook deethout
(Spa) et {'th:lho:lt/ ... ] 1. hout van gezaagde
planken Et koesehut bcstaot not dee/hoolt
(Sun-0t), Een hokke wodt bouwd van
doe/bout (Spa), dee/hoolt, p/aanken wit
verschi/Iende dikten (El)
deelhout z. dee/hoolt
deelnemer z. die/namer
deemoedig (s: oost.) [di:'rnudax] - deemoedig
Deens I et [dt:s] 1. de Deense taal
Deens II bn. [di:s] - Deens, van, m.b.t.
Danemarken: Deense Iaandvarkens Deens
type /aandvarken (spor.); in het Deens
gesteld, gezegd
deensdag Ook diensdag (Obk), dingsdag
(Dfo, Ma, Ow) ['di:zdax/'di :zdax/'dtrjzdax]
- dinsdag (tweede dag van de week) *
Zundagswark is niet stark, can macndagssteke duurt glen hide wake mar
deensdag snel, dan gaot de hide wake we/
(Np)
deensdagaovend [...'go:bipt] - dinsdagavond
deensdagmithlag [...'m...] - dinsdagmiddag
deensdagmorgen [...'m...] - dinsdagmorgen
deensdagnaacht [...'n.. •] - dinsdagnacht
deensdags bw. ['di:zdaxs, ...zdas] 1.
dinsdags, op dinsdag Deensdags kwammen
ze vaeke op vo/ksdaansen (Nbk)
deensdagsaovens {...'s. ,.J - dinsdagsavonds
deensdagsmiddags [...'m...] - dinsdagsmiddags
- dinsdeensdagsmorgens [...'m ...
dagsmorgens
deensdagsnaachs [ ... x'sn ...] .. dins dagsnachts
deem (Dfo, Dhau, Diz, Nw, Pe-Dbl,
Sun-0t) de ['di:orn] 1. (verouderd, weinig
gebruikt) rneisje can knappe deem
(Sun-0t), 1k wol oat ikzoe'n deem an de
haoke slaon kon (Nw)
def. - afkorting van definitief
defensie (spor.) [di:'fenzi, da'f...] defensie, landsverdediging
deftig ['dsftox] - deftig: aanzienlijkheid,
waardigheid uitstralend: Doe keek hi] zo
deftig en wies (ba); deftig gekleed: Hie/
deftig mit ean grote hoed op 't heufd on
mit de sick th de haand (I)

deftighied Voor -heid z. -hied ['d...] deftigheid: het deftig zijn, jets deftigs
dege (Obk) bw. ['dug 1. zeer, in hoge
mate, in Hi] at him dege zat (Obk)
degelik ['dt:gak, ...golok] - degelijk:
deugdelijk, sterk en betrouwbaar, van personen: betrouwbaar en flunk Ze is slim
degelik (Nbk), dege/ike meensken, Dat is
dege/ik yolk (Dho), Die zaunen van die
boar bin we/ can peer dege/ike jonges
(Mun), (verb.) Dat is can degeliken iene,
daor gruuit nog as wat out (Nw), De
dingen die ze in de winkel verkopen bin
goad degelik(Nbk), Etis van dega/ikestof
niaakt(Dla), Dat is can degclikbuus(Spa),
De sto[fan van vroeger weran veul
dege/iker as now de tied (s), Hi] bet can
degelik pak kieren kocht (Dho); in we/
degelik wel degelijk: Et is we/ degelik
waor (Spa)
degelikhied Voor -heid z. -hied ['d...] 1.
het degelijk zijn 't Konit bi] de boar meer
no dege/ikh aid an as de pronk (Mun), Ze
kommen veer mit bear dage/ikhcid (Dho),
Dc dege/ikh aid van de jasse was goad
(Pe-Dbl), Die meensken bin ian on a]
dege/ikheid ( B die), HiJ is de dege/ikheid
ze/ve (Dho), Van buurvrouw bear k/eren
strao/t de degelikhaid of (Dho), Hi] komt
in dege/ikhaid niat te kot hij is erg
degelijk, flunk en betrouwbaar (El)
degen ['dt:g] - degen, bekend wapen Die
was pro voost op 'a degen! was een
veehtersbaas (Bu), ook: hij darfde alles aan
(Bu)
degene [do'gi:na] - degene
degenen (b: Im) Ook degeren (b: im) zw.
ww.; onoverg.; degende, het degend
['dug n, 'dI:gon5n/...gp] 1. pleiten (voor
iemand)
degeren z. degenan
dells (Db, Dhau) bn.; pred. [dEjlsl 1. zeer
kwaad Th/ was zo dells op mi] (Db) 2. in
slaonde deils met slaande ruzie (Dhau),
hetz. als s/aonde dads, z. onder s/aond
deimt (Dfo, Sun-0t) de; ook rnv.-vorm
[dejmt] 1. oppervlaktemaat van 0.5 ha,
hetz. als dagmaat Twie deimt is een bander
(Dfo), Hi] kan daags ean deimt miJan
(Dfo)
deinen (spor.) zw. ww.; onoverg.; deinde,
het deind ['deji:] I. deinen (spor.) 2. z.
daaien
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deining - dekken
deining de; -s, -en ['dsjntp] 1. deining,
deinende beweging 2. opschudding Etgeft
nogaJ wat delving onder de meensken

(Nbk)
dejaklceni'je z. diackenije
dek et; -ken; -kien [dek] 1. dek,
bedekkingslaag, bijv. van stro: een dek op
ccv bedde eerbeien (Spa), ook: hoop stro,
aarde die in de winter de aardappelen in de
aardappelkuil afdekt (Ld), et eerste dek ni.
stro als eerste laag op een aardappelkuil ter
bescherming tegen de vorst, vandaar ook 't
twiede dekmeer stro en zand ter afdekking
van dezelfde kuil (Ld) 2. dekens en lakens
op een bed We mossen een vracht dek op
hebben om waarm te hue yen (v), 1k kroepe
goed onder ft dek (Dho), As 't koud wodt,
doej'meer dek op (Spa), Et is zo kook!, dat
we meugen wel wat meer dek op hebben
(Diz) 3. matrasdek Et dek van et metras
moet d'r nog even nut (Nbk) 4. dak (Dfo,
Dho, Nw) Dat buns zit een best dek op
(Dho) 5. koedek, paardedek Etpeerdedek
hulp we!, mar et dek is niet appat veur de
vfiegen (Nbk), Die hoer Jaot de koenen in
't /aand mit 'i dek op 'e rogge (Wol) 6. rug
van een dier, vooral van een bond, een koe
(Nbk, Nw) Die koe her eenpracbtigdek, et
is een witrogge (Nw) 7. scheepsvloer,
scheeps- zoldering De Heine jonges
sprongen wat op ft dek van 't schijo omme
(Nw)
dekaan (spor.) [th:'ka:nJ - dekaan
dekaot (k: Ste) de; -en; -ien [do'ko:otj 1.
rijksdaalder
dekbedde (Ld) ['dsgbeda] - dekbed
dekbeer (Db, flu, Op) de; .. .beren ['dsgb...J
1. beer speciaal voor het dekken,
bevruchten
dekbente (Wol) de ['deg...] 1. bentgras
voor dakbedekking
dekhewies (Nbk) ['degbwis] - dekbewijs,
met name inzake een paard
dekbod (Sz) {'degb ... J - drijfbord (van een
rietdekker)
dekbok (Nt) de; -ken ['degbok] 1. bok ter
dekking
dekbolle (verspr.) de; -n ['degbola] dekstier Wat hebben ze daor een
reusacbtjge dekbolle (Nw)
dekdokken (my.) ['dsgdolq]] 1. bosjes
bentgras voor de dakbedekking
dekdraod (verspr.) de, et (all. als

voorwerpsnaam); -en ['degdro:atj 1.
gegalvaniseerd ijzerdraad ter bevestiging
van net of stro als dakbedekking Et net
wodt mit dekdraod vaastenijd (Dho),
Dekdraod brunk ie bij et daokeieggen
(Np), Hen rieten dak wodt mit
krammedraod deurnid (Dhau)
deken de; -s; -tien, ook dekien (Dfo)
['dukij] 1. deken (voor op een bed) Hijhet
een dikke deken op bedde (Spa), De
dekens hangen te wer%en (Dfo, Nbk), ...an
de liende (Mun), mit de deken den Jiefde
bedekken (1), gezegd als speelse variant: le
moe'n mit een deken de Jiefde bedekken
(Nbk), De sparre 144 d'r op as cen deken
(Ow), Spaanse dekens wollen dekens (Db),
eiektnische deken, onder de dekens (..) in
bed liggen: En daor lag K. mittertiednaost
F. onder de dekens (b) 2. fijne laag,
vergelijkbaar met een deken Hizijt op de
eerde een deken van p/ntis (bI) 3. deken in
r.k. zin
dekenaot (I) [th:ka'no:ot] - decanaat
dekenbeugel z. dekenboge
dekenboge (Ste) Ook delcenbeugel (Db)
de; -n; ...bogien ['dt:k ... / ... J 1. soon boog
over een bed in een ziekenhuis, om de
dekens over te doen zodat één of beide
benen van de patient niet worden belast
dekenkiste (Db, Ld, Ma, Nbk, Pe-Dbl,
Ste) de; -n; ...kissien ['dt:k] ... ] 1. kist
waarin men de dekens bewaarde die in de
zomer niet hoefden te worden gebruikt
dekgeld (verspr. OS, Dho, Pe-Dbl, Spa)
['dEkxdt] - dekgeld, met name inzake
paarden, koeien Dekgeid betael ie as de
koe naor de bolle west het (Nbk)
dekhaak z. dekhaoke
dekhake z. dekhaoke
dekhaoke (verspr.) Ook dekkerhaoke
(fidie, Dhau, Sun-Ot, Wol, Sz), dekkershaoke (Mun, Nw), dekhaak (DIa), dekhake
(WH) de; -n ['dsk ... ..dElq ...1...] 1. dekhaak
(bij het net- en strodekken gebruikt)
dekhingst (Dfo, Nbk, Np) de; -en;
...hingsien ['dskhujstj 1. dekhengst, hengst
gebruikt voor het dekken van mernies
dekken zw. ww.; oveng., onoverg.; dekte,
her dekt ['dckp] 1. (overg.) dekken,
bedekken: van een daklaag voorzien Een
hoe! karken bin mit leien dekt (Obk) 2. in
het bijzonder: nietdekken Morgen kommen
de rietdekkers te dekken (Obk), Hen jaor of
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dekker - dekplanke
wat Iaeter mossen ze weer een boerehuas
dekken (j) 3. (overg.) dekken van de tafel
We dekken daags c/tie keerde taofe!(Spa)

geiten bij as ze fits weren; die ho/c ston ter
dekking (Obk)
dekkleed z. dc/c/lied

4. dekkend zijn (van verf e.d.) 5. (overg.)
sluitend zijn, passen op 6. tegen een
vijandelijke aanval beschermen 7. (overg.;
bij korfbal) op de juiste wijze verdedigen
tegen een aanval bij de korf 8. in mekeer
dekken elkaar beschermen 9. dekken van
de kosten, een schuld ed. 10. bevruchten,

dekklied (Nbk, bs: Dfa, El, Obk, Up, PeDbl) Oak dekkleed ( Pe-Dbl) ['d.../...] dekkleed: am te beschutten tegen yacht,
kou Dc boer bra ukte ten dekklied om over
c/c roggebulten te doen (Pe-Dbl), Op 'e
kaaste bej' meesta/ een boo/ten deksel;
soms kan daor een dekklietien op /igen,
bijg/ieks van vilt ni. op de bijenkast (bs:

bespringen Ze leuten c/c schaopen dekken
dciii c/c stamboekram (Obk), Die koc wodt Dfo, El, Obk, Op)
c/cur de belle dckt (Np), As c/c biggen bij deklaoge (Bdie, Diz, Np, Up) de; -n;
de motte weg weren, wodde die mit zoe 'ii ...laogien ['dsklo:go] 1. hoop stro, aarde die
we/ce weer roezig en kon weer dekt in de winter de aardappels in de
wodden (Ow), Et varken been weeromme, aardappelkuil afdekt (Diz, Up) 2. hetz. als
et is wel dc/ct, mar et is met drachtig kaplaoge, z. aldaar (Bdie) 3. bovenste laag
wooden en is op de vaaste tied weer berig van een vracht turf (Np)
(Spa), De ram her vandaege etschaop dc/ct dekiast (Spa) ['dEklast] - deklast (van een
(Diz) 11. erop slaan (Nbk) Hijdektd'r mar schip)
ophij slaat er maar op (Nbk) 12. in dekken dekieggen (Dhau) anbep. w. en het
gaon mit met jets ervandoor gaan K. is mit deklegd ['dEk ... ] 1. leggen van het dak op
de arfenis dekken gaon (1), Hif gong mit het huis Wijmoe'n dek/eggen vandaege op
c/c aep dekken met het geld, bijv. van de 'thuus(Dhau)
erfenis (Ow), HI7 is d'r gauw mit dekken dekleraosie (1) [th:klo'rtxasi] - deklaratie
gaon, ie hebben him nooit meet zien (Nw) dekmaantel ['dek ... ] - dekmantel ? Wodt
dekker de; -5; -tien [dskr] 1. rietdekker onder de dekmaante/stopt(Dfo), Datmoet
Jene die reitdakken of strodakken /egde, cinder c/c dekjnaante/ b/ic yen maet verwodde dekker nuumd (Db), Dat bin nog es bargen warden gehauden, moet niet
dekkers! Ze leggenje c/ak man, oat et nooit warden genaemd (Nbk), zo aok Et wodt
weer ofgaot (Nw)
on der de de/cmaante/ bullet, (Np)
dekmes z. dekkersmes
dekkerhaoke z. dekhaoke
dekkeri'je de [dekr'i.jn, ook ...'ejo, z. -i'je] deknaalde (verspr.) Oak dekkenzaalde
1. materiaal am mee af te dekken, dekens (Bdie, Mun), dekkersnaalde (Dhau, Nw,
en lakens e.d. Dc Ge/dersen wodde een Sun-Ut, Nw, Wal) de; -n ['dEk ... / ... ] 1.
p/ak op 'e koestalanwezen, waor een goeie deknaald Mit de deknaa/dc zetten ze et
/aoge stro lag, wat dekken7e on ccii oo/de rieten c/ak vaaste (Ste)
dekplaanke Oak dekplanke (Spa) de; -n;
taefe/ en wat stoelen (va)
...plaankien ['dskpl ... ..d...] 1. bep. plank
dekkernaalde z. deknaa/de

dekkersgereedschop (Bu) et ['d.. •] 1.
gereedschap van een rietdekker
Uekkershaoke z. dekhaoke
dekkersmes (verspr.) Oak dekmes (Nt) et;
-sen [dekçsmes/'d ... ] 1. speciaal mes van
de rietdekker (waarmee o.a. de banden van
de bossen warden gesneden)
dekkersnaalde z. deknaa/de
dekking ['d€kujj - dekking: die men zoekt
ter verdeding dekkingzuken; in ter dekking
ni. van de kosten e.d.; in ter dekking het
beschikbaar hebben am te dekken, am te
bespringen van bep. dieren Die boor hu/

gebruikt bij het rietdekken, hetz. als
dekschoffel(Spa) 2. afdekkend plankje van
het aachterschot (Bdie)
dekplagge (Bdie, Dfa, El, Obk, Op, Wal,
bs: Obk) de; fl-n; . ..plaggien ['dskplago] 1.
plag, zade ter afdekking Ben c/ekplagge die
rond is, is een heidep/agge ( El, Dfa), Wel

kwammen dr dekplaggen op c/c eerpelbu/ten (Obk), As c/c korf in c/c eupen /ocht
staot, wodt c/'r sonistieden wel ccii dc/cplagge op /egg bijglieks cen omkeerc/e
heidep/agge; et gaot d'r veural omme oat
c/c korf beschutis tegen c/c regen (bs: Obk)
ten sikkebok, on kreeg d'r ten hie/eboe/ dekplanke z. c/ekplaanke
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dekriepe - dekslegel
dekriepe (Ow) bn. [aks. wisselt] 1. rijp om
bevrueht, besprongen te worden con
dekriepe motte (Ow)
dekriet (Spa) ['dek...] - dakriet, net
waarmee men een dak dekt
dekschammel (Spa, Sz) de; -s; -tien
['dsksk ... J 1. soort bankje waarop de
nietdekker staat bij zijn werk
dekschaole (Obk, Spa) ['dEksko:Gla] dekschaal een glaczen dekschaole (Obk)
dekschild (Nbk) de; -en ['dsskiJt] 1.
dekschild Dc krobbe had .'nooie glaanzendc
dekscbi/den (Nbk)
dekschoffel (Db, Dho, El, Ld, Ma, Nt,
Nw) de; -s ['dekskoq] 1. plankje met
houten steel er schuin op, waarmee het net
werd opgeklopt (bij het nietdekken),
dekbord Mit de dekscboffel kloppen ze ci
riot op, dan lop en die kon ties zo ornhogens,
ci boverste moctja over et onderstc henne
va/en (ni. m.b.t. het net) (Db), Ze s/ann et
net op ci dak lick mit de dekscboffc/ (Nt),
Wanneer aj' weer een niegel bossics /cgd
hebben, dan stnick of drok ic ze mit de
(dck)schoffcl glad, daorbebben ze ok wel
een plaankien veun (Nw)
deksel et; -5; -tien ['dcksJ] 1. deksel: dat
een pan ed. of een groter lichaam afsluit
aan de bovenkant 1k kan et deksel van die
panne nargens vienen (Nbk), Dc bijkcr wol
et ge/u ad versteuren dean mit dcksels tegen
mekeer te klappen (Ma); ook: deksel van
een korf, een bijenkast ed.: HJy sleug ci
deksel cup en, en mit ccii boge sprong dc
katte d'r uut (j), or deksel op 'e neuze
kniegen hetz. als ci lit op 'e neuze kniegcn
(Ma), z. lit, bet. 1 2. in uitroepen van
verbazing, ontzetting, boosheid (z. ook
deksels III): Die deksel! (App), Wel al/c
deksels! (Np), War dcksel(s)', maek daj'
wegkommen (Pe-Dbl), zo ook Wat deksel
flog an toe, bij hogc en lege! (Nt), Te
deksels! (Db), Te deksel! (spor.), Dc
deksel (D1a, Sun-0t): Dc deksel flog toe,
wat hej' now toch uuthacld! (DIa), Dc
deksel, c/it had zo nicE wezen macten
(Sun-0t) * Wie ? onderste out de kanne
hcbbcn wil, knit 't deksel op de neuzc
(Wol, Pe-Db1), D'r is gien pot zo schieve,
of d'r past een deksel op (01-NI, Spa,
Dho), D'r isgienpottien ofd'r past we1 ecn
dcksel op (Bdie), ...dekseltien (Dho), Op
elk pottien past cen deksel (Bdie), D'r is

gicn pot ofd'r past wel een deksel op (Nt),
z. ook onder pot
dekselkaeter (Bdie, b) Ook dekselkater
(Dhau, Diz, DIa, Mun, Nt, Spa, Sun-0t)
tw. [dekslk€:tr; ...ka:tç; aks. wisselt] 1.
uitroep van verbazing, ontzetting:
potverdnie Mar daor bin ik met year te
vienen, zee B. lelk, wel dckse/kaeter (b),
Deksclkactcr, wat con mooic mcid!(Bdie),
Dcksc/kater, et is wat dat die doch ten van
die boar nowzojongaltrouwenmoet, mar
'thoeft bear vandaegc-an-de-dagnietmecr
to overkommen (Mun), Dckselkatcr, dat
ha 'knooit docbt(Sun-Ot), Dekse/katernog
toc!(Sun-0t), Wcldekse/katennoges toe!
(Nt)
dekselkaeters I (verspr.) Ook dekselkaters
(Ld, Ow) bn. {'dekslkE:trs/... ka:... ] 1. drommels, ondeugend, vermaledijd Dcksc/kactersc prulle, wat hcj' now weer anon!
(Nw), Die dekselkatersejongen hebben a/Ic
ruten ingooid(Ow)
dekselkacters II (Bdie, 01-NI, Nbk, Nw,
Obk, Op) tw. [dsksjks:tçs; aks. wisselt] 1.
uitroep van sterke verbazing
dekselkater z. deksclkacter
dekselkaters z. deksc/kacters I
deksels I bn. ['dskslsj 1. drommels,
vervelend Kom bier, dckse/sc kwaojonge
(01-NI), dat dckselse geld (b)
deksels II bw. ['dekss] 1. in hoge mate Et
is deksels mooi weer vandacgc (Mun), cen
deksels mooi macgien (Db), Dat gaot d'r
deksels om weg (Sz), Hij was et deksels
goed, mar hij hal him van de dominic
(Pe-Dbl), (verb.) An a/ dat gestommcl en
gepraot hc'k mar cen deksclse hekcl (b)
deksels III tw. I. uitroep van ontzetting,
verbazing Dcksels, wat wodt et koold
(Nbk), Mar deksels, wat tat dat daor
allcgcre reer (b), Dekscls nog toe, wat cen
grotebende!(Sun-Ot), Dcksels, dat kan 'k
met year mekaar knegen (Spa)
dekselskaeter (Dho) tw. [deksl'k..., 'd...J 1.
potverdrie, potverdonie We] dckselskaeter
nog an toe! (Dho)
dekservet (Spa) et ['dek ... J 1. dekservet
dekskaeter (El) tw. ['dskskE:tf] 1. uitroep
van ontzetting: potvendnie Dekskactcr, wat
is etkoold vandacge!(E1)
dekslag z. dekslegcl
dekslegel (Bdie, Np, Op. Wol), dekslag
(Spa, Ste) de; -s; -tien ['dckslugj/'dskslax]
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dekspieker - delebaander
1. drijfbord (van rietdekkers) Pak at
deks!ag even! gezegd bijv. als men de laag
can beetje moet herstellen (Ste)
dekspieker (Obk) de; -s ['dek...] 1. bep.
spijker gebruikt bij het rietdekken Ben
!atspieker is even kotter as can dekspieker

(Obk)
dekstoel (Ld, Op) de; -en ['dakstu:l] 1.
eenvoudige stellage waarop de beer leunde
bij het dekken van de zeug (in geval van
kleine varkens, die konden ni. de beer niet
dragen) Et varken wodde in de dekstoe/
jacht, de beer die ging d'r op an Jeunde op
eenplaanke (Op) (ook beresteun geheten)
dekstok (Nw) Ook dekstuk (Spa) et; -ken
['dskstok/...] 1. plank, dekstuk op het

ullebord, vanaf de nok, op de windveer
gespijkerd
dekstro ['d€kstro:] - dekstro, stro om jets
af to dekken, vaak: stro voor daken
Dekstro bruak ic op eerpe!bulten, ok wel
op at dak (s)
dekstuk z. dekstok

dekwaegen (Db, Mun, Nw, Ste) de; -s
[dek...] 1. hetz. als k!iedwaegen, z. aldaar
(Db, Ste) 2. wagen met gereedsehappen
die worden gebruikt bij bet rietdekken
(Mun, Nw)
dekzeil (Np) et; -en ['dEksejl] 1. dekzeil
dekzode (Bdie, Dfo, El, Mun, Nbk, Np,
Nw) de; -n; -gien ['dekso:ado] 1. vierkant
uitgestoken stuk graszode (op bet dak
gebruikt in plaats van vorstpannen) De
dekzode was /angwerpig, veur de naalde
van 'trietdak (Nbk), Oonze buurxnan is nog
oolderwets, hif bra ukt nog dekzoden year
de yost op 't hokke (Mun)
del [dcl], verkorte vorm van daele

(erbijiangs), in bep. volksrijmpje: *
Welterusten/Mit de kop op 'tkussen/Mit de
kont d'r bij del, slaop we! (Mun, Nbk,

Pe-Dbl, Np)
dele Ook dee! (bet. 4: Spa) de; -n
['dt:ln/dt:l] 1. lemen vloer in de schuur van
een boerderij (ook als dorsdeel gebruikt),
tegenwoordig ook van cement, tegels e.d.
Op 'e dele hej' bargruumte, on vroeger koj'
d'r op dosken (Dfo), Mit hem not de grand
heggen wij wel delen wit (Dfo), can hiemen
vloer in de dele (Dho, Ste), vandaar We
hadden een hiemen dole (Diz, El, Np, Ma),
een goeie Kamen dele leggen (Ow) Bij at
leggen van een gook liemen dele waor aj'

goad op vlegelddsken konnen, mos can
speciaa!soorte van hem bruukt wooden nut
can liemkoele waor as diE hem zat Et natte
hem mos mit can stamper - zoas ze die ok
wel in de stookpot bruukten om de
voereerappels lien to stampen - goad v/ak
anstampt wooden. Dan mochten we de
eerste woken d'r niet over ]open om gien
sporen to kriegen, dan was de dele al aorig
bedruugd on kon at wel (Ow) 2. dorsdeel
anderszins (k: Ste) Ben dag of wat veurde
tied [nl. van bet dorsen] het de hoer de
dusdehe in odder maekt; een stokkien
grus!aand niet al to veer van buns bet hif
dunnegies ofp!agged; nao can paer daegen
zunneschien is de dole in odder an kan at
dusken beginnen. Op sommige delen staon
d'r viere, on aandere vie! duskers (k: Ste)
3. de ruimte van de schuur met de dele,
bet. 1, als geheel Vaeke wodt de hiele
ruumte daor de de!e etgrondvlak van is, as
dole beschouwd (Nbk, Nw), Ze hebben
bruhhoft op 'e dele vierd (Np), De bond in
't hujvak op 'e dele slat an (Np), De
waegens staon op dele (Obk), Op de dele
staot de schoppe an de harke an de wiene
(Db), In de zoemer as at waann was zette
moeder de stoelen en taofel op de del;
daor atten we dan, ok wel om a! at
huizaod, dat de mannen an de sokken
hebben (Mun) 4. deal, plank van gezaagd
hout twin tig dooms delen met de breedte
van 20 duim (Obk), Ben deal is 20.5 cm
breed an 4.25 cm lang (Spa), In p!aets van
gewone p!aanken het hij delen an de
schure zet (Nw), roege delen niet geschaafd en geploegd (Obk), kaante delen

delen die overal even breed en dik zijn (I),
Veur dat karweigien moo* een twintig
dooms dele hebben (Obk), Delon wo
bruukt bij at grond krojen (Nt), niet moor
bij iene over de dole kommen meugen er

niet meer mogen komen (Ow, Pe-Dbl, Sz),
zo ook Hi31 komt bij cons niet over de dole

(Pe, Dbl)
dele-anstampen (Dfo) onbep. w. an bet
dele-anstampt ['th:laàstampip] 1. aanstampen van de lemen vloer, de dele, die
wordt gelegd (in de schuur van de
boerderij) dele-anstampen mit can man op
at peerd on veerder mit can b!ok slicht
stampen (Dfo)

delebaander (Dfo, El) de; -s; -tien
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delebessem - delorig
['di:la...] 1. elk der kleine bansdeuren of
het samenstel daarvan, in het bijzonder van
belang om het paard weer nit de schuur te
leiden wanneer een vracht hooi was
binnengebracht
delebessem (Nw) Ook deelbessem (Db),
sclzurebessem (Spa), hoolbessem (Sz)

[dt:la..i'di:l... 'sky:arn... ... ] 1. grote bezem
die men gebruikt in de schuur, met name
on de dde, de vloer (eerder van leem)
schoon te vegen
deledeure de; -n ['dt:b.... ....d...] 1. deur
naar de dc/c, bet. 2 (vanuit het woonhuis,
ook wel vanuit de stal) (verspr.) Dc
de/edeure was dedeure van ethuusnaorde
dc/c, van/cc tugs en hujvak en more in (Nbk)
2. buitendeur naar de deei, hetz. als Heine
baander, spot. ook wet: de grote schuur-

deur
clelegaankien (Dfo, Nbk) et; ...gaankies
[d... ] 1. gangetje tussen woongedeelte en
dele, bet. 2 (in de schuur) 't Knechtckacinertien was vacke cen hockien aachtcr
op gewone zoolder, mit cen ledder of
trappe in et delegaankicn (Dfo)
delegebiente (Nw) Ook reedsgebiente

(Nw) et; -n; ...gebientien ['d...] 1. lager
bintwerk, boven de dc/c, bet. 1, waar de
hooiwagen op werd gereden Daorkomt een
dc/cgebiente bi] an (Nw)
deleglassien (verspr.) et; ...glassies ['d...]
1. raampje in een buitenmuur van een
schuur, hetz. als schureg/assien,
dc/era empien

delelaampe de; -n; ...laampien [d...] 1.
lamp die in de schuar (de dole, bet. 2)
werd gebruikt
deleleggen (Ow) onbep. w. en het delelegd
Ed...] 1. leggen van een de/c (van leem), z.
dde, bet. I een Jienistamper mit et
de/eleggen (Ow)
deten z. die/en
deleraempien (verspr.) et; .. .raempies
['d...] 1. raampje in een buitenmuur van
een schuur, hetz. als schureg/assien,
de/eg/assien

delerutien (Dho) et; ...ties ['dI:l3rytien] 1.
hetz. als deleraempicn
delestaamper z. de/cstamper
delestamper Ook delestaamper (Wol) de;
-s ['d.../...] 1. hetz. als liemstamper, z.
aldaar Dc dc/estamper was een b/ok boo/t
mit twie baandvatten (Ow)

delestofblik (Nw) et; -ken; -kien ['d...] 1.
stofblik op de dc/c (bet. 1) gebruikt
Delft et [dsl(o)ft] 1. plaatsnaam: Delft Doe
gong et van Leiden op Dc/fl; de meerste
jongen gavvcn gien ge/uud, mar een peer
piepten wc/ toen werd er hard geslagen,

volgde de ene klap na de andere (s: Obk),
zo ook Hi] kreeg van Leiden op Dc/ft
(Wol), 't (Jug d'r van Leiden op Dc/fl bet
ging er nw toe (Ma), ook van Leiden naor
Delft id. (Ld)
Delfts - Delfts: van, m.b.t. Dc/fl
delig (Db, Nw) bn.; -er, -st ['di:13x] 1.
sterk oneffen
deling z. die/ing
delle (verspr., b: In) Ook dale (Nw) de; -n;
-gien ['dsla/'dyla] 1. laagte, lager gelegen
gedeelte in bet land, ondiepte, meestal met
een natuurlijke oorzaak; waarschijnlijk
soms ook gegraven, dan vaak: het restant
van een oude sloot (Bu, Obk, Ste) D'rzit
een del/c in dat /aand (Ste), D'r zattcn
nogal wat dc//en in die akkcr (Dfo) 2.
verzakking, laagte in grond, weg, in een
dak, van een rug ed. Et bin allcmao/e
hoogten en dc//en (Nw), D 'rzit een de//e in
de weg (Nw), cen dc//c in ? dak (Bdie, El,
Dho, Np, Nt, Spa, Ste): As et dak begint te
zakken kemp d'r ccii dc//c in (Ste), ccii
dc//c in de weg (Op), cen sonip%e dc//c in
et /aand (Np), Die koc die ka/fi gauw, hi]
kri't a/ dc//en op 'e banen, z. ook dc//en
(Dfo), zo ook Dc koc kr.(gt a/ hic/e dc//en
veur de banen (Ow) 3. kuilvormig litteken
(Nw, Sz) ccii dc//c an ct hcufd (Sz), Aj'
wactcrpokkcns hebben kriej' van die
dc//egies, aj' ze eupenniacken en d'r an
zitten (Nw)

dellen zw. ww.; onoverg.; delde, het deld
['delu] 1. wegzakken van de banden bij bet
kalven (zodat men een kuiltje ziet; ontstaan
door het ontspannen van de banden) De/t
hi] a/? (Ste), Die koc de/t a/ mooi op de
banen (Op), Die koc moej' omme daenken,
die beg/nt a/ aorig te del/en (Sz), De
ko en en dc//en a/ mooi year 't ka/ven
(Pe-Dbl), Die ka/ft gauw hear, want de
banen del/en a/ zo (Ow)

dellig (Db, Nw) bn.; -er, -st ['dslox] 1. met
gaten, kuilen cen deiig stok /aand (Db)
deloor (Bdie) de; deloren {'drlo:ar] 1.
koppige persoon
delorig (Bdie, Sun-0t) bn.; -er, -st
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delte - dennenaalde
['delo:arax] 1. koppig Th7 is aorig dclorig
(Bdie), Et is ccii delorig niccns (Sun-0t)
delte (Ma) de; -n ['delta] 1. laagte, laag
gedeelte in het land, ook verlaging, verzakt
gedeelte in pad, oprit etc.
delven (verspr.) ['dclbrn, 'dcIm] - delven,
in ccii graf delven (verspr.)
demarreren (spor.) [di:ma'ri:arv] demarreren
demekraosie (I) Ook demokratie (1)
[di:makra:a'si/di:nio:kra'tsi] - demokratie
demekraotisch (I) [di:ma'kro:atis] demokratisch
demekratiseren [di:mokrati'st:ar;] demokratiseren
dement (verspr.) [da'mcnt] - dement
dement wodden (spor.)
dementeren (spor.) [dt:men'tuap7] dementeren
demestraosie z. dimuncstraosie
demestreren z. diunmestrerca
demissionair (1) - demissionair
demokratie z. dcmckraosic
demonstraant de; -en [dt:mô'str:nt] 1.
demonstrant Doe (..} zol ccii grotc groep
dcmonstraanten ctgcbouw bcstormcn (vo)
deinonstreren z. ththmestrcren
demp z. dcmpe
dempe (verspr. OS, WS bezuiden de
Lcndc, Op, Sz) Ook demp (verspr.) bn. 1.
kortademig Bij mistig weer is die man
aorig dcmpe (El), Hij is demp van 't roken
(Wol), Dat peerd is dempc (Obk), ... wodt
demp (Obk), ccii demp peerd (Nbk, Np),
Dc koc is ok demp (Op), 1k bin zo demp as
wat(Np), Hijis dcmpc op de host (El), Dc
bock slat 'm as ccii demp pcci-d (Ow),
pocstcn as ccii dcmppccrd(Obk), ...as ccii
dcmpe kedde (b), zo dempe as ccii pccrd
(verspr.), ...as ccii oold peerd (Ste), ...as
ccii pot (Nbk, Ow), ...as ccii poddc (Ma,
Nt, Op, Ow, Nbk)
dempen ['demprn] - dempen: dicbtmaken
demphied (Mun) Voor -heid z. -hied
['demphit] 1. bet kortademig zijn I hetmit
dit mistige weer ccii bocl last van
dcmphicd op 'c host (Mun)
dempig (verspr.) bn.; -er, -st ['dempax] 1.
kortademig, vooral van paarden, mensen
ccii dempig peerd (Bdie), Hij is wat
dcmpig (Nbk, Obk), Hij is zo dcmpig, dat
de huud die slat him as ccii harmonickc
(Dmi), zo dcmpig as ccii peerd (verspr.),

...as ccv oold pccrd (Mun, Ow), ...as ccv
podde (verspr.), ...as ccii kattc (Sun-0t)
dempighied (Db) ['d...] - kordademigheid
demping ['dempu] - demping: het dempen
of gedempt worden
den z. dcnnc, z. del
denappel z. dcnncappcl
denderen z. duiidcrcii
denderend (Nbk) ['dendrvt] - geweldig, in
ontkenning: Et gong nict dcndcrciid(Nbk),
Et was nict dcndcrciid (Nbk)
denderig (Dhau, Nt, Nw, Op, Sun-0t) bn.;
-er, -st ['dsndçax] 1. met een opgeblazen,
winderig gevoel 1k bin zo dcndcrig in dc
huad (Dhau), Ecn koc die an dc wicnd is,
is dcnderig(Sun-0t) 2. opgezwollen in het
gelaat (Nw) Hij is zo dcndcrig om dc kop
as war (Nw) 3. (van een weg, pad) oneffen
(Op)
dengelen (Nbk, Obk) zw. ww.; onoverg.;
dengelde, het dengeld ['dsq(g)]] 1.
doelloos been en weer lopen Dat dciigelt
mar hcnnc-en-weer (Obk)
denken z. dacnkcii
denne Ook den (spor.; in verb.: Dho, Wol)
de; -a; -gien ['dena/...] 1. sparreboom Daor
in die dicbtc dcniic (...) (b), Naost huus
staot ccii mooic dczunc (Obk), Hij is zo
slaiik as 'ii den (Dho, Wol) 2. denneboom
(fp) 3. leger van een haas (Bdie, Np)
denneappel Ook denappel ['denaap/
'dcnap] - sparappel
denneboom de; ...bomen; -pien ['dena...] 1.
spar, vooral fijnspar 2. denneboom (fp)
deunebos de; -sen; -sien ['denabos] 1. bos
van sparren
dennegeur de ['d...] 1. geur van sparren en
evt. dennen
dennegreun z. dcnncgruun
denuegruuu Ook dennegreun (WEt, Nt,
01-NI, Sun-0t) et ['d.../...] 1. het groen,
takken van sparren of evt. dennen dc
wacgciis mit schocickicndcr, icnc zee van
dcuiicgruuii en pcpicrcii blocmcii (ba)
dennehoolt Ook dennehout (WH) et ['d...]
1. bout van sparren
dennehout z. dcuiicboolt
dennekegel (Nbk, Np) ['d...] - sparrekegel
in dc bos liggcn ccii pro ttc dcnnckcgcls
(Np)
dennelocht (Dho, Db, Nbk, Op) de ['d...]
1. geur van sparren (en evt. dennen)
dennenaalde de; -n; ...naaltien ['d...] 1. elk

-640-

dennepaol - deskundig(e)
der naalden van een spar
dennepaol (Obk) de; -en ['dsno...] 1. paal
ait de stam van een sparreboom, evt. van
een denneboom
dennereuk (Nw) de ['d...] 1. reuk, geur
van sparren (en evt. dennen)
dennescijeerder (Ow) ['denoskt:ardç] dennescheerder Dc larve van de
dennescheerder is een bosplaoge (Ow)

dennesehellen (Ste) onbep. w. en het
dennescheld [d ...J 1. schullen van de schors
van een spar of den
dennetakke Ook dennetoeke de; -II;
...takkien ['d ...] 1. tak van een spar
dennetoeke z. dennetakke
deodorant - deodorant
departement [di:patamsnt] - departement
(provincie; ministerie)
deponeren (spor.) [dI:ponI:9ç17] deponeren: neerleggen, plaatsen, in
bewaring geven
deportaosie (spot.) [dt)pç'ta:si, .. .por...J
- deportatie
deporteren (spor.) {d(:)po(r)'t.uori,,
...pç ... J - deporteren
deposito (spor.) [th(:)po:zito:, .. .totJ deposito in deposito (geven) (spor.)
depositorekening z. depositorekinge
depositorekinge (1), dcpositorekening
[...p... 1...] - depositoreking
depositorente (spor.) [...Tp...J - depositorente
depot (spot.) [th:poM, ...po:J - depot:
fihiaal (spot.); verder in in depot geven
(spor.)
depressie [dt)prssi] - depressie: m.b.t.
het weer; ook: m.b.t. de gemoedsgesteidheid (spor.)
depressief (spot.) [di)prc'sifl - depressief,
neerslachtig
der I bw. [dEr] 1. daar, in her on der her
en der, z. ook onder her, bet. 2: Al th
dôrpies, zo ligen versprcid her on dci- (b a)
der 111w. [der] 1. ziedaar, daar ligt het

stopwoord van oude mensen: 'k Moot even
henne tepissen zie der! (Nbk, Ow); z. ook
onder zien bet. 5
der III lidw. (bep.) 1. (tweede naamval
vrouwelijk enkelvoud en meervoud; all, in
bep. verb.) van de (..) die in der deugdop
zien niun passen zol (s: oost.) 2. (derde
naamval vrouwelijk enk.) samensmelting
van to en der, in Dci- Izzerd plaatsnaam:
Ter Idzard
Der Izzerd et [darizrtJ 1. plaatsnaam: Ter
Idzard (in West-Stellingwart) H/J woont
op Dci- Izzerd, vaak uitgesproken als
[opa'nzj-t] (Der fzzcrd wordt ook wel
uitgeproken als Terlzzcrd(Nw, Op, b)); z.
ook Rizziger!, II

derby (spor.) ['derbi, 'dA:abi] - derby
(sportwedstrijd)
derde z. dadde
derdehaif z. daddebaif
deren ['di:arnJ - deren, zich er jets van
aantrekken Dat deerde b/rn n/ct, etkon him
allernaol n/ks schelen (Nbk) * Wat niet
weet, wat n/ct deen (App, Nbk)
dergellic [dergalak, .. .gok] - dergelijk
dergelike meensken, on dergeike

-deri'je z.
Derkien z. Dirkien
derkiespaere z. dirkiespere
derkiespere z. dirkiespere
des I de [des] 1. bep. muziektoon: des
des II voegw. bw. [des], in des to (..)
zoveel to (minder, beter, groter, smaller
enz.) Des to groter prestaosie wodt et on
des to mcci- aonhied hebben ze d'r an
(ba), MarJuust daordcur passen de psalms
zo bij oons on bcgricpen wij des te betcr
wat as de dicbtcrs d'rmit veurhebben (b),
Hoc diebter a'k bij et huus komme waor
a T wezen moot, des to staoriger begin Bc te
lopen (v), Dcjaegers zaggen mij nog niet
mar Bc hour des to beter (b)

deserteren (spor.) [di:zç'U:ari] deserteren (nit de militaire dienst)
Der, daor bob Ic Joe romw cit/en weer- deserteur [dl.:zf'tA:or] - deserteur (militair
omme! (Bdie), Dci-, daor beb Ic wat! die deserteert)
(Bdie), Der, daorhej't a/!kijk, daar heb je desgelieks (Nbk) bw. [desxa'liks] 1.
bet al, daar gebeurt bet al (Nbk, Ow) 2. in desgelijks, insgelijks ZaI% uutaende! [met
de verbinding zie der ziedaar, zo is het, als rnogelijke reaktie:] Desgelieks! (Nbk)
kijk; vaak gebruikt om extra nadruk te desillusie (spor.) ['dezilysi] - desillusie
geven: Zie der, dat/s dan wat as d'r over is desinteresse (spor.) ['dezintresa] van mien plaickien (v), 1k wag die kerel desinteresse
niet I/eden zie der! (Nbk, Ow), als deskundig(e) [des'kAndax/ ... go] -

deskundighied - deugen
deskundig(e)
deskundighied Voor -heid z. -hied [...'k...]
- deskundigheid
deskundoloog [deskAndo:'lo:x, .. .dolt...] deskundoloog
desnoods {dssno:ats] - desnoods, als dat
moet, als dat beter uitkomt die desnoods
zoe'n verhael fanteseerde (v), We wi]!en
van daege an It sioden, mar desnoods kan It
morgen ok nog (Nw), Geef now wat
braukbers of wat eetbers of desnoods een
pond tebak (b), Desnoods gaon we lopende
henne (Ld)

desondaanks (1) [dszondã:s, ...ond...) desondanks
dessert (spot.) [d&scrtJ - dessert
destieds bw. ['dsstits, ...tits] It. destijds,
indertijd Destieds kwammen we d'r nag
we! (Dho), Bloedwost macken, hoe deden
we dat destieds ok a! weer (Spa), HiJ het
destieds flog a! es !anges west (El), Doe 'k
destieds wit warken gong, verdiende 1k een
gulden daegs (s)

destruktiebedrief (1) [destrAksi... destruktiebedrijf
detachement (spor.) [dt:tasjomcntj detachement
detacheren (spor.) [duta'sji:ap] detacheren: elders te werk stellen
detail (spot.) [dutaj] - detail, klein
onderdeel
detailfoto [th:'tajf...] - detailfoto
detailhaandel [...'t. ..J - detailhandel
detailkritiek (spot.) [...t ... ] - detailkritiek
detailkwestie (spot.) [...'taj ... ] - detailkw e s tie
detailonderzuuk [...t ... ] - detailonderzoek
detektive [th:'tskttf, ...tof, di't..., vroeger
ook wel: di:tek'tivg, .wo] - detective
detektivefilm [. tsk...] - detectivefilm
detektiveroman [...tskt ... ] - detectiveroman
detektiveserie [...tsk...J - detectiveserie
detektiveverhael [...'tck...] .- detectiveverhaal
detektor (spot.) [du'tektor] - detector
dettien z. dattien
dettig z. dattig
deu (Nw) bn.; -er, -st [dA:Ij 1. erg stil,
bescheiden Sen deue vent is daç aa!tied
even rustig en stifle (Nw)

deugd de [dA:x 1. deugd, instelling om
alles goedtedoen Uutgoederdeugdhebik

him hu!pen vanuit de beste instelling, met
goede bedoelingen (s), (...) die in der
deugd opzien ruanpassenzo!(s: oost.), Et
is de deagd ze]fhet is een erg deugdzaam
iemand (Diz), Daor wont niks as deugd
over zegd over die persoon hoot je alleen
maar goeie dingen (El), Dc deugd moet
be!oond wodden (Pe-DbI), in ere en deugd
in alle eer en deugd (Dhau), zo ook in ale
eer en deugd (Ow), De deugd in de midden
en de rommel op le kaant gezegd van

iemand die tussen twee anderen in zit of
gaat zitten (Np), zo ook Dc deugd in de
midden (Ow), .. en de romme] an de kaant

(Ld) en De deugd in It midden, en et
verstaand an de kaant (Diz, Din, Mun, Nt,
Spa) 2. goede zedelijke eigenschap
Geheurzemhied is nietjow grootstc deugd

(01-NI), Zunihiedis een goeie deugd(Np)
3. kwaliteit, duurzaamheid (van bep. waar)
As d'r te vole lot ofrang an de ceipc!s zi4
gaot dat ten koste van de deugd (Db), Mit
regenachtig weer alt d'r gien deugd in de
eerpels (Db), Huj winnen mit mooi weer
zit deugd in (Db), mit aYe deugd van then

met alles wat er bij hoort (Dfo) 4 jets dat
goeddoet Et doet mij deugd (Mun, Nt),

Dat doe him deugd (I), van de nood een
deugd macken 5. in lieve deugd uitroep
van verwondering: Oeh lieve deugd nag an
toe (Ma), Lieve deugd, wat ging dat d'r om
weg (Spa) * Zanigheid is een deugd,
gierigheid is een ondeugd (Op)

deugdelik (Nw) CdA:ydok] - deugdelijk:
deugdzaam, degelijk Dat is een deugdelilce
ven4 daor kuj' alles mi4 behalve m d'r
tussen nemen (Nw)

deugen zw. ww.; onoverg.; deugde, het
deugd [dA:gfl] 1. deugen, oppassend zijn
Kiek mar out mit die vent, die deugt niet

(Nbk), Die jongen van de overburen
deugen glen van beide; ze bin bij de gatten
dichte (Mun), Die vent deugt nargens toe,
veural as hij draank op her is et een ondier
(Db) 2. geschikt zijn 3. in orde zijn Dit
deugt niet hier is iets niet in de haak (b),
zo ook Dat zaekien kon wel es niet deugen
(Np), De !ocht deugt ok niet, d'r zit aander
weer (Bu) 4. gezond zijn Zo] die we]
deugen, die is zo gee] out 'tgezicht! (Obk),
Die is zo bliek om de smite, the deugt grit
niet! (Obk) 5. niet aangetast aim (Pe-Dbl)
Die appels kun lange deugen (Pe-DbI)
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deugeniet - deupbaank
deugeniet de; -en; -ien ['dA:ganit] 1.
deugniet, zeer ondeugende jongen 1k zal 't
him verge//en, die deugeniet (Dfo), Dc
mark/opens can grotedeugeniet(Np), Wat
is dat een aJ/emacbtige deugeniet (Np), een
Heine deugeniet (Spa), Da's can thkke
deugeniet (Spa)
deuk z. deuke

deuke (verspr.) Ook deuk (verspr.), duke
(Np, Sz) ['dA:ko/dy: ... J 1. deuk, indeuking
in een oppervlakte Kwastcn, dat bin de
duken van de haemer aj' miss/aon (Np),
We hadden cen Hein onge/okkien mit de
auto, mar toch zatten d'r beste deuken in
(Nw), Die auto zit een ma//c deuke in (Sz),
eenprotte krassen en wat deuken (ba), Ri]
die botsing her de auto can flinke dank
knegen (Db), Ft is met a/tied antiek, al zit
et ok vol deuken (Mun), Deurdat etpeerd
him schrap zet, wo'n de spieren spand, dat
d'r ontstaon koe/en, 'deuken in et gat' U)
een duke nI. aan het hoofd: kuilvormig

litteken (Sz)
deuken (El, Up) ['dA:kfl] - deuken: een
deuk krijgen (El): Die kete/ deukt
bie/emao/e (El); deuken rnaken (Up): We

hebben de oo/de auto inmekeer deukt (Up)
deumeltien (Dfo) et; ...ties ['dA:mitin] 1.
klein kind
deun I de; -en; -tien [dX:n] It. deun, wijs
een deuntien zingen 2. saaie, vervelende
wijs
deun II Uok deune (Nbk, Ow, bI), z. ook
dunnebn., bw. [dX:nI'dX:nn] 1. overdreven
zuinig, gierig of bijna gierig Die is ok
aorij dcun! (Nw, 01-NI), 't Is can goeie
kene/, mar as 'top de centen ankomt, is hi]
dean ( Up), Die means/can bin we/ goed,
mar ze bin ofgriese/ikc deun (Db), Hi] is
d'r deune mit (Nbk), (verb.) een deunen
Jane een erg zuinig iemand (El), 7 Zit d'r
dean an bij die /uden ze hebben het hap,

ze hebben van een en ander maar heel
weinig (Ma, Ubk), zo ook HiJ is d'r deun
an, et is een zunike kere/ (Ubk) en Hi3i is
dean an, hi] is slim ZUnJk (Nbk), Wat bej'
wear dean an 7 smeren west (..) (Nw),
(zelfst.) Hi] is hi] 7 gierie of et is een
deune! (Nbk), Hi] i an de deune kaant hij
is een beetje gierig (Nbk), Die is zo dean,
die wi/ we/ een cent dear demiddcn bieten

(Dhau), Die is we/ zo dean, d'r gaot
aanders ni/cs of as staank (El), Mien

buurman Is zo dean, hi] bra ukt at
w.c.-pcpieran beidekaanten ( Sz) 2. (bw.)

dichtbij, vlakbij, dicht tegen, haast tegen
jets of iemand aan 'k Bin d'r dean
bij/anges gaon 1k ben er vlak bij langs
gegaan (Np), Dat schee/de nict vea/e, hi]
zat d'r dean tegen an (El), 1k bin d'r dean
b'j/anges kommen er vlak bij langs
gekomen (Np), Hi] stun dean tegen me an
(Nbk), Die auto rec oons dean an (Ma), As
et koo/d is, zitten wi] dean bi] de kache/

(Db) 3. in dean toekieken sip (App) *
nonsenswoord in een aftelrijmpje: Fan,
dean, dip, zen van kannen kip, zeuven
kannen kukelekannen, elm, dean dip (Sz)

deune z. dean II
deunk z. dunk
deunsk (Ubk, 01-NI, Ste, b: Im) bn.
[dX:sk] 1. bronstig, nI. van koeien (Ubk,
01-NI, Ste), paarden (b: lm) De koe is
deans/c (Ste)
deuntien et; deunties ['dX:ntin] 1. liedje,
deuntje Hi7zingt cen aorigdeuntien(Nbk),
Hi] moet een deuntien /eger zingen hij
moet een toontjeiager zingen (s), Hi] go cit
cen deuntien hij built (s), Ic/can oons now
we/ hebben, mar as et (voer huj) aanst
hogcr wodt zaj' we/ can sander deuntien

zingen! dan praat je wel anders (vo)
(sehertsend gezegd om te laten weten dat
de ander niets verschuldigd is voor een
bewezen dienst:) Zing d'r mar eon deuntien
year (Ow), 1/c zing mar ion deuntien year
een cent ik zeg het de tweede keer niet nog
eens (Nw) 2. gang van zaken, omstandigheid die maakt (vo) Ft was een aander
dcantien as in de oor/ogsticd en dejaoren
daornao (vo), Now moej'niet daenken H,
dat et toekem baast krek zoe'n deuntien
wodt mit de eerpe/s as twintig jaon /cden,
doe we begonnen (vo)

deunties (DIa) ['dA:ntis] - zuinigjes,
enigszins gierig 't Was we/ war deunties,
hoar.' (DIa)

deup (verspr.) Uok doop (Wol, elders
spor.) [dA:p/do:p] - doop (lett.) Dc deup is
zandag in de kanke (Nt), ten deup ho/en
(Db)
deupakte ['d...] - doopakte
deupbaank (verspr.) Uok deupbaanke
(voor verbr. z. baan/ce), deupbank(e)(Wit,
Nt), doopbaanke(Wol) ['dA:bà:qk/.../. ..J 1.
bank bij het doopvont
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deupbaanke - deur
deupbaanke z. deupbaank
[d.. 1 - doophek Dc diackens zitten binnen
't deuphekke (Sun-0t), ...acbter et
deupbank(e) z. deupbaank
deupbekken Ook doopbekken (Sz) deuphekke (Bdie)
['dA:bEkp/d...] - doopbekken Eon deuphokke (Db, Dfo, Nw, Sun-0t) ['d..i
doopbekken kwam water in om de kiender
Ic deupen (Sz)
deupbclofte (Sun-0t) ['d...I - doopbelofte
deuphewies Ook doophewies (Wol)
['d. .1...] - doopbewijs
deupboek (verspr.) [d... I - doopboek

deupbriefien (Sun-0t) ['d..•1 - doopbriefie
deupceel (verspr.) Ook deupzetel (Db, 14d,
Sun-0t), doopceel (Nbk, Pe-Dbl, Wol)
[d ... 1...] - doopceel iene zien deupceei
iichten (verspr.), zo ook le moe'n Jo
deupceei mar es iichten (Dho) en Hi] het
zien deupceei opiicht (DIa)
deupdienst (Bdie, Nw) de; -en ['dA:bd... ]
1. kerkdienst met doop Zundagmorgen
hat/den we in de kaarke nog een niooie
deupdienst (Nw)

deupen Oak dupen (bet. 1: Nbk), dopen
(Wol, elders spor.) zw. ww.; overg.;
deupte, het deupt [dA:prp/'dyplp/'do:prn] 1.
in bep. vloeistof dompelen le moe'n c/c
kwaste nict zo veer in de varfpot deupen

(Nbk, b), beschuut in do thee deupen
(Sun-0t), 1k c/cup mit de vinger in de
stroop (Obk) 2. de kerkelijke dooppleehtigheid verrichten Voigende zundagis
'I deupen (Ow), We hebben de kiender
aiiemaoJ deupen Jaoten (Dhau) 3. als naam
aan een schip geven en daarbij een fles
stuk laten vallen tegen het schip: Dat schip
is mit cen fiesse champagne deupt (Dfo) 4.
als naam geven Hoe hebben ze him deupt?

- doophekEtdeuphokkc, waordediaekens
zitten en waor de domenee de deupdienst
hooit (Db, Sun-Ot, Nw), Now I diacken
wodden is kan hi] vierjaor in ? deuphokke
zitten (Db)

deupien (Nw) et; deupies ['dA:pin] 1.
iemand die te klein is veer z'n leeftijd
deupiug de; -s ['dA:pu]] 1. het deupen 2.
(spor., g. my.) doping
deupingkontrole (spar.) {'d...] - dopingkontrole
deupingonderzuuk (spar.) ['d...] - dopingonderzoek
deupjurk ['d...] - doopjurk
deupkleed z. deupkiied
deupklied (verspr.) Oak deupkleed (Dia,
Op. Sun-Ot, Sz), doopklied (Wol),
doopkleed (Wol) - doopkleed (voor gebruik
na de deep, am over het kind te doen)
deupkussen (I) ['d ...l - doopkussen
deuplid (Sun-Ot, Spa) [d ... J - dooplid
deupmaol (1) Ook doopmaol (Wol)
[d... /... - doopmaal
deupmusse (verspr.) Oak doopmusse
(Wol) de; -n; ...mussien ['d.../...] 1. routs
van het kind dat wardt gedoopt
deupnaam z. deupnaeme
deupnaeme Oak doopnaeme (Wol),
deupnaam (WH) ['d...!...] - doopnaam
deupoolder (verspr.) de; ...00lden, -s
['d...] 1. vader of moeder van een dapeling
deupplechtighied ['d. ..] - doopplechtig-

(Nbk), Hoe hebben ze dat nije perdukt heid Bly een deuppiecbtihied dreegt
deupt? (Nbk), Dan wil ik jim ok wel meerstentieds eon naost femiliched of hiei
verkiappen, da'k met as Haarm deupt bin

gocic kennis of do baakster et klend naor

veuren (Db)
(b)
deuper de; -s ['dA:pr] It. doper, degene die deupregister (verspr.) ['d...] - doopregister
doopt, voornamelijk in Jehannes deDeuper Deupsgcz. - aficarting van Deupsgezind
Johannes de Doper * (aftelrijmpje) Daapsgezind
Jehannes de c/cup er/Zien kont is van deupsgezind (verspr.) Oak doopsgezind
keuper/Zien neal is van bilk/Af ben ik (spor.) [dA:psxo'sint!do:ps... j - doopsgezind
deupvont Ook doopvont (Wol, elders
(Np)
spor.) ['d...] - doopvont
deupers (I) bn. rdA:pcs 1. dopers
deupformelier (Dfo, Op) ['d] - doop- deupwaeter (Sun-0t) ['d...] - doapwater
fomiulier As et deupformeiier veuriezen deupzetel z. deupceei
deur I vz. [dicer] 1. door iets (lett.) been
wodt dear c/c predikaant (...) (Dfo)
deupformule (Spa) ['d...] - daopformule: Zijiopen dear de bos (Np), Snie dat brood
even deur de he/Ic (Nbk), Dc zunne schient
doopformulier
deuphekke (Bdie, Pe-Dbl, Mun, Sun-0t) deur c/c ruten U) We keken hiei veur-
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deur - deurarbeiden
zicht% zo dour do bossies wat as dat wel
wozen kon (j), Hij was dear et examen had
het examen gehaald (Ma), Ft scbeut me
dour et beufdik dacht er ineens nan, Dat is

othujniotdeuron dour dreuge was, kwam
et oerst in opperties (Db) 6. door jets been
gekomen I/c bin do kraante dour (Nbk), Ft
is eon handige dondor, ze is d'r zo dour

me dour gaon dat heb 1k vergeten (Nbk),
Dat peord is dour alles hentie ma/c door en
door (Dfo), Is et niot dour alles honno! is
het niet ontzettend erg, gaat dit toch niet

klaar met het werk (Sz) 7. dooreen, door
elkaar Ft Joup me can betien dour 1k werd
een beetje malende (Sz) 8. door jets been

veel te ver! (b), dour at raem kioken, Dan
roekt et dour do hide ka em or van do
krudon die in ot waetorgruuidon overal in

de kamer ) 2. door eon bep. tijdruimte
Dour do jaoron bin ik wel wat an die
dingen wend (Nbk), Hij is dour dojaoron
bonne an ci kebaol wend raokt (v) 3.
dooreen Jomoo'n do boolniotdourmokoor
bao/endooreen halen, het rommelig maken,

ook fig.: niet het een met het andere
verwarren 4. als oorzaak, reden Dat/s dour
die zion toodoon misgaon door die persoon
Zn manier van doen (Nbk), Ze weren ok
dour ot rioden an mokore kommen U) Hole
veoboslagen bin d'r vroogor ofmaakt of
vorbrand dour do voepost ofmiltvuur (Sz)
deur II bw. 1. door (jets) been (left.) Ft
laand lit an akkers, d'rliggen siepgruppon
dour (Np), Die knapzak bet d'r hiel wat

dour scheu von hij heeft flunk gegeten
(Dhau), Do hiole dag had et al zo wat an
mat; doe 'Ic to p/ak was ha'k d'r your de
knion dan okhaostdeurd.i. was het water
door mn brook been gegaan (b), d'r diepo

dour gaon buitengewoon serieus zijn in
alles, gewoonlijk heel diep en lang over
dingen nadenken, sterk gelovig zijn ed.: Ft
go/aol'hot him aorig topakken, hifgaot d'r
slim diepo dour (Nt), d'r dour s/open z.
onder slepen, Dat woord woddo do hiele
Ste!lingwarvon dour we! bruukt (Nw) 2.
middendoor in do midden dour (Nbk), wat
dour scbieten, . . .s/aon, . . .snioden (b) 3.
doorgesleten Die figgoris baost dour kapot,
versleten (Dho), 'tHaol ishaostdeur(Dho)
4. tijdens de genoemde tijd Zogong et nog
oon posion dour en doe trok do bujje vot
(j), Zo onder do bodrio von dour reden zo
mennig baention tegore, en ze moebten
me/core al gauw eon betien /iedon in de
loop van de tijd (dat) ), dour do rogo!
gewoonlijk (Nbk), dohiele tied dour steeds
maar door, an ion stok dour 5. in deur on

dour door en door, zeer, heel intensief,
geheel en al: deur en dour koold wezon, As

brekend Do rebarbor komt d'r baost dour
(El), (..) now do maone d'r krok dour
kommen was (s) 9. in dour bobben
lets/jemand doorzien: Ft is niot zo
moei/ik, mario moe 'n et even dour hebben
(Spa), dour kriegon iemands bedoelingen
doorzien/gaan doorzien: Dour al die maotriege!s kregen do boeren a/ gauw dour dat
ze aen!ik struupt wodden deur do Duutsors
(vo) 10. door een voorraad been We bin d'r
deur, et is op (Nbk), Ze bin d'r dour rae/ct
alles is opgeraakt (Np), Doe io alles dr
dour brocht bar, wodde 'teen minne tied in
oat laand(b), Hi is d'rdouris failliet (Np,
01-NI) 11. in de verb. et /can d'rmit dour,
zo ook 'tKon d'r nog krek op dour het kon

net door de beugel, maar het hield niet
over (Diz, Db), ...nog not bi'j deur (Ld,
Op): Die mop van him was we! eon betien
sobuin, die kon d'r in dit gezelschop mar
not bij deur (Op)
dour III onderseh. voegw. 1. door Deurfe
d'r niet mit te bemuuien, help ie nog op
eon boston (Nbk), Dour onder waetor to
dukon was hiJ do bijen kwiet rae/ct (j)

dour- - door- eerste lid in scheidbaar
samengest. ww. van de types: deurroizen,
deurzouren; dourfietson, dour/open;
deurba k/con, deurzaegen; do urge von,

deurverte!!en (niet nIle mogelijke woorden
van deze types zijn in dit woordenboek
opgesomd; produktieve types met dour- in
de bet. doorgaan met, zoals in deurgooien,
dourhuffen hebben niet steeds de
idiomatisehe betekenis/de idiomatisehe
verbindingen die het Nederlands heeft)
deurademen z. deuraosemen
deuraod omen z. deuraosemen
dcuraosemen (verspr.) Ook cleuraodemen
(verspr.), deuruozemen (verspr.), deurademen (Sz) ['d.. .1...] - doorademen
deuraozemen z. douraosemen
deurarbeiden ['d ... J - doorwerken (d.i.
vooral: lichamelijke arbeid verriebten)
Vroeger mosson we tot in do aovend
deurarbeiden (Ow)
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deurbaanks - deurbrengen
deurbaanks (Dfo) bw. [ ... bâ:1ks; aks.
wisselt] 1. in het algemeen
deurbaenselen (Wol) pd...] - (stevig)
doorwerken Die baenselt wel deur (Wol)
deurbakken ['d..] - doorbakken Die
wossies moej' even lekker deurbakken
(Obk), Dat brood is met good deurbakt, et
kan met best duren (Dfo)

deurbalken ['d. .] - doorzingen: op
galmende of sehreeuwende wijze Hij
Iullstert niet, hij balkt wel dear (Bu)
deurbelle z. deurebelle
deurhellen [d...] - doorbellen een
bestelling dearbellen (Spa)
deurberduren Voor var. z. berduren ['d...]
- vooral in d'r op deurberduren verder
redeneren over of nay. iets (Np, Nbk)
deurberekenen ['d. .] - doorberekenen
deurbest bn. [dA:arbest; aks. wisselt] 1.
door en door goed van karakter Die vrouw
is can deurbestmecnske (Ow), Hij is deur
en dear 'n deurbeste kerel (Wol)

deurbetaelen [d... ] - doorbetalen (blijven
betalen)
deurbeulen pd..] - blijven doorwerken
(zeer intensief) Ze beulen mar dear, ze bin
met mu te kriegen (Wol)
deurbieten pd..] - doorbijten: blijven

deurboegen z. deurbugen
deurboerken zw. ww.; onoverg.; boerkte
deur, het deurboerkt ['d...] 1. doorgaan met
het uitoefenen van zn boerenbedrijf We
bin nog met an 't pensioen toe, oat we
moe'n mar war deurboerken (Diz)
deurbokselen zw. ww.; onoverg.; bokselde

deur, is/het deurbokseld ['d...] 1. doorgaan
met bokselen in meerdere bet., z. aldaar
Hij b//eli a/tied deurbokselen gaat altijd
door met hard werken (Spa)
deurbomen [d...] - doorbomen: er over
blijven praten met te lange over deurbomen
(Nt, Db), d'r even kicker over deurbomen

(Wol)
deurbouwen zw. ww.; onoverg.; bouwde
dew, her deurbouwd ['d...] 1. blijven
bouwen in meerdere bet., z. aldaar
deurbraand (Dfo, Np, Ld, Ow) Ook
deurgebraand (Bdie, Nw) ['d.....d... ] doorgebrand Dat is mooi deurbraand vuar,
't rookt hielemaol met meer (Dfo), As de
bagge! deurbraand was, was et glad vuur

(Ld), Ben deurbraand kooltien vuur van
wat hadde turf of baggel kwam in de teste,
dan hid/en de vrouwluden de voeten JeJcJcer
waarm (Ow), Deurgebraande kolen bin
deurgebraande turfies die in de doofpot

gaon (Bdie)
deurbraok(e) (1, spot.) pd..] - doorbraak:
doorzetten; met kracht bijten, zodat de her doorbreken, ook fig.
tanden erdoor gaan Et mondstok is deurbreken ['d...] -doorbreken(onoverg.):
deurbeten (Spa); door bijten stukmaken, tot door breken opengaan of gescheiden
delen maken Die wil een dubbeltien wel worden: As de zeedieken deurbrakken of
deurbieten hij is overdreven zuinig, d'r was braand, dan !uudde men vroeger de
krenterig (Bu), Ze weren soms wel zo noodklokke (Obk), Disse stienpoeste brekt

bijten Wemo&n now mar even deurbieten,
hoe corder k/a or hoe beter (Nbk);

zunig oat ze wel een halve cent deurbieten
woVen (Ow), Hij is zO zuni, hij wil wel
een halve cent deurbieten (Ow)

daodelik nog met dear, de pitte zit nog te
diepe (Op), ThJ brak et me in de midden
dent (Ma), De /ocht brekt deur de wolken

deurbiezen zw. ww.; scheidb.; biesde deur, gaan uiteen (Ow); (overg.) in twee delen
is deurbiesd ['d...] 1. blijven biezen, z. seheiden: een stok sukelao deurbreken;
(onoverg.) door iets been breken Mar v/ak
aldaar 2. hard blijven werken (Wol)
bij de baeven brak de zunne inienend deur
deurblaederen ['d...] - doorbiaderen
deurblaozen ['d...] - doorbiazen: blijven en doe veerden ze krek et geweldige
blazen; door iets been blazen (vooral m.b.t. vri)hiedsbee/d veurbif ( vo); plotseling
grote bekendheid krijgen
een pup (Obk)
deurbloeden ['d...] - doorbloeden, deurbrengen ['d..] - doorbrengen: verkwisten, opmaken Doe hif a//es d'r
aanhoudend bloeden
deurbloeding (spor.) [d...] - doorbloeding deurbrocht bar (4(b), Hij bet de boeld'r
deurbluuien ['d...] - doorbloeien De dear brocht (Ma), Die brengtd'rafles dear
madeliefies hebben in disse zaacbte winter (Nw); verblijven, voor een bep. tijd zijn
Heb de jonge jaoren daor deurbrocht
haost Me/tied deurbluuid (Obk)
deurbluuier (Dfo, Ld) ['d...] - doorbloeier (Nbk), 1k heb argens aanders de naacht
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deurbrenger - deurdri'jen
dcarbrocht

deurbrenger (verspr.) Ook deurbringer
(Ld) de; -s; -tien ['dA:arbreq(g)f/ ... bntj. .3
1. boemelaar, verkwister
deurbringer z. deurbrenger
deurbugen Ook deurboegen ( Wol)
- doorbuigen: door druk in een

deurdocht {...'d. .3 - doordacht een deardocbt plan hebben (01-NI), Et was een
geed deardocbtplannegien (Dho)
deurdoen st. ww.; overg., onoverg.; het
deurdaon ['d...] 1. (onoverg.) doordoen,
doorzetten Dat bin vrotters, hear, ze doen

dear! (Dho) 2. (onoverg.) blijven doen,

bocht gaan staan Dc wezeboom haag dear
(Dfo), Dc v/ocr haagt daor hie/emao/ dear

blijven doorgaan Die raomerd za/ et niet
lange vo/bo/en, ashijzo deurdotals hij op

(Nbk); doen ombuigen
deurdaansen [td . . 3 - doordansen: blijven

(Obk), Ze praoten iederkeer, ic kan niet

dansen: Ze hebben dc hide so vend

deurdaanst(Nbk); dansend door een ruimte
gaan: Ze bin de hick rae! deardaanst

(Nbk)
deurdaenken I {d ...3 - doordenken:
doorgaan met denken; diaper gaan
nadenken AJ' d'r even over deurdaenken,
begriep ie niet waoromme as ze zoks doen

(Nbk)
deurdaenken II [...d ... ] - doordenken,
overwegen; vooral als volt. deelw. Haddon
ze or al/egeer wel geed deardocbt? (Nbk)
deurdaenkertien (spot.) ['d...] doordenkertje
deurdaeveren Ook deurdaveren (WH, liz,
El, Pe-Dbl, Wol) zw. ww.; onoverg.;
daeverde door, het (bet. 1, 2)/is (bet. 3)
deurdaeverd ['d...] 1. blijven daverend
bewegen, klinken 2. blijven praten, zonder
ophouden blijven kletsen (Bdie, Ma) Zi]
daevcrde mar dear! (Ma) 3. daverend lopen
(Nbk) Dc peerden bin flog eon aende
deurdaeverd (Nbk)
deurdat [.dat] - doordat En oat kwam
deardat hi] a/tied hi] een eer et goeie
zocht (b)
deurdaveren z. deardaeveren
deurdemidden Ook deurmidden (Op)
[...'m.../...] - doormidden, middendoor De
romme/ins/ag spleet de boom deurdemidden (Np), Hoo/ties die year etstoken in
de klomkachel wat to thkke waeren,
gongen we vroeger in de lengte dearmidden kleaven (Op)

deurdeweeks (Ste) [...'wi:ks] - doordeweeks Vroeger baj' de vroegmisse, de
hoogmisse en de deurdeweekse misse (Ste)

deurdiedelen ['d...] - doorgaan, verder
gaan met diede/en
deurdirrelen (Dfo) ['d. 1 - blijven dirre/en, z. aldaar Die toppe kan an ion stok
mar deardirre/en (Dfo)

die manier zo hard/woest blijft werken
deurdoen je knot zo niet blijven doorwerken, doorgaan (Dho), Die man wo/nao
zien pensioen mar wat deurdoen wat aan
bet work blijven (Obk), (onpers) Wat een
dikke bujje, ci doet mar dear (Dho) 3.
(overg.) doorstrepen Ic moe'n oat even
deurdoen, aj' wat [oat schreven hebben

(Nbk), Ze hebben betae/d, i/c zal et
deurdoen (Dho), Dat woortien moej' mar
deurdoen (01-NI)
deurdouwen (Dfo, Nbk) ['d...] - doorzetten, doordrijven
deurdouwer (spor.) [dA:ardsMr] - doordouwer
deurdraeven ['d...] - voortgaan met
draven; verder draven; helemaal ten einde
draven van een gang door een bep. ruimte,
vgl. een doip deardraeven, een gang
deardraeven, een straote deardraeven;

overdreven, onbesuisd over jets doorredeneren: En ik viene, hi] praot as een
entien won en hi] dracit ok veal to yea/c
dear (d), Now dracli] wear dear (s: Nw:

1880)
deurdrammen ['d...] - doordrammen:
voortdurend blijven hameren op jets, er
voortdurend over blijven zeuren; doordrijven
deurdreugen (Db, Sz) zw. ww.; onoverg.;
dreugde door, is deurdreugd [d ... ] 1. geheel
en al droog worden Opperbuj mos good
deurdreugd wezen, cer et in de sch are
kwam (Db)

deurdri'jen zw. ww.; overg., onoverg.;
dri'jde deur, bet deurdri'jd ['d...] 1.
(onoverg.) voortgaan met draaien Et leek
vremd, mar de were/d dri]de d'r gewoon
omme dear alles bleef verder bij het oude,

alsof et niets gebeurd was (Nbk, v) 2.
verder (doen) draaien clan een bep. punt;
ook fig.: verder gaan in bep. gedrag dan
men normaal doet: Hi] had ccxi paar
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deurdri'jer - deure
borrelties had en raekte van de kaort, hi]
dri]de dew- (Spa, Sz), As lii] half zat is
gaot hi] deurdri7cn (Sz) 3. voor d'r dear
dn7cn z. onder dri]cn
deurdri'jer (verspr.) de; -s [d...] 1.

iemand die heel veel verbrast, op een
verkwistende rnanier verbruikt 2. iemand
die veel drinkt en daarbij min of meer over
Zn toeren raakt
deurdrieven ['d...] - doordrijven: door te
drammen doorzetten HI] zet al/es op al/es,
'tgaotzo 'tgaot, mar hi] drift c/cur (Nw),
HI] wit mit a/ic geweld zien zin
dcurdrievcn zijn voorkeur, wil doorzetten
(Nbk, Db), zo ook Hi] drift mar c/cur cnn
zien zin to kriegcn (Bu); blijven drijven;

verder drijven; drijvend gaan door
deurdriever ['d...] - doordrijver,
doordrammer: Die rottcrigc hoer her 't we/
wunnen mit 'tp/eitcn over c/c reed, 't is can
deurdrievcr (Mun), Dat is cen rare
deardricvcr, hi] hoo/t zien aende vaaste

(Dho); ook wel positief: doorzetter, iemand
die niet snel opgeeft
deurdrieverig (Dfo, Nbk) bn.; -er, -st
['dA:ordri:wpx, ...vf ...] 1. drammerig,
geneigd tot dcardricvcn

deurdringen [d...] - doordringen: blijven
dringen; met moeite een weg banen Wi]
daanken on priezen jow God dat Ye a/tied
mar dear in oonze hatten deurdringcn
wi//en mit jow troost en jow ha/pc (b), Is
or wc/goedtotbim deardrongen?beseft hij

eigenlijk wel voldoende wat tegen hem
gezegd is, hoe de situatie is enz. (Nbk),
Was hi] dan niet in de jacbtweide? Zo
dronken was hi] nog niet, of dat drong
toch nog tot him dear (b)

wel gezegd van licht blijven regenen
(spor.)
deurduren (Nbk) ['d...] - doorduren Dit
kan zo mar niet dcardaren dit kan maar
niet steeds zo blijven (Nbk)
deurdwingen (Db) st. ww.; scheidb.; het
deurdwongen ['d...] 1. doorzetten van zn
opzet, erdoor krijgen door min of meer af
te dwingen N wol zien zin deardwingcn

(Db)
deure de; -n; deurtien ['dA:ro] 1. dear dc
c/care uatgaon, ccii deure eupen zetten,
dichtedocn, ... ofs/a ten, .. . /osdoen
ontsluiten, openmaken, de c/care op slot
doen, dc grandel op 'e c/cure doen, Dc
dew-c gong cup en, Dc dikkc deure wodde
ofgrandcld en G. zat onder c/c grond onder
de toren (j), mit de deurcn gooicn (spor.),
.smieten (spor.), Nict zo mit de deurcn
s/aon! (Wol), cen g/aczen dew-e, can halve
c/cure een onder- of evt. bovendeur (Nbk,
Ste), iene dc deure year de neazc dichtc-

gooicn (letterlijk bedoeld) (Dhau, Dho,
Nbk), Dat dot de deure dichtc daarmee is
het toch echt te gek voor woorden, nu is
het genoeg, cen eapcn deure intrappen jets
zeggen wat al lang logisch is, can stok
aacbtcr c/c deure iets dat iemand hoe dan
ook tot iets zal dwingen, aachtcr c/c
deartics naar bed, oorspronkelijk nI.: de
bedsteedeurtjes (Bu, Dho, Ma, Pe-DbI,
Wol), zo ook We gaon aachtcr de deuren
(Np), Ft tocht bier, c/c deure staot an op
een kier (Ma, Bu), 10 ook Laot c/a c/care
mar even anstaon (Dho, El), Now nioej'
niat zo lastig wezen, aanders get 1k je
aachtcr de c/care (Dfo), zo stief as can

c/care met een erg stijf gevoel in het
lichaam 2. huisdeur, belangrijkste
een deardringende stcmmc, iene toegangsdeur (vaak op te vatten als de hele
woning) Ft regenda go, we konnan c/c
dcardringend ankicken
deurdrokken ['ci ...] - doordrukken: c/care nict oat we konden niet weg (Dfo),
voortgaan met drukken; bijdrukken; door c/c c/care uutgaon weggaan, Die is even c/c
jets been drukken; iets erdoor weten te deure uat is even weg, As c/c kicnc/cr c/c
krijgen; door drukken breken can pake/ deure autgaon (..) niet langer in het
onderlijk huis blijven wonen (Nbk), Hi]
deardrokken (Nbk)
deurdrokknope (Wol) de; -n; .. .knopien komt c/c c/care baost niet uat komt zelden
['d...] 1. drukknoop Hen pikpakknopckoj' buiten (bijv. door ziekte of ongemak), Koj'
o vera/an zetten, at was can deurdrokknope c/c c/cure nog wel es aut? ga je nog wel
eens weg, kom je nog wel eens buiten?
(Wol)
deurdromen [d ...J - doordromen, blijven (Nbk), Mar et was ok nog zo dat a//es nog
year een bcticn geld c/c c/care aatgong,
dromen
deurdruppen ['d. .] - blijven druppen, ook want c/c macnskcn mossen at ok beta a/en

deurdringend {...'drq]:t] - doordringend

deure-eupening - deurering
kunnen werd verkocht (j) As mien kerel to
/a etc thuuskomt dan vin t bi do bond in c/c
pot on c/c c/cure op slot (Dfo), DIJ hour
staot c/c c/cure veur c/ken/one capon

pasie we/ even op 'e c/cure? (Ld) en Ikkon
met, want ikmos op 'ec/ourc passen (Ste),
As c/c vrouw vot is, moot c/c man op 'e
c/euro passen (Pe-Dbl), vaak gebruikt als

ledereen is altijd welkom bij haar (Obk),

exkuus voor ongeoorloofd schoolverzuim
van kinderen (Sz), ook vaak gezegd inzake
een winkel: als de baas of bazin weg is

Daor ston de c/cure a/tied your m/j cupen
ik was er altijd welkom (Op), 1k beb him
c/c deurc verbcuden gezegd dat ik hem or
niet meer in wil hebben (Op), Daor is or
gat van c/c c/cure gezegd als men iemand
eruit wil sturen (Nbk, Op), 't Is tegenwoorc/% h/el normaa/ aj' Cs buten de c/cure
cton gaon in een restaurant ed. of bij een
ander (Obk), As d'rroodvonkin huus was,
krecj' con p/akkaot op 'c c/cure (Np), Ze
hadden c/c peilsic om c/c c/cure (Ma), D'r
schoelpiept eon struunder om c/c c/cure
(Dhau), Do kiepon lopen om c/c c/cure
(Nbk), om c/c deure(n) lopen mu het huis
lopen, Wij hebben ccii protte grös am do
c/cure rondom ons huis (Db), 't Is
schandao/ir oat ze die heel oni c/c c/cure
niet wat oprodden (Obk), an c/c c/cure
kommen: Len toert/en Icc/en kwam d'r b/y
oons een vremdc snuter an c/c c/cure, the
zee oat bij van c/c zending kwam en gracg
ccii bock/en verkopon wo/(b), (Jienienc die
vorgecs bij him an do c/cure kwam (v),
argens do deure p/at/open ergens heel veel
komen, zo ook b/jicnedec/ourep/at/open,
Ze Jopen c/'r de c/cure n/ct p/at ze komen
er niet vaak (Nbk), waartegenover HijIopt
me c/c c/cure plat (El), con belle an c/c
dcurehuisbel (Obk), c/c c/cure toedoen (bI),
Da 's ok n/ct naost c/c c/cure! niet bepaald
in de buurt (Spa), mit c/c winter veur c/c
c/cure met de winter op komst (ba), c/c lone
c/euro in, c/c aanderc uut (Ld), Dc c/cure
aacbtcr c/c kont c/ichtcdoen! doe de deur

dicht wanneerje erdoor bent gegaan (Diz),
mit c/c c/cure in buus va/en, zo ook mit c/c
c/cure in et buus va/en (Bdie), ccxi stok
aacbtor c/c c/cure (bebben), con cupen c/cure
intrappen (Np, Spa), veur c/c c//chic c/cure

kommen niemand thuis aantreffen, de
toegangsdeur van een huis of ander
gebouw gesloten vinden (Nbk, Np), veur
con c//chic... id. (Np), /eno c/c c/cure
uutgoo/en (Nw), op 'cc/cure passen op het
Inds passen, bij iemand oppassen tijdens
diens afwezigheid, hetz. als buuswcren
(verspr.): Dc buron zollon wo/ even op 'c
c/euro passen (Dfo), zo ook 1k moct vot,

.n,oet c/'r /eno kommen om op 'o c/cure to
passen (Spa), ...moot c/'r ienc om c/c c/cure
c/acnken id. (Ste, Wol), Dc weg ]opt /angs
c/c c/cure gezegd wanneer men niet weet

wie de vader van een kind is (Bdie) * Dc
gc/c/buu/ bet nog nooit bonc/crc/jaor veur
c/cze/c/o c/euro hongon ( Sun-0t), z. onder
ge/dbuu/

deure-eupening ['d...] - deuropening
deurebaand (Nw, Obk) de; ...banen ['d. ..J
1. blad van een scharnier of die scharnier
met blad op deurkozijn
deurebelle (Bdie, El, Nbk, v) Ook
deurbelle (Bu, Nbk, Nw, Pe-Dbl, Spa)
['dA:arabslc/'dA:orbslaJ - deurbel Do
c/o ure hello rinkc/t a 'Ic butonc/eurc stappc (v)
deurebellen z. c/eurticnbdllen

deurebesJag (Ow, j) ['d...] - deurbeslag
deuredrumpel ['d...] - deurdrempel
deuregrundel (verspr.) Ook deurgrundel
(spor.) [d.../...] - deurgrendel
deurehangsel (Db, Nbk) Ook deurehengse/ (El, Ow) et; -s ['dA:ara ... ..d ... ] 1.
hengsel waar een dent ann hangt
deurehengsel z. c/eurehangso/
deurekiletien (Nbk) ['d...] - deurkleedje
deureklinke (verspr.) Ook deurklinke
(verspr.) ['d. .1...] - deurklink
deureknoppe z. c/eurknoppe
deurekramme (Ld) de; -n ['d...] 1. hetz.
als krammo, bet. 5
deurekrokke z. c/eurkrokke
deurekrukke z. c/eurkrokke
deurelieste (Diz, Sz) de; -n pd..] i. hetz.
als s/ag/icst, z. aldaar
deurematte z. c/ourmatte
deuremmeren (Nbk, Nw) ['d.. •1 - blijven
doorzeuren H/j emmcrc/e mar c/cur (Nw),
Dat convert mar c/cur (Nw)
deurenneer (Nbk) bw. ['dA:arnL:or] 1. door
elkaar 't Lag kriskras c/eurcnneer (Nbk)
deurepassen (Bu) onbep. w. [dA:arapasI1]
i. op het huis passen als de (overige)
bewoners weg zijn
deurepost z. c/earpost
deurering (Np) Ook deurring (Np)

deureschenier - deurgaon
- deurring
deureschenier (Bdie, Bu, Nbk) de, et; -en;
-tien ['d...] 1. scharnier van een deur
deureslot (verspr.) Oak deursiot (Dfo,
Dhau, Op, Nt, Np, Sz) et; -ten; -tien lid...]
1. deurslot
deurestiele (Db) de; -n; -gien ['d...] 1.
opstaande balk in bet kazijn van een deur
deureten ['d...] - vaortgaan met eten We
kun d'r niot op waachten, we eten dour
(spar.); vaartmaken met eten Zit toch niet
zo te pruvon, eet es dour (El)
deuretteren {'d. •1 - blijven etteren (van
een wand) Do wonde etterdo nog lange
deur(Dbau)
deurfietsen ['d...] - doarfietsen: blijven
fietsen; verder fietsen; sneller gaan fietsen
We moo'n dourfiotsen, oors bin we niet
your de buj/o binnon (Nbk)
deurfileseferen (Np) zw. ww.; onoverg.;
filesefeerde dour, bet/is deurfilesefeerd
['d...] 1. doorgaan met bet uiten van
veronderstellingen en ideeen (Np), We kun
d'r we] op deurfiiesoforen, mar we kommen
d'r toch niot out (Np)
deurflikkeren zw. ww.; flikkerde deur, het
deurflikkerd ['d...] 1. blijvend flikkeren
(van licht) Zoom oraovens kan do woorlocht
soms lange dour!likkercn (Op)
deurfoddelen (Nbk) Oak deurfottelen
(Dfo) zw. ww.; onoverg.; faddelde deur, is
deurfoddeld ['d.../...] 1. steeds onbehalpen,
met kieine pasjes daorlopen, steeds slecht
lopen en daarbij weinig apschieten
deurfokken zw. ww.; onoverg.; fokte deur,
het deurfokt rd...] 1. verdergaan met bet
fokken; oak: steeds weer kinderen krijgen
AJ' ion keer eon good beest bebbon, dan
moej'daormitdeurfokkon ( Sz), Zehebbon
daor nogal wat dourfokt! (Nbk)
deurfottelen z. deurfoddelon
deurgaank z. deurgang
deurgalmen (spor.) ['d...] - daorgalmen
deurgang Oak deurgaank (Nw) de; -en;
..gankien ['d. .1...] 1. daargang: plaats,
opening waar iets of waar personen
doorheen kunnen of waar jets daorheen zit
Jo moe'n die deurgang wat roomer maeken
(01-NI) 2. stoelgang Hi7 had een onriogelmaotie deurgang een onregelmatige
stoelgang (Np), Prei is biel good your de
deurgang, Ic kun d'r good van o blaozen
(Db), Doe J. in 't kraomborre lag had ze

last mit do deurgang (Db), Hi] bet 't mit do
deurgang to doen (El)
deurgangskaamp (I, spot.) ['d...] daorgangskamp
deurgaon st. ww.; onoverg., overg.; gang
deur, is/oak het (bet. 4, 9) deurgaon ['d...]
1. (onoverg.) verder gaan met iets, blijven
daen Gao mar dour wacht maar niet op
mij, ik anderbreek je niet enz., We bin tot
tien are deurgaon (Wal), A Yc zo deurgao
mit et geld, dan kom 1k niet rond (Wol),
Gaut hi] niet dour mit loron? Nbk),
deurgaon mit do studio enz.: Ja, 10 hebben
't zin d'r misscbien wel of marie moo d'r
toch mar mit deurgaon (Sz), H. mos doe
weer in huas kommen, want do kooi mos
We
deurgaon om do fomiliotrodisie
zullon tot et bittere aendo deurgaon mit dat
lastige kerwoiion (01-NI), d'r in deurgaon
d.i. met do ontwikkeling van bep.
vaardigheden (spar.), d'r op deurgaon, Ft
wark moot deurgaon andanks vermoeidheid, tegensiagen (zoals een geval van
overlijden) maet men nu eenmaal doorgaan
met zijn werk (Nbk, Nt), Allos gaot d'r
gowoon omme dour andanks bet gebeurde,
de situatie, alies laten doorgaan, gewoan
laten kontinueren (Nbk, v), As do baos d'r
niet was, rustto do verantwoordelikbied op
et bo verknechion, et mos d'r omme
deurgaon (Dfo), 't Gaut an len weg dour
aan een stuk (Nbk), gao mar dour
enzovoorts: Eiigen schuld, on goo zo mar
deur!(b) 2. (onoverg.) plaatsvinden, hiderdaad warden verwezenlijkt 't Kan me niks
schelen hoe as 't komt, mar ot gaot dour
hoe oak, bet wordt verwezenlijkt, bet zal
plaatsvinden (Diz), 't Was min weer, mar
et feest is wel dourgaon (Diz), Do optocht
is niet deurgaon (Nbk), 't Is al zo lange
uutsteld, et moot now mar es deurgaon
(Obk), Dit moot altiod deurgaon (Ow) 3.
(onoverg.) doorgaan met praten, vertellen
Now, gao mar deur, ikluustor wel(Nbk) 4.
(onoverg.) aanhauden, zo blijven gaan Dat
tillevisiekioken is wat mit hew-, dat gaot
mar deur en dat gaot mar dour (Nbk), Och,
dat gaot In lone muulto wel dour (Nbk) 5.
(onoverg.) naar een verder gelegen punt
gaan We gaon mitien dour naor Wolvoge
(Nbk) 6. (onoverg.) tussen iets door gaan
We gongen mit do waogen tusson eon poor
auto's dour die an do kaant stonnen (Nbk)
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7. (onoverg.) (toch) piaatsvinden Et gaot
dear!, Nee, et gaot wear as niet dear, de
ofspraoke ink the hoge mieter (Nbk), Nee
hear, et feast gaot niet dear waar je je op
had verheugd enz. (Nbk), Ja hew-, zien
ofscbeid gaot gewoon dciv- (Nbk) &
(onoverg.) vergeten, niet denken aan 't Is
mij hielen,aoie deurgaon c.d.: Daor he'k
nook wear an docbt, 't is nilj he/cmao/
deurgaon (Spa), 1k kay ? niet in ? zin
kricgen, at is me bie/cmao/e deurgaon
(Dho, Nbk), Dc tied is me deurgaon (Bu)
9. (onoverg.) lijken aisof, beschouwd worden ais Et mos d'r year deurgaon dat hij
Ylictig an etnijen west badde (b), i Ha/fvergaone beidep/agge mos nog deurgaon
year 'ii dak (b) 10. (overg.) door jets heen
gaan Hij gong et be/c/ce dear, Et kôrps zal
we/ et bide dôrp deurgaon (Nbk) 11.
(overg.) in tijd doorlopen Hij gaot a/tied
onbezorgd at /even dear (01-Ni)

(van koeien) steeds een zeurderig, kiagenig
geluid laten horen
deurgreven ['d. ..] - doongraven
deurgronnen (spor.) zw. ww.; overg.;
deurgronde, het deurgrond [dA:orgro:] 1.
doorgronden
deurgi-uid z. deurgruaid
deurgrujd z. deargruuid
deurgrundel z. dew-egrundel
dcurgruuid (Db, Obk) Ook deurgruid
(Np), deurgrujd (Mun) [d ... I ... ] - doorregen, in: deurgruaidspek(Db, Obk): As
d'r vroeger s/aacht wodde, dan praotte men
van deurgruuid spa/c (Obk), een stokkien
deargrajd spek bij de stager baa/en (Mun)

deurhaelen ['d...] - doorhalen, doorkrassen
deurhaeling (spot.) ['d..] - schrapping
deurhakken zw. ww.; overg.; hakte deur,
het deurhakt ['d...] 1. doorgaan met hakken
2. in twee of evt. meer delen hakken 'k
Heb laest een bevreuren kiepe deurhakt

deurgaons [dA:org5:s] - doorgaans

(Nbk), Even de kache/hoolties dew-bakken!
Deargaons kuj' zoks nog wel kriegen bij (Np, Bu), Die sukerk/onte moet even
oons in 't dörp (Db), Zo in ? /este van dearhakt wodden (Nw), een kneupe
augastas (1.) za/ ze [ni. de boekweit] dearbakken (oost. van Pe-Dbi, Wol), ook
deurgaons riepe west hebben, want dasken een knope dearhakken (Pe-Dbl, Wol en
on zo was a/tied beredden year Meppe/er west.) 3. geheel met een bakkien (z.
niaark en dat is in 't begin van september aldaar), hak e.d. bewerken (Diz, Nw, Obk,
(k: Ste)
Spa, Sz) We hebben de eerpe/bouw
deurgebraand z. dearbraand
dearhakt wit can ha/c/ce met een zodanige
deurgeefloek ['d...] - doorgeefluik (left.)
schoffel, ni. die men steeds naar zich toe
deurgeregen z. deurregen
haalt (Diz, Spa, Obk), even de eerpe/s
deurgesteuken z. dearsteuken
dearbakken (Nw) ni. met een kultivator
deurgestikt z. deurstikt
(Np)
deurgeven st. ww.; overg.; het deurgeven deurhangen [d...] - doorhangen Wezetten
[tdj 1. doorgeven, ni. van de één naar de d'r een sahara in, dan knit dat bekke niet
ander in geval van cen voorwerp, een dearhangen (Sz)
boodsehap, een gegeven, een bericht; in deurhaspelen zw. ww.; onoverg.; haspeide
konkrete zin m.b.t. een hele nj personen deur, het deurhaspeld ['d...] 1. biijven
Wi7 dat koppien even deurgeven? (Bdie), ruziën Jim moe'n niet zo deurhaspe/en, dat
Wi7 dat bod mit koc/ce we/ effen dear- wodt verve/end (Bu), Haspe/ ie mar war
geven 7 (Obk), Wij ri//en de bosschop we/ dear, mar wif doeii 't zo (Dfo)
even deurgeven ( Pe-Dbi), We bebben iene deurhebben ['d...] - doorhebben I/c had
van oons de bosschop mitgeven, marze her
n/at deurgeven (Ow), wat an de pc/isle
deargeven, ...an de be/asting deurgeven
Fm

deurgieten ['d...] - doorgieten: blijven
gieten; hard biijven regenen
deurgoed bn. [dA:aj-gut; aks. wisselt] 1.
door en door goed van karakter deargoeie
meensken (Sun-0t)
deurgraanzen (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
graansde dew, het deurgraansd ['d ... ] 1.

him schone dear (Ow)

deurhengsel z. dearehangse/
deurhenne [...'h...] (ook niet aaneen) doorheen: door jets heen gaand, komend
Die jonge bagge/t overal deurhenne en is
a/tied nat en smen (Obk), Tegens/aegen
moat men wear dcurbcnne (Ma), Vroegcr
wodden d'r nog vaekepo/sm oIlles dreagen,
now ziej' zc niet meer; et waeren zwatte
halve haansken daor de vingers deurhenne
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met kappen, bakken 2. middendoor kappen,
in twee of meer delen hakken, door iets
door merg en been, ook: ik was diep been kappen (verspr.) Mkbomerooien wo 'ii
ontroerd Nbk), Hi] was dear alles henne de wottels dear/capt ( El), los dearkappen
hij was razend (Nbk), ...dear al/es home (Np), betoniezer dearkappen (Spa)
folk id. (Nbk), Hi] was dear a//es henne deurkauwen zw. ww.; onoverg.; kauwde
was zeer blij, zeer uitgelaten (Nbk, Spa), deur, bet deurkauwd ['d...] 1. blijven
zo ook ...dear et do/lc bernie erg blij of erg kauwen, blijven eten Hi]kaawt mar rasti
boos (s), Hi] gong dwas dear a//es henne dear eet steeds maar door (Dfo) 2. blijven
left., maar ook: bij was erg kwaad en hield been en weer praten, blijven filosoferen,
nergens meer rekening mee (Nbk), HI] is zonder dat bet nog veel effekt heeft We
dear a//es henne eerlik hoe dan ook, altijd kim d'r wel over dearkaawen, mar et feit
(Nbk); door jets been gemengd, gestrooid ligtd'rnowienkeerzo(Bu, Dho, Ma, Spa,
enz. A]' van de dingen die ik opnuamd Wol, Db), Die kaawt a/tied mar dear (Ste,
hebbe d'r aI!emaole war dearhenne doen, Ow), ... over etze/de dear (Bdie), Ill]
kriej' ccii lckker berearsel (Op); klaar, kauwde d'r wel weer war lange op dear
voltooid Nog eon peer, dan bin wi] d'r (Dhau, Np, Nbk)
dearhenne erdoorheen, nI. door de kaartjes deurkeutelen (El, Np) zw. ww.; onoverg.;
met te behandelen woorden (Ma), Wanneer keuteld deur, bet deurkeuteld ['d ... J 1.
bi]' d'r een keer deurbenne ink dat rustig doorgaan met een aktiviteit, met een
woordeboek! (Nbk)
gang van zaken, zonder enige stress of
deurjaegen ['d...] - doorjagen: doorgaan intensivering HI] keatelt mar rastig war
met jakkerend rijden; de jacht blijven dear (El), Et keatelde mar war dear het
uitoefenen; z. ook jaegen voor d'r dear liep maar wat door (Np)
jaegen verkwistend omgaan met geld
deurkezien Ook dears kezien (Obk)
deurjakkeren ['d...] - doorjakkeren
['d.. .1...] - doorkozijn
deurjammeren [d...] - blijven jammeren, deurkiedelen (Dhau, Nbk, Obk) Ook
klagen Hi] jammerde an ien weg dear deurkietelen (Nbk) zw. ww.; overg.;
(Nbk)
kiedelde deur, bet deurkiedeld [d... 1...] 1.
deurjengelen zw. ww.; onoverg.; jengelde door en door kietelen Ri]' al deurkiedeld
deur, het deurjengeld [d...] 1. sroortdurend heb ik je al eens flunk gekieteld? (Nbk),
blijven zeuren (van kinderen), huilerig Za'kje even dearkiede/en?(Dhau, Nbk)
klagen Jim moe/n met a/tied an dear- deurkiek (spot.) ['d...] - doorkijk
jenge/en, gao mar naor baten te spealen deurkiesnommer (I) ['d...] - doorkies(Op), As dat kiend zo dearjengelt meet nummer
dokterd'r mar es bi]kieken(Op) 2. steeds deurkietelen z. dearkiede/en
storend in werking zijn van een radio, deurkiezen (spot.) ['d...] - doorkiezen
televisie e.d. (Nbk) Do radio van de baron deurklinke z. dearek/inke
jengelt mar an ien stok dear (Nbk)
deurklinken (Nbk) [d... ] - doorklinken:
deurjeuzelen (Diz, Nbk, Np, °p, Spa) zw. door jets been klinken Et k/inkt bier slim
ww.; onoverg.; jeuzelde deur, bet dear, ie kim a//es bearen wat d'r aachter do
deurjeuzeld ['d...] 1. doorzeuren, doorgaan mare gebeart (Nbk)
met huilerig klagen Jim moe'n met a/tied deurknaegen ['d...] - doorknagen: blijven
an dearjeazelen, gao mar naor baten to knagen; door jets been knagen Dc knienen
speulen (Op)
knaegen de traelies dear (Pe-Dbl)
deurkaarnen (Db, Obk) zw. ww.; deurknakken (Obk) zw. ww.; onoverg.;
onoverg.; kaarnde deur, bet deurkaarnd knakte deur, is deurknakt ['d...] 1. midden['d...] 1. doorgaan met karnen Ze moe'n door knakken Dear die thkke buj]e is et
deurkaarnen om hotter to kriegen (Db), stro van de rogge deurknakt (Obk)
Nog even deurkaarnen, dan Is do hotter deurknauwen (Nbk) [d ...] - doorknauwen
groot(Obk)
deurknedcn I (Bu, Dhau, Dho, Ld, Nt,
deurkappen zw. ww.; overg., onoverg.; 01-NI, Op, Ow) Ook deurkneed ( El, Np,
kapte deur, bet deurkapt ['d...] 1. doorgaan Op, Pe-Dbl, Spa, Sz) bn. [...knidv/
stakken, om beter warkon te kunnen (Op),
Et gong ml] dear a/los henne het ging me
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...'knt:t] 1. doorkneed: bekwaam, ervaren krummeld ['d ... ] 1. door blijven sukkelen
Hij is geed deurkneden in 't yak (Bu, Die ziekte kramm c/dc daor mar wat dear
Dhau, Ld, Nt, 01-NI, Op, Ow), ook (Dfo), Ze krammelen nog mar wat deur
...deurkneed... (El, Np, Op, Pe -DbI), Hijis (El)
geed deurkneden uitgeslapen, helder en deurkrusen ['d...] - doorkruisen: een
pienter (Pe-Dbl, Spa, Dho)
kruisje doorhalen
deurkneden II zw. ww.; overg.; kneedde/ deurkruzen [...'kr ... ] - doorkruisen: bereiknedede, het deurkneded [d ... ] 1. door- zen hiele Nederlaand deurkruzen; ingaan
kneden: goed kneden Dat deeg moej'goed tegen en daardoor blokkeren: Et biele p/an
deurkneden, aandcrs nest 't dommiet met

(Sz)
deurkneed z. deurkncdcn
deurknippen ['d...] - doorknippen: doorgaan met knippen; in stukken knippen Eon
k/ontiesscbere brtwkte ie om k/on ties mit
dear te knippen, om ze to knappen (Ste)
deurknoppe (Dfo, Nbk, Nt, Op, Ow) Ook
deureknoppe (spor.) ['d ... J - deurknop
deurkoemen z. deurkommen
deurkoken (Bu, Dfo) zw. ww.; onoverg.;
kookte deur, her deurkookt ['d ... J 1.
doorkoken, blijven koken Dc soep meet
nog even deurkoken een poosje staan
koken (Bu)
deurkommen Ook deurkoemen ( Sz) st.
ww.; onoverg.; scheidb.; kwam deur, is
deurkommen ['d.. .1...] 1. passeren, gaan
door D'r was gien deurkommen an mit al
die meensen (Pe-DbI), Un was zoe'n yolk
op 'c mark, d'r was baost met dear te
kommen (El) 2. doorstaan Dat naosie daor
moej' niet te yea/c van o vernemen, want in
fersoen koej' mit zoe 'n inste/Jing et leven
met dear ( Sz), Die vrouw moet heel wat
deurmaken, tt is baost met om dear te
koemen (Sz), Hoe zoj' toch al/c daegen
deurkommen kannen, zonder wark (Nbk),
War een war/c, d'i- is haost glen deur-

kommen an (Nbk) 3. overkomen van een
berieht Is etaenlllc wel geed deurkommen,
mien bossehop an de wethoolder? (Ow)

deurkrabbelen [d...] - doorkrabbelen:
blijven krabbelen; schrappen
dcurkrassen {'d...] - doorkrassen
deurkroepen ['d...] - doorkruipen: blijven
kruipen; kruipend door jets heen gaan (een
buis, een ruimte enz.)
deurkrokke (verspr.) Ook deurekrokke
(Wol), deurkrukke (verspr.) ['d.../...] deurkruk
deurkrukke z. deurkrokke
deurkrummelen (Dfo, El, Spa) zw. ww.;
onoverg.; krummelde deur, het/is deur-

wodde dcarkruusd dear wat d'r in Amer/Ice
gebeurd is (Ow)

deurkuieren ['d...] - doorkuieren,
doorwandelen
deurkwetteren (Ma) ['d...] - doorkwebbelen Ze kwetterde an len stok dear

(Ma)
deurlaeden (Nbk, al-NI) bn. ['d...] 1. (van
wagens, auto's, karren ed.) door te zware
belasting een beetje doorzakkend De
waegen was deunla eden, de widen
scboerden an (01-NI)

deurlaepen (Nbk) onbep. w. ['d...] 11. aan
Un stuk door koffie zitten drinken Hij
laept mar dear (Nbk)
deurlaoten st. ww.; overg., onoverg.; het
deurlaoten ['d...] 1. (overg.) door jets heen
laten gaan We lacten gieniene deur we
laten niemand door deze afsluiting e.d. 2.
(onoverg.) water door laten komen, doorlatend zijn Depooldcrdieklatdeur(Diz) 3.
(overg.) verweiden (Diz) Zu/len we de
koenen mar deurlaoten? (Diz), zo ook We
moe'n dekoenen even deurlaoten id. (Diz)
deurleggen ['d...] - doorleggen (door bep.
vogels)
deurlekken ['d.. .3 . doorlekken Ft dak
Iektedeur(Ld), Et/ektmarstaor4ies dew;
zo lange as 't regent (Dfo)

deurlepelen (Nbk, Nw) zw. ww.; onoverg.;
lepelde deur, het deurlepeld [d ... ] 1. steeds
met de lepel blijven eten 2. steeds maar
doorpraten Hiy lepelde mar an len stok
deur (Nbk, Nw)

deurleren ['d. .3 - doorieren: blijven leren;
vooral: verder onderwijs volgen Die jonge
wil bes/ist deurleren (Nt), Deur/eren is
met veur iedeniene weglegd nI. wat zn
intelligentie of doorzettingsvermogen
betreft, ook: is niet voor ieder mogeiijk in
financieel opzicht (Pe-Dbl), As die jonge
zo geed leren kan, dan moej'm deurleren
laoten (01-Ni), Sommigen gongen karkelik
deurleren, om lidmaot van een karke te
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wezen (Dfo)
deurleven I [d ...} - doorleven, blijven
leven Nog levon zion verha cien in de
[evil/ic dour, al is et dan al lange loden
allegore (J)

deurleven II (p, b) {...1...J - doorleven,
meemaken van een bep. tijd Dissejaoren,

die we now deurleven, bin we' zwaor (p),
Mar meensken die do benauwdhied on do
zorgen tot in hour diepste wezen kend,
dour/odd en dour/eden hebben (..) ( b)
deurlezcn [d...J - doorlezen: voortgaan

met lezen; helemaal lezen
deurlieden (b) [...'l...] - doorlijden Mar
meensken die de bonauwdbiod on do
zorgen tot in bear diopste wezen kend,
dour/cold on dour/eden hebben (..) (b)
deurliggen [d...J - doorliggen (door

personen die zeer langdurig liggen; ook
wel van koeien; bijna steeds wederk.) Hij
bet zo lange loden dat hij hot 'vi hieiomaol
deur/egen, hif is cup en raekt an de
schoo/derb/aeden (Nbk), Hi7 begint him a!
aorig dear to liggen (Np), Aj'lange liggen
moeten, dan 1% ie je ten lange lesto dear

(El)
deurlochten zw. ww.; overg.; Iochtte deur,
het deurlocht ['d...] 1. doorlichten:
helemaal nagaan, grondig inspekteren De
booker, moe'n es even deurlocbt wooden

aan een inspektie worden onderworpen
(omdat de boekhouding wellicht niet in
orde is) (Bu) 2. een rOntgenonderzoek
ondergaan (meestal: m.b.t. eon periodiek
onderzoek) As do meensken eon oproep
kriegen veur deurlocbten, dan wodt daor
vaeke een hoel gebruuk van maokt(Obk),
even henne to deurloch ten (Nbk)

deurlochtig (Nw) bn. ['d...] 1. stork
doorschijnend Diojurkschiendezo dew-, et
wodde ze/s hioiemaole deurlocbt, (Nw)

deurlochting de; -s, -en ['d...] 1.
rontgenonderzoek, veelal periodiek om bep.
aandoeningen op to sporen We moe'n naor
do deurlochting (Nbk)
deurloop de; deurlopen; deurlopien ['d...]
1. gang (yank: smal), pad, opening bedoeld
om ergens doorheen to kunnen lopen Om
van do lone in do aandere kaomer to
kommen, was d'r eon deurlopien (Op), We
bobben een deurloop in do bode inaekt(El),
Tussen huus on schure is vaeke eon
deurloop(Pe-Dbl, El), Van do stal naor do

dole hebben we eon deur/oop (Op), We
hebben ione in do [emil/c, die her een
gaank daoraj'amporan deurkunnen, oat is
eon echtedourloop(Nw) 2. gang achterde

voordeur (Pe-Dbl) 3. het benutten van een
opening, ruimte e.d. om ergens doorheen to
lopen We wi/len bier glen deur/oopbebben

we willen niet dat mensen hier steeds Jangs
lopen (Nbk) 4. doorrijstal (Nt) Vroegerbij
do harbargon haj' con deur/oop mit stalling

(Nt)
deurloopmelkstal (Db, Dhau) [d...] doorloopmelkstal
deurloopmelkwaegen (Dhau) ['d...] doorloopmelkwagen, verrijdbare, overkapte
wagen waarbinnen men links en rechts
koeien vastzette en zat to melken (men had
vier-' en 'tweestands'-typen)
deurlopen st. ww.; overg., onoverg.; leup
dour, is (bet. 1-6, 8-10, 12, 13)/het (bet.
1-8, 10, 11) deurlopen ['d...] 1. (onoverg.)
blijven lopen, zn lopen vervolgen Loop
mar oven dear, dan koj' d'r vanze/s we!

(Nbk) 2. (onoverg.) flunk blijven lopen,
vooral niet Iangzamer gaan lopen Her bif
wel een betion dour/open, daenk ie? (Nbk),
Loop mar wat dear, eors koj' d'r nooit

(Nbk) 3. (overg.) lopend gaan door iets (en
evt. bewerken) (Dfo) Do bieten moo'n nog
dour/open wooden, d'r zit nog to yule
onkruud in (Dfo) 4. (overg.) doornemen,

nog eens nagaan, inspekteren (van een
plan, een opsomming enz.) et plan nog
oven deurlopen (Nbk), eon host nog oven
dourlopen (Nbk) 5. (onoverg.) doorgaan,
blijven gebeuren, nog geen einde vinden
Dat Inept nog web even dour dat gaat zo
nog wel een tijd door, duurt nog wel even
(01-NI), Maokje daor met drokoinmo, dat
]opt we! dour (Nbk), Die tentoonstel/ing
hot nog deurbopon tot 20 augustus (Nbk) 6.

(onoverg.) verkering blijven hebben (ook:
en maar niet trouwen) (Wol) Ze hebben al
tion jaor verkering, mar ze bile von mar

dour/open (Wol) 7. (onoverg.; van wegen,
paden enz., ook van een opsomming, eon
reeks, een tekst ed.) een verder verloop
hebben, niet ophouden Die weg die /opt
daor nog dour (El), Dat vorbaeb hopt dour
tot bladziodo bonderd(Nbk) 8. (onoverg.)
zijn weg nemen door et bie/e ddrp
dear/open (Nbk) 9. (onoverg.) (van
kleurvlakken e.d.) mengen met andere
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deurlopend - deurmesten
kleuren (vaak: aan de rand van het viak
van de desbetreffende kleur) Do kiouren
van do trui bin dour/open (Dho) 10.
(onoverg.) door blijven lekken, stromen
Dat goution /opt nag wat dour (Dfo) 11.
(onoverg.) blijven komen (en evt. gaan)
van mensen Do drokto is over, on now/opt
et flog wat dour er komen nog steeds wat
mensen bij (Dhau, Nt) 12. (onpers.) to veel
aan zn hoofd hebben, zodat men zn zaken
niet meer op een rijtje houdt, ook sterker:
gaan malen, bijna gek worden 1k kan or
wark n/ct moor an, et iopt me dour (Dhau),
1k bin zoveer henne, ct/opt mi] a//emao/o
dour (El), Dat oo/de moonsko bogint or ok
al dour to /open (Dfo), lkhcb eon poor koor
wat stoms daon, et kon me wo/ dour/open
(Bu), Hij was d'r wat hi] Jangos, 't /eup
him wat dour (Dhau, Nbk), Et /opt him
dour hij is malende, A]' to go/oord binnon
dan kan etjo later soms dour/open (Spa),
Die lop ot wat dour hij is malende (El,
Nbk, Np, Ste), Et kon Jo wo/ deur/opon
man! je kon wel niet good bij je verstand
zijn (Spa) 13. vergeten (Nbk) 1k/can 'tniot
in 't zin kriogon, et is me hielemao/e
dour/open (Nbk)
deurlopend I bn. ['d...] 1. aaneen, zonder
onderbreking (van een tijd, een ruimte) of
eindpunt As wi] do schooldouro d'r out
doon, hebbon wi] eon deurlopend vortrek
(Db), eon douriopondo voursteiing (D!a,
Nt), eon dour/opende weg(Ow)
deurlopend TI bw. [...!o:ptpt] doorlopend, steeds lone die graog oon
borrol lust on dour/opond dronkond is (..)
(Np), Die moonskon bobben deurlopend
yolk (Obk), a sekreet is deurlopend bozet
(Dho), Hi] bet dour/op end et boogsto
woord (D!a)
deurlopers (verspr.) ['d...] - doorlopers
Friese dour/opors, vaak in het bijzonder nit
10/54 di. IJIst (Obk), vandaar Drio/stor
dour/opors, aJ' die haddon dan ha]' do besto
rodons; do iezers weren van eon appat, host
soort stao/ on ze g/odon licht over et ies
(Obk)
deurlopertien (k: Ste) et 'dA:orIo:prtin] 1.
bep. kinderspel (k: Ste)
deurmaeken Ook deurmaken (WH)
['d ./...] - beleven, doorstaan: Hi] hot eon
minno tied dounnaekt(Diz), Zobebbon wat
deurmaekt mit die /iodorio van dat zieke

kiend (Nt, Wol, Dfo), Die moons/con
hobben a/hie/ wat deunnaokt(Dho, El, Sz,
Nbk), Die mos in zien ziekte b/of wat
deurrnaeken (Obk)
deurmae!en Ook deurmalen (Sz) zw. ww.;
onoverg.; maelde dour, het deurmaeld
[d.../...] 1. blijven ma!en (tot meel) 2. in
d'r over dourmaoion zich er voortdurend
zorgelijk over blijven uiten, er voortdurend
over blijven denken en zich or over uiten
lomoo'n d'rnowniotzo over deurmaoion,
boo] now mar es op te rn/er/con (Ma, Nbk,
Np, Ste), Hij macide d'r zo /ango over
dour dat et mij op 't lest bogon to verve/on
(Op), Hi] macit d'z-mar ovor dour (Nt), zo
ook Hi] maa/t mar dour (Sz)
deurmaken z. dourmaokon
deurmalen z. dourmao/on
deurmatte (verspr.) Ook deurematte (Dia,
Nbk, Np, Wol) [d --- I ... ] - deurmat
deurmekkeren zw. ww.; onoverg.;
mekkerde dour, her deurmekkerd ['d...] 1.
blijven mekkeren (z. ook mokkeren, bet. 1)
2. steeds maar blijven praten, zeuren over
iets, zich or steeds maar over blijven uiten
Hi] b/eel mar over dat oo/de geva/iogien
deurmokkoren, dat in 't Josto /cup mi] do
kop omme on bin i/c hi] ¶m wog/open (Ste,
Op), zo ook Zo mokkeren mar op et zoido
deur(Ld)
deurmelken zw. ww.; onoverg.; melkte
deur, het deurme!kt ['d...] I. blijven melken
(van koeien enz.) Die vent moikt ok mar
dour (Np), Die koe me/ken we mar dour tot
hi]drouge is, dan gaothi] your woidon vot
(Sz), Die man her die koe to /ango
deurm u/ken, hi] wodt zo maeger (Pe-Dbl)
2. blijven proberen er zo weinig mogelijk
voor to betalen of er zo veel moge!ijk nit to
halen bij een keep Et zit a/tied drioge mit
die koopman aJ' eon koe an 'in verkopen,
hi] me//ct mar wat dour (Dfo) 3. blijven
zeuren, klagen Jomoe'n d'rniet a/tied over
deurmeikon (Spa)
deurmenning (Db, Dfo, Wol) de [d ... ] 1.
her systeem met name in een schuur
waarbij men met de wagen door twee grote
deuren binnen kan gaan, en aan een andere
zijde er weer nit door twee andere deuren
(die kleiner zijn, de vracht is er dan at) Do
waogon mit ho] ruuldo do dourmenning
dour do dole op (Db)
deurmesten (Pe-Dbl, Spa) zw. ww.;
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deurmeten - deurpielen
overg.; mestte dour, het deunnest ['d...] 1.
blijven mesten van een dier, vgl. meston,
bet. 2: eon beest nog wat deurmoston
(Pe-Dbi), eon kiepe even deurmeston (Spa)
deurmeten (spor.) [d...] - doormeten
(m.b.v. een elektrische stroom)
deurmi'jen (Dhau, El, Ld, Nbk, Pe-Dbl)
['d...] - doormaaien: doorgaan met maaion
Et weer is good, we moe'n mar wat
deurmijen (Dhau), Jo kun aaJtied nicE
dourmijon, dan woj' vuul to mu (Pe-Dbl);
door maaien in stukken snijden Zo hobbon
do snoor van et eloktrisch dourmijd (Nbk)
deurmidden z. dourdemidden
deurmiegelen z. deurmjggo/en

deurmiemelen (01-Ni) zw. ww.; onoverg.;
miemelde deur, hot deurmiemeld
['dA•armimlfl] 1. voortdurend zacht huilen
Dat kiond miom cit mar dour (01-Ni)
deurmiezeren (Dho, El, Wol) zw. ww.;
onoverg.; miezerde deur, het deunniezerd
['d...] 1. doorgaan met miezerig blijven
regenen D'rkomt woinig waoter nut, mar et
miozort mar dour vandaoge (Wol)

Et nat ok mar dour (Ste), Et nat mar dour,
at wodt eon vorlogen booltion hot blijft

maar regenen (01-Ni)
deurnemen ['d ... J - doornemen: nog eens
bestudoren, nog eons beschouwohjk
bekijken do rolle nog oven dourn em on
(Nbk), Wi] bobbon et oven dournoumon
(Ma), Dat vorsiag mooj' nog es oven
dournomon (Pe-Dbt), Dissokaortbosnomen
we dour (Ste); boschouwelijk bespreken
We moo'n abs oven dournomon (Dho), En
P. nammitmijdokaorto nog even dour(j)

deurneuzen (spor.) ['d...] - doomouzen
deurni'jen ['d. .] - doornaaien: doorgaan
met naaien; door iets been naaien: Eon
rioton oak wodt mit krammodraod dourni)d

(Dhau)
deurnommeren (1) ['d...] - doornummoron
deurouwehoeren zw. ww.; onoverg.;
ouwehoerde deur, het deurouwehoerd ['d...]
1. blijven kletsen, zeuren .To mooten nicE
Jangor dourouwohooron, want daor komt

mot van (Wol) 2. blijven kietsen, praten
Jim ouwehooron nog mar wat dour, mar 1k

deuriniggelen (Dhau, Dho, El, Ma, Nbk, gao op boddo, ik moot d'r weer vroog not
Np, Nw, Sz) Ook deurmiegelen (Diz) (Nbk)
['d.....d...] - doorgaan van migolen, deurpakken zw. ww.; onoverg.; pakte
miezerig blijven regenen: Et migo/t mar deur, het deurpakt ['dA:açpakfl] 1. met
wat dour (Diz, Np), Etniiggoltan ion stok kracht aan jets gaan werken, aanpakken,
dour (Nbk, Np)
doorzetten 1k besleut om dour to pakkon
deurmodderen (Nbk, Np, 01-Ni, Ste) (v), Now mooj' ok es oven deurpakkon
['d...] - doormodderen
(Np), We mosson wol good dourpakkon mit
deurmottelen (Spa) zw. ww.; onoverg.; ot waark, want sanders kwam d'r Zion
mottelde deur, het deurmotteld ['dA:or aendo an (Obk), Mit vorkoringpakton wij
motiv] 1. bij voortduring pruttelen, licht vroogor drokt good dour (01-NI)
mopperen Hi] motteit mar dour! (Spa)
deurpelen z. douipiolon
deurmotten zw. ww.; overg., onoverg.; deurpennen ['d..J - doorpennen, blijven
motto deur, hot deurmot [d ...] 1. blijven pennen, schrijven
morsen 2. blijven knoeien met natte deurpeuteren (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
substantie 3. blijven regenen (hcht, peutorde deur, het deurpeuterd ['d...] 1.
druilerig) BE bile/I mar dourmotten, ci wil blijven peutoron 2. doorwerken Hi] b/eel
mar nb! drougo wodden (Wol), Etmot mar aor% douipoutoron (Wol), Aj' niot
stiokem dour (Spa)
dourpoutoron koj' nooit klaor (El), N. is
deurnat [aks. wisselt] - doornat, zeer nat glen man die rempend nut et aondo zot,
Dournat van zwiet woron ze soms as
niarbi] biioft a/tied we/ dourpoutoron (Op),
bioto was bovon op do vakkon (j), 1k bin
deurnat rogond, or waotor sopt me in do
kiompon (Db), Do kiondor zatton mu
waotor to motion, zo waoron half deurnat

(Pe-Dbi)
deurnatten (01-NI, Ste) zw. ww.;
onoverg.; natte deur, hot deurnat ['d...] 1.
blijven regon, ook: blijven vocht afgeven

Mar stiekem wat deuipouteron, dan leer io
et we] (Spa, Db), Aj'zo dourpoutoron kom
Jo nog we] klaor mitjo wark (Pe-DbI)

deurpeuzelen (spor.) ['d...] - doorpeuzelen
deurpezen (Np) [d...] - doorgaan met hard
te werken: Hi] peon mar dour (Np)
deurpielen (Nbk, Diz, Obk, 01-NI, Ste)
Ook deurpelen (Sz) zw. ww.; onoverg.;
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deurpikken - deurraomen
pielde deur, het deurpield [d ...1...] 1. niet
zo hard werken maar weT steeds doorgaan
en dus vorderen Aj' zo wat deurpiofen dan
koj' d'r wel eon keer (Obk), Jo moe',, mar
wat deurpiden (Ste), Hi] pthlt mar stifle
dear ( Diz), Wepelen wel war deur. gao ie
mar kofl7ezetten (Sz)
deurpikken (spor.) zw. ww.; overg.,
onoverg.; pikte deur, het deurpikt ['d...] 1.
(onoverg.) doorpikken: blijven pikken
(door een vogel) 2. (overg.) door jets been
pikken, pikkende stuk maken Die voegel
het ion van zien eier deurpikt (Nbk)
deurpimpelen ['d...] - blijven pimpelen Ze
pimpelden de bole dag dear (Pe-Dbl), Hi]
pimpelt d'r nogal wat dour (El)
deurploegen ['d..] - doorploegen: blijven
ploegen (Iett.) En de hoer, hi] ploegde dear
hij ploegde voort (vo); door ploegen stuk
maken Ze bebben de waeterleiding dearploegd (Nbk)

deurploeteren ['d...] - doorzwoegen:
zwoegend, ploeterend doorgaan: Hi] kon
haost niet meer, mar hi] ploeterde dear
(Dho)
deurpluzen zw. ww.; overg., onoverg.;
pluusde deur, bet deurpluusd ['d...] 1.
(onoverg.) blijven pluzen, z. aldaar 2.
(overg.) doorpluizen We moe'n die ooide
pepieren nog es dewpiuzen, dan vienen we
missebien nog wat over die oo!de woorden
(Nbk)
deurpochelen (El, Nw) zw. ww.; onoverg.;
pochelde deur, bet deurpocheld ['d...] 1.
hard blijven werken Hi/ poggeit de biele
dag dear (El), Dat is con hadde warker,
MY pochelt mar dear (El)
deurpoesten (spor.) zw. ww.; onoverg.;
poeste deur, het deurpoest ['d...] 1. blijven
hijgen
deurpost (verspr.) Ook deurepost (Obk,
Wol), deurposte (Men) de; -en ['d.../...] deurpost Aj'jokte hobben kuj' nog wel es
tegen do dewpost scbuken (Obk)
deurposte z. deurpost
deurpraoten ['d...] - doorpraten: blijven
praten As ze mar es wat vlot deurpraoten,
dan komt d'r ok een aende an de
vergeerdering (Obk), Praot now es dear
(Ste), Hi3i dee niks aanders as mar
deuxpraoton (Nt), Hi7 prautte mar an ion
stok dear (Nbk); geheel en al bespreken
Dat moe'n we nog al een keer good

deurpraoten (Nbk), Jim moo 'n met 20 lelk
op mekeer blieven, praot of mar even good
dear (Nw, Db), de bool good dewpraoten
(01-NI)
deurprikken (spor.) ['d...] - doorprikken:
door lets heen prikken; blijven prikken;
doorverbinden (bij telefoneren)
deurproemen zw. ww.; overg., onoverg.;
proeinde deur, bet deurproemd ['d...] 1.
(onoverg.) blijven eten Die proemt rust%
dear hij eet maar door (Db, Dfo, Dhau,
Dho, 01-NI, Wol), ...an ion stok dear(Ma)
2. (overg.) opeten, erdoor schuiven (Nbk)
Now, die proemtd'rhie] wat dear (Nbk)
deurproesten [d --- ] - doorniezen, blijven
niezen Hi] proest mar dour (Ste)
deurproezen (Sz) ['d..] - dooreen prakken
1k za! 't even deurproezen (Sz)
deurprutten (Np, Wol) zw. ww.; onoverg.;
prutte deur, bet deurprut ['dA:orprAtv] 1.
(van koffie) blijven pruttelen (Wol) De
koffie moot nog even dousprutten (Np) 2.
blijven koken, nog even doorkoken (Np) Et
moot nog even deurprutten koken (Np), Aj'
eten op staon bebben, dan zeggen je we!
Etprut !ekker dear!' (Wol)
deurrabbelen (verspr.) - blijven
kwebbelen, onophoudelijk kletsen Die
rabbelt an ion stok dear (Bu, Op, Ow,
Wol), Zorabbeltan iene di-eun deur (Diz),
Die rabbe!t an ion stok dear (Nbk)
deurraetelen z. deurrattelen
deurraffelen zw. ww.; onoverg.; raffelde
deur, het deurraffeld ['d...] 1. blijven
kletsen, blijven kwebbelen Dat meenske
raffeit mar dear (Wol), Th7 raffelt an ion
stok dear praat aan één stuk door (Diz, El,
Ma, Nbk, Pe-Dbl), ...b7 ion stok dear id.
(El) 2. blijven rafelen (Nbk)
deurrammelen zw. ww.; onoverg.;
rammelde deer, het deurrammeld ['d...] 1.
rammelend blijven klinken, blijven gaan 2.
blijven kletsen, kwebbelen (meestal: op
Iuidruchtige wijze) Hi] ramme!t an iene
drean dear, je kun 'm met 20 gaaw voigen
(Diz)
deurraomen zw. ww.; onoverg.; raomde
deur, het deurraomd ['d...] 1. hard blijven
rukken, trekken, beuken, grijpen, graaien of
anderszins woest blijven doen 2. heel hard
blijven werken (met lichamelijk werk) Etis
eon goeie warker, hi] raomt mar dear
(Wol), Hiy raomt do hieie dag dear blijft
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deurrattelen - deurroker
de hele dag vreselijk hard doorwerken (Bu,
Nbk, Np, Nw, Ste) 3. blijven schatten,
taxeren
deurrattelen (verspr.) Oak deurractelen
(Bu, Dho, Nw) zw. ww.; onoverg.; rattelde
deur, is/het deurratteld [dA:arativ/...re:t!v]
1. blijven ratelen Die donderslag rattelde
nog lange deur (Ld) 2. blijven kietsen,
voortdurend doorgaan met druk to praten
Die vrouwluden rattelen mar an iene draod
weg deur (bi), Ze rattelt an ien stok deur
(Ld, Sz, Nw), le kun d'rgien woord tussen
kriegen, hij ratte/t an ion stok deur (Ld,
Nw, Sz, Db)
deurreed (verspr., 5: oost.) Ook deurrit
(Mun, Pe-Dbl, Sz) de; ...reden
[dA:art:t/...rit] 1. doorrijstal, soort schuurgedeelte aan een kafé, herberg waar men
met paard en wagen in kon rijden (en aan
de andere kant er weer uit); het geheel van
doze plaatsingsmogelijkheid werd ook
aangeduid als deurreed en stalling Ic
kwammen an de iene kaant van de
deurreed d'r in mit peerd on waegen; die
bleven daor staon, d'r konnen vaeke wel
nile in (Ste), De deurreed bi5 de colde
harbargen was veurgien van dubbele baanzers waor depeerd- on waegens hi- en ok
weer uutrieden konnen (Obk), I tee de
twin in de deurreed (s: oost.), Ut was ok
een uutspanning, vaekemitdeurreed(Nbk),
Dc peerden badden ze vroeger an de
rikkinge staon, olze stonnen op 'e deurreed
ni. bij een uitspanning (Np), Eon uutspanning was een kel4 wit deurreed on stalling
(verspr., Ste), 't Is daor ok deurreed on
stalling gezegd van een slordig, rommelig
huisgezin (Ste)
deurregen Ook deurgeregen (Bu)
['dA:art:glJ/'dA:argorI:gj]] - doorregen, in
deurregen spek. Bij deurregen spek smaekt
gien deurwassen slaod, want dat is dan
bitter (Db), 1k koop a/tied flunk deurregen
spek, mit veule met d'r deur (Sz), deurregen spek van de bock van et varken (El,
Obk), Frokereursspek is appat kruded,
deurgeregen spek is et, dat kookt is (Bu),
deurregen spekiappen (Dfo)
deurregenen ['d...] - doorregenen: doorgaan met regenen: Et regent de hieltied
deur, or migelt de hide dag wat dear
(Nbk); stork doordringen van regen, regenwater: Dc dreuge grand was zomar niet

deurregend (Pe-Dbl)
deurreize a) ['d..] - doorreis 1k kwam
daor op deurreize naor lemilie ion keer in
etjaor langes )
deurrekenen ['d. ..J - doorrekenen: blijven
rekenen; de financiële konsequenties berekenen
deurreuren (Bu, Nbk on west.) Ook
deurruren (Bu, Obk en oost.) ['d...I... J doorroeren, good roeren Ze niossen or
beslag van de pannekoeken good anreuren
on deurreuren (Pe-Dbl), Veur or maeken
van bloedwost moej' drektnao et s/aachtcn
et blood flunk deurruren, aanders wodt or
blood stiel(Db), Stiesel year 't behang-.
p/akken moej' good deurruren, aanders
wodt et k/onterig (Db)
deurreutelen (Dhau, Pe-Dbl) zw. ww.;
onoverg.; reutelde deur, het deurreuteld
['d..] 1. aan een stuk door blijven praten,
kwebbelen, kietsen Ze reutelen mar wat
dear, on kommen d'r nooit not (Dhau), Ze
staot soms acbter mekaere dear to route/en,
dan verstao ik d'r ni/cs van (Pe-Dbl)
deurrieden ['dA:oridI2] - doorrijden:
doorgaan met rijden; verder rijden; sneller
rijden; rijdend door jets gaan
deurriegelen (Diz, Spa) zw. ww.;
onoverg.; riegelde deur, het deurriegeld
['d...] 1. komen van steeds meer mensen,
hetz. als anriege/en: Et riegelde mar dear
er kwamen steeds meet mensen (Diz, Spa)
deurring z. deurering
deurrit z. deurreed
deurritselen (Db) ['d ... J - blijven ritselen
Eon populier is elkenlik nooit stifle, die
ritselt an ion stok dear (Db)
deurrochelen zw. ww.; onoverg.; rochelde
deur, het deurrocheld ['dA:oroxç] 1. blijven
rochelen (in alle bet., z. aldaar) Die man
zat zo vol, hi rochelde an ien stok dear
(Db)
deurroeien Voor var. 2. roeien ['d... doorroejen: doorgaan met roeien; verder
roeien; door jets been roeien
deurroesten {'d...] - blijven roesten Et
muaranker is dearroest (Spa)
deurroken ['d...] - doorroken: doorgaan
met roken; met rook doortrekken Dc
sehinke ga/now wel aori deurrookt wezen
(Op)
deurroker de; -5; -tien ['dA:aro:kf] 1.
doorroker, bep. wit geglazuurde stenen pijp
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deurroilen - deursiepelen
Vader had vroeger cci, dearroker; nay
verloop van tied kwam d'r, aj'tn geregeld
bra ukten, eon mooi p/aetien op teveurschien (Bu, 01-Ni), Oonze va zieverde
allied in zien deurroker (Wol), Aj' lange
mit zoe'n dourroker rookten kwa,n d'r een
fegaurtien op 'e kop (s), vandaar Op mien
vaders deurroker kwam eon moo/c peerdekop to staon (Diz), Eon linker bruukte
vroeger vaoke eon dourroker (Op)
deurrollen Ook deurrulen (verspr.)
['d. .1...] - blijven rollen Do auto raulda nog
eon eindo dour (Ma)
deurrulen z. deurroion
deurruren z. deurrearen

gaan dan bedoeld, dan men probeert te
voorkomen: Hi] kon de karre met good
tegenbolen, die scheut nog eon aende dear

(Nbk); in her zaad sehieten van bep.
gewas: Deslao schatdeur(Obk), Do bioten
zal/en we] deurscbouten wezen (Sz), As de
spinazie in de bluai komt, dan sehot et
dear (Nbk), De wottels bin dourscbeaten
(Dhau)
deurschieter (Nt, Spa) de; -s; -tien
['dA:orski:tr] 1. doorschietende plant (Nt)
In de sakerbieten zitten verscbeidene
deurschieters (Nt) 2. hoge poi gras (Spa)
deursehipperen (Sz) zw. ww.; overg.;
schipperde deur, her deurschipperd ['d...] 1.
deurrusselen zw. ww.; overg.; russelde viot afwerken, vlot door jets heen gaan D'r
deur, her deurrusseld ['d&:arAs!v] i. hetz. moot eon einde an kommen, dan moej' et
ais raekelen, bet. 1, z. aldaar et roaster mar es v/ag deurscbioperen (Sz)
deurschoeven ['d...] - doorsehuiven: verder
even dearrusselen (Bu)
deursabbelen zw. ww.; onoverg.; sabbelde (doen) schuiven; opsehuiven, ietsje verder
deur, het deursabbeld [d...] 1. doorgaan gaan zitten; door iets been schuiven; do
met sabbelen 2. doorgaan met motregenen ander laten doen: Dat hebben ze naor bini
(Nw) Et sabbelt mar mooi wat dear (Nw) dearschea van (Nbk)
deurseheuren zw. ww.; overg. (bet. 1), deursehoppen ['d...] - blijven schoppen
onpers. (bet. 2); scheurde dour, her (bet. deurschoren (Ld) zw. ww.; onoverg.;
1)/is deurscheurd ['d...] 1. in tweeën, in schoorde dour, her deurschoord ['d...] 1.
stukken seheuren Wit ie die lappe stof even blijven schoren, bet. 8 Do locht scboort
year me deurscheuren? (Nbk), ...in de mar dear, do iene bujjo komt aachtcr de
midden dearscheuren7 (Nbk) 2. (onpers.) aandore an (Ld)
uitgeengaan van bewoiking, opklaren (Ma, deurschrieven ['d. . .1 - doorschrijven:
vo) Nao do middag schearde et dear en blijven schrijven; snel schrijven Je moe'n
gong S. nog eon sc/ioft an 't bouwen van et eon bet/en deurschrie von! (Nbk)
sparrelaand (vo), Et scheurt wat dour de dcurschrippen (Dfo, Nbk) ['d...] - blijven
scbrppen, steeds maar hard blijven
wolken gaan uiteen (Ma)
deurschiemeren ['d...], in dourschicmeren werken: Hi] schr,jot a/mar dour en wet van
/aoten laten doorsehemeren, enigszins gien opholen (Dfo)
duidelijk laten worden, laten merken in deurschrokken (Obk) zw. ww.; overg.;
bedekte termen 't Was zo good as zeker oat schrokte dour, het deursehrokt ['d...] 1.
hi] /aeter al/es arid; datbadde oo/de H. a] schrokkend doorslikken (van eten) Watkon
die kerel eten, hi] schrokte et eten zo mar
Os deurschiemoren laoton Q)
deursehienen ['d...] - doorschijnen: blijven dear (Obk)
schijnen; door iets heen schijuen Etschient deurschudden zw. ww.; overg, onoverg.;
wat rood dour (Bu), Die jurk schiendo zo schuddede deur, bet deurschudded ['d...] 1.
dear, et wodde zels hie/emaole deurlochtig door schudden dooreen doen gaan, zoals
bet op her land liggend hooi bewerken met
(Nw)
deursehienend [...'skIi:tJ - doorschijnend: een hooischudder
Dc gedienen van buurvrouw bin deurseinen rd...] - doorseinen
dears chien end (Obk), Ze had eon deursiepelen (verspr.) Ook deursieperen
dears chien end naachtjak an (Np), Eon (01-NI) ['d.../...] - doorsijpelen, blijven
lampion kuj' maken van dears cliien en d
pep/er (Spa)

deurschieten Ed...] - doorschieten:
doorgaan met schieten; een eind verder

sijpelen Do panne is zeker /ek, et siepelt
d'r wat dour (Dho), Et dak wodtminder, et
begint wat dear to siepelen (Np), As eon
keerwa/le /ekt, siepelt et allied dour (Spa);
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deursieperen - deursliederen
blijven motregenen (Dfo, Wol), Ft siepelt
de hic/c morgen mar war dear, die

motregen (Wol, Dfo)
deursieperen z. deursiepelen
deursjaantelen (Dhau) ['d ...J - blijven
sjaante/en, steeds blijven praten, meestal:
op zeurderige toon Dat means/ce sjaante/t
de h/ale dag mar dear doorpraten (Dhau)

deursjaanteren (Wol) zw. ww.; onoverg.;
sjaanterde dent, het deursjaanterd ['d...] 1.
zeurderig blijven praten Datkiendsjaantert
de hiele dag mar dear (Wol)
deurskezien z dearkezien
deursiag de; ..slaegen; -gien ['dA:aslax]
1. drevel (Bu, Dia, El, Np, Nw, Spa) 2.
holpijp, nl. om gaatjes mee te maken in
leer ed. (8u, Dfo, Ow) 3. het doorslaan
van een weegschaal of andere weeg- of
meetinstrumenten e.d. Toe mar, gaelic de
dew-slag mar gezegd bijv. als men het nog
niet geheel eens is over de prijs en wil dat
de ander toegeeft (Ste), de dears/ag geven
bepalend zijn voor hoe men zal handelen,
ook: bepalen hoe to handelen (Db, Mun):

denrsleugen ['d...] 1. (onoverg.) blijven
slaan 2. (onoverg.) de koop doen aangaan,
hetz. als ge/ok geven (El) 1k moat mar
deurslaon, want 1k wilettocbkwiet(Ell 3.
(overg.) met de hooihark bet op het land
liggende hooi los, uiteen slaan, zodat het
beter kan drogen (El, Ma, Nbk, Nw, Obk,
Ow, ba, vo) We gaon at huj keren en
deurslaon (Nbk), As at /aand nat is van de
dauwmoej'etdeurs/aon (Obk), Doe weren
ze de hie/e middag en aovens nao at
me/ken ok nog can pore drok an at
deurslaon (vo) 4. (overg.) slaande be-

wegingen door iets been maken (anders
dan in bet. 3) (Db, Nbk) (..) d'r tegenan on
d'r deurhenne s/aon om at /aeste zaod mit
de aoren en tussen et stro wag to s/a on;
dan gaoj' opbienen en dan nog mit de
haand deurslaon (Nbk), Veurdaj' baginnen
to eu/iekoekebakken, moej' ? bes/ag nog
can keer deurslaon (Db) 5. (onoverg.)
vocht doorlaten Demure s/eug dear mit de
regen, et bebang wodde helcmao/e nat
(Pe-Dbl), Demuren beginnen deartes/aon

Nao /anghenne-en--weerpraoten hat omke
de dears/ag geven (Mun), Wij mossen de
dears/ag geven op die maui/ike vraogc

(Ste) 6. (onoverg.) geweldig overdrijven,
doordraven, geweldig zwetsen Die kerel
s/aug aorlj dear (Np), Hij kan arg
(Db) 4. grote hoeveelheid die men deurslaon mit zien verbac/en (Bdie), Ic
gebruikt, verkoopt, verkwist, opmaakt I/c moe'n nietzo deurslaon (Ste) 7. (onoverg.)
heb aoriq dears/ag ho/en flunk veel stroom doorlaten D'r is can stoppe
verkocht (Ma), Hijkon d'r we/ dears/ag in dears/cagen (Nbk), De potties van de
macken, at was can picrewaaier hij had schrikdraods/aon dear(Diz) 8. (onoverg.)
snel veel geld uitgegeven (Db), lena die de naar een bep. kant overhellen, uitslaan Doe
centen d'r dear brengt, mackt dew-slag in
de centen (Db) 5. het gewicht van bep.

waren dat meer is dan wordt gevraagd door
de koper (en dat zonder bijbetaling wordt
gegeven) Dc suker wodde vroegcr wel bij
k/eiiic be ties olweagen, om iedere keer de
dears/ag d'r bij to kriegen (Dla), Oonze
win/ce/man geft nog we/ es can batien
dears/ag(Op), . . .geft goad dears/ag (Np) 6.

die di/cke vent op 'e weegschao/e stapte,

s/aug die dear! (Nw) 9. (onoverg.) onder
druk bekennen (spor.) Hij hot deurs/eagen
(Nbk) 10. (onoverg.) op een bep. manier
bij her maken van kledingstukken werken
met lange lussen, die later worden doorgeknipt om aan to geven waar men naderhand moet rijgen (Nbk, Ste) A]' can jark
macken moe]' eerst deurslaon (Ste)
deursiepen {'d...] - blijven s/epen in
diverse bet.
deursleupe (Dfo, Dhau, El) de; -n ['d...] 1.
onderdeel waar de deur aan 'hangt', vgl.

flinke vordering die men maakt in zn work
(Nbk, Nt) Hi7 mae/ct mar aorig dears/ag
mit or wark (Nt) 7. doorslag op een
schrijfmaehine gemaakt (spor.) can dears/aggien macken (Nbk)
s/cape
deursiaggevend (spor.) [...'xi.:bipt] - door- deurstiederen (Ste) ['d...] - blijven
slaggevend
sliederen (in alle bet.) Dc voe/se moat dna
dcurslagpepier (spor.) {'d...] - doorslag- are nao etka/ven vat wezan; as de koe dan
papier
nog deurs/iedert - last van wit spa/ bat deurslaon st. ww.; overg., onoverg.; bet dan bet hij ontstekinge, dat is de kotvoc/se
(bet. 1-6, 8, 9, 10)/is (bet. 3, 4, 5, 7, 8, 9) (Ste)

S.'

deursliepen - deurspulen
deursilepen zw. ww.; overg., onoverg.;
sleep deur, bet deursiepen ['d...] 1.
(onoverg.) blijven slijpen 2. (overg.) door
slijpen in tweeën doen zijn
deursileten st. ww.; onoverg.; is deursieten
['d.. ] 1. door slijten stuk taken, door-

genomen De dearsnee Stellingwarvers bin
zuni (b), Dat is deursnee yolk gewone
mensen (Nbk)
dcursni'jen [d...] - doorsneeuwen:
voortgaan met sneeuwen
deursnieden ['d ...] - doorsnijden: doorgaan
gesleten raken Et rister slit mitterticd dear met snijden; door te snijden in stukken
(Nbk), (..) ccxi mesester pak, mit twic delen ccxi korape deursniedcn (Ste), 't
deurs/eten knijen (ba), Dc broek sleet veurmes om de plagge dear te snicden
gauw dear op 'tgat(Ol-NI), Derugge van (Nbk, Db)
deursnuffelen zw. ww.; overg., onoverg.;
de strontschoppe is dcursleten (Spa)
deurslikken [d ... 3 - doorslikken We slilc- snuffelde deur, bet deursnuffeld ['d...] 1.
(onoverg.) blijven snuffelen 2. snuffelend,
ken krck ccxi koekien dear (Np)
deurstoeren ['d...] - blijven slocren, maar zoekend door jets been bladeren,
steeds niet aangepakt, afgehandeld worden, inspekteren
maar blijven slepen (van een kwestie) D'r deursnuien z. dearsnuuien
wodt silks an daon, et sloert mar dear deursnujjen z. deursnuien
deursnuuien (Bu, Db, Dhau, Dho, Nbk,
(Wol)
deurslokken Ook deurslukken (WH) zw. Nw en nest., p) Ook deursnuien (WS
ww.; overg.; slokte deur, het deurslokt noord. van de Lcnde, Pe-Dbl, p),
['d...] 1. doorslikken 'k Heb een smack in deursnujjen (ZW, Dho, Nw, Obk) zw.
de mond as ha 'k cen klein kiend deurslokt ww.; overg., onoverg.; snuuide deur, bet/is
(Np), Dat Heine kiend stikt war in de (bet. 2) deursnuuid ['d.../...] 1. (onoverg.)
mond, dat moej' ze ofpakken vcurdat ze
blijven snuuien in bet. 1, 2 2. (overg.)
deurslokt (Obk), Die lop zo recht, MY kon helemaal spiedend doorzoeken, doorwel ccxi paol dcarslokt hebbcn (Sz) 2. snuffelen (fig.), z. ook snuuicn, bet. 2 H7
doorslokken, met grote slokkende hadde ethuas deursnuid(v)
bewegingen naar binnen werken 1k slokkc deursokketen ['d. .3 - blijven sokkelcn in
de kofuie dear (v)
alle bet.
deurspalten (j) st. ww.; overg., onoverg.;
deursiot z. deureslot
spaltte deur, is deurspalten ['d...] 1. in
deurslukken z. deurslokken
tweeën uiteen (doen) springen, scheuren,
deursiuzen (spor.) [d...] - doorsluizen
doorsplijten
deursmeerbeurt [d... 3 - doorsmeerbeurt
deurspeulen ['d...3 - doorspelen: doorgaan
deursmeren [d...] - doorsmeren
deursmeulen [d... 3 - blijven smeulen Et met spelen; geheel en at uitvoeren door te
spelen, bijv. van een pianostuk; toespelen,
your dat smeult wat dear (Np)
deursnaeteren zw. ww.; onoverg.; snaeter- bijv. in de balle deurspculen, ook fig.:
de deur, het deursnaeterd [d ...] 1. blijven heimelijk de antler een kans, een mogelijksnateren (lett.) 2. blijven kietsen, heid bieden bij wijze van opzetje; in
handen doen komen, een zaak laten worden
kwebbelen
deursnee I de; .. .sneden ['dA:arsnl:] 1. (van): Hier kun wij nict alles van vienen,
tekening in doorsnede (spor.) 2. grootte dat speulen we dear an et bestaur (Nbk)
qua diameter, dikte (Dhau, Mun, elders deurspitten [d...] - doorspitten: blijven
spor.) Baurman her ecn silo mit ecn spitten
deursnee van zes meter (Man), Die toom deurspoelen Ook deurspulen (bet. 1, 2:
biggcn is van dczelde deursnee (Dhau) 3. Nbk) zw. ww.; overg., onoverg.; spoelde
in in deursnee gemiddeld, in het algemeen: deur, het deurspoeld ['d... ...] 1. doorIn dcursnce bin wij allemaol licke atom spoelen, blijven spoelen in div. bet., z.
gemiddeld genomen (Db), In deursnee aldaar 2. (overg.) reinigen door met
staon de bocren in Spangehoek nict zo
vrocg op (Spa)
deursnee II (Nbk, Obk, b) bn.; attr. [d... ]

1. gemiddeld, gewoon, in bet algemeen

vloeistofte spoelen de w.c. dcurspocicn,je
mond dearspoelen bij de tandarts (Nbk) 3.

verder spoelen: van videobanden e.d.
deurspulen z. deurspoelen
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deurstaemeren - deursturen
deurstaemeren (bi) ['d...] - blijven
staen,eren: Dat staemert mar wat dciii! (bi)
deurstaon [...'st ... J - doorstaan Ze hebben
hitl wat deurstaon (Nbk)
deurstappen ['d...] - doorstappen
deursteuken Ook deurgesteuken (Mun,
Nt) ['dA:rstA:kp/ ...go ... J - in 't Is
deursteuken kaorte doorgestoken kaart,
...dcursteuken warkicL, deurgesteuken (...}
id. (Mun, Nt)
deurstikken I st. ww.; overg., onoverg.;
het deursteuken (en var.) [d...] 1. (overg.)
door in jets te steken een doorgang,

breiwerk
deurstoten Ook deurstotten (voor verbr. z.
stoten) st./onregelm. ww.; stootte deur,
het/is deurstoten ['d.. .J 1. blijven stoten in
div. bet., z. aldaar 2. door iets heen stoten:
om een opening te maken of om
doormidden, uiteen te steken Zoe'n
boortien is ten sma/ schoppien waor aj'
boom wotte/ties mitdeurstotcnkunnen (Nt),
mit de pieperaeger de piepe deurstoten

(Ma) 3. op krachtige wijze doordringen,
vooral m.b.t. oorlogshandelingen (spor.)
deurstotten z. deurstoten
opening maken Dc dam is deursteuken deurstraampelen ['d. ..J - doorstrompelen
vanwege 't hoge waeter (Op), ccv dick (len.)
deurstikken (Bdie), Die zwulle wodde deurstraoling (Dfo, Dmi, Np, Pe-Dbl, Sz)
deursteuken (Np), Die piepe die zit de ['dA:arstra:aIuj] 1. spijsvertering, goede
verstopt, die mock even deurstikken (Sz) stoelgang, vlotte ontlasting Op 'e tied
2. (overg.) bij het kaartspel: hetz. als siepels eten ge/I een gocie deurstraoling
stikken, bet. 13 (El, Np, Obk, Ow) de (Np), (..) goed drinken, mit 't oog op de
kaorten deurstikken ( El, Np, Ow), Af' deurstraoiing(Pe-DbI), Een meens moetop
kaortspeu/en meuj' ze nicE deurstikken

'e tied Rink deurstrao!ing hebben (Sz)

(Obk) 3. blijven stikken in div. bet., z.
aId aar
deurstikken II zw. ww.; overg.; stikte
deur, het deurstikt ['d...] 1. (overg.) naaien:
vooral van dikke stof, stikken ccv deken
deurstikken ( Wol), Wat hej' die delicti
mooi deurstikt! ( Ld, up, Spa), metrassen
deurstikken (Op), Dat nijwark moet dat
maegien nog even deurstikken (Bu), ...nog
even mit de ni5niesiene deurstikken ( El),

deurstrepen zw. ww.; overg.; streepte
deur, het deurstreept ['d...] 1. doorstrepen,
een streep halen door (lett.) Dat woord

Di] et o vertrekken van ten deken moej' ok
deurstikken (Obk), Die o vertrokken delicti
moej' goed deurstikken, eers is hi] nicE
mooi (Db)

deurstikker (b: In) de; -s; -tien
['dA:arstticr] 1. doorsteker (om een pijp
mee schoon te maken), ook: in de vorm
van strootje van bentgras (b: In)
deurstikt (Db, Dfo, Ld, Nbk, Obk, Sz,
Wol) Ook deurgestikt (Pe-Dbl, Ste) bn.
(volt. deelw. van deurstikken) [ d.../
'dA:arxastlkt] 1. bewerkt door deurstikken
II Die deurstikte dekens bin /ekker waann
(Ld), ten go cit deurstilite deken (Ld, Obk),
ten dears tikte, o vertrokken, watteerde
deken (Dfo)
deurstoeven [' d...] - doorstuiven

deurstoppen (Ld, Np, Nt, Obk, 01-NI,
Spa, Sz, Wol) overg.; stopte deur, het
deurstopt ['d ... J 1. door te stoppen (bet. 2)
dichtmaken van een dun geworden plek in

moej'dew-strepen, dat is verkeerd schreven

(Nbk) 2. annuleren van een plan, opgeven
van een wens, bedoeling Dat wodt niks
nicer, dat kuf we! deurstrepen (Ste), Now,
dat kuj' we! deurstrepen gezegd bijv. als
duidelijk wordt dat men zn geld niet terug
zal krijgen (Nbk), Die kuj' we! deurstrepen

op die persoon hoefje niet meer te rekenen
(Bu), zo ook ? Is a! zo Jaete, dat ie lain de
visite we] deurstrepen ( Diz)
deurstrieden [d...J - blijven strieden in

alle bet.
deurstrieken (Obk, Sz) st. ww.; overg.;
het deurstreken ['d...] 1. hetz. als
deurstrepen, bet. I ten a&-es deurstrieken
(Obk)
deurstromen {'d...J - doorstromen: blijven
stromen; verder stromen; stromend gaan
door iets: El wactcrstroomtmet v!otmeer
dear, d'r zit zeker een proppe in de buize

(Up); terechtkomen in een ander huis, een
andere onderwijsstruktuur e.d.: Ze kun in
ien keer deurstromen naor et vwo (Ow)
deurstuderen ['d...] - doorstuderen: blijven
studeren, ook in die zin dat men een
hogere opleiding gaat volgen Hi] zo!
deurstuderen (Nbk)
deursturen ['d ... J - doorsturen
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deursudderen - deurverkopen
deursudderen [d...] - blijven sudderen,
ook fig.: blijven opspelen, als gevoelige
zaak Nj tijd en wijie terugkeren In et
verburgono suddordo ot dour as verburgene
drikoJken (v)
deurtacteren (v) zw. ww.; onoverg.;
taeterde deur, het deurtaeterd ['d...] 1.
Iuidruchtig blijven kietsen, kwebbelen Do
vrouw taotert onvorstourbor dour (v)
deurtamboeren (Op) zw. ww.; onoverg.;
tamboerde deur, het deurtamboerd ['d...] 1.
blijven doorzeuren, blijven drammen Jo
moo 'n niot zo dourtambooron (Op)
deurtellen [d ... ] - doortellen: blijven tellen
deurtiemen zw. ww.; onoverg.; tiemde
deur, het deurtiemd ['d...] 1. blijven tiomon
van hooi 2. doorzeuren, blijven zaniken En
daor wodt dan eon menuut of wat over
dourtiomd (v), Ze kan d'r mar over
deurtiemon (Obk), Hiy tiemt d'r mar wat
over dour (Bu, Nbk), ...op dour (Np, Nw),
Jo moeten met zo dourtiemen (Wol), Ze
kun tiedon over otzeide dourtiomon (Dfo,
El)
deurtienbellen (Op) Ook deurebellen (Ld)
['dA:ortimb ... .d ...] deurtikken [d...] - doortikken: blijven
tikken Do k/okke tikt mar dour (Ste), Do
klokko tikt dour de tijd gaat verder, we
mogen geen tijd verliezen (Nbk); met een
tikkende beweging doorspelen van een bal
(spot.); oplopen qua kosten (spor.)
deurtjaantelen ['d...] - blijven tjaantolon,
waaronder doorzeuren, blijven zaniken: K.
tjaantoit nog eon schoffien dour (v)
deurtoeht ['dA:art3xt] - doortocht:
doortrek, hot gaan door Et moot in vroeger
jaoron wemold hobben van die
trokvoegefties, die do oni?nen andedon op
do dourtocbt naor 't zuden (j)
deurtochten [d ... J - doortochten, gaan van
tocht: Wat is et daor toch waarzn, Iaot et
mar oven iokkor deurtocbten (Nbk)
deurtrappen Id...] - doortrappen: blijven
trappen; blijven fietsen; voortmaken met
fietsen
deurtrapt In., bw.; -er, -st [...'trapt] 1.
doortrapt 11,7 is deurtrapt gomion (Ow),
eon dourtrapto Jieder (Spa)
deurtreden (Nbk, vo) [d...] - blijven
tredon, vgl. met flinke stappen blijven
lopen Do oolde bruno was a/los good, die
troodde mar staorigan dour in do ronto (vo)

deurtrekken ['d...] - blijven trokkon in
diverse bet., waaronder: verder trekken,
gaan door: Do bujjo trekt dour? west (Np);
langer maken van een Jijn: eon 4fn
deurtrokken (ook fig., d.i.: ook laten golden
voor); de w.c. reinigen door de spooling in
working to stellen do w.o. deurtrokken
deurtrillen ['d...] - doortrilhlen, blijven
trillen
deurtrokken ['d...] - doortrokken,
doordrongen van (lett.) In et rookhokko
hangt et spok to roken, tot et good
dourtrokkon was on dan woddo et drougdin
douzon mit baksel (Obk)
cleurtrommelen ['d...] - doortrommelen,
blijven trommelon
deurtweernen (Nbk, Np) [d...] doorzeuren, blijven zaniken, blijven
twoernen (bet. 2), argons over
dourtwoernon (Nbk, Np), ( ... ) en bij
twoorndo mar dour (Nbk), d'r twit laank on
twit bried over deurtwoornon het
voortdurend van alle kanten bekijken en
afwegen, vaak: zonder tot een afronding,
een beslissing to komen (Nbk)
deurvaeren z. deurvoron
deurvaort (Obk) ['d...] - doorvaart:
gelegenheid om door to varen do deurvaort
beletton (Obk)
deurvaren z. deurveren
deurvechten st. ww.; overg., onoverg.; het
deurvochten ['d...] 1. (onoverg.)
doorvechten: voortgaan met vechten Die
vechten dour, zo wilion oorstbioedzion!ze
gaan maar door met hun geruzie, or meet
eerst bloed vloeien of iets gebeuren dat
dramatisch is voordat ze stoppen (Dho) 2.
(wederk.) zich door to vechten een weg
banen
deurveergeld (1) ['d...] - doorvaartgeld
deurveerhoogte (1) [d...] - doorvaarhoogte
deurverbienen ['d...] - doorverbinden
(m.b.t. het telefoonverkeer) 1k zaije oven
deurvorbienen (Obk)
deurveren (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook
deurvaeren (Np, Ste en west.), deurvaren
(WH) zw./st. ww.; veerde deur, het/is
deurveerd [d.../.. 1 - doorvaren
deurverkopen ['d. ..] - doorverkopen:
doorgaan met verkopen; verder verkopen
Arboidorskionder of kiondor van kfoine
booron, as die tegon do 20 jaor lupon dan
konnen zo hour ok nog we! es
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cleurvertellen - deurweren
deurverkopen as ze in et p/ak van can
boerezeune in dienst gongen as soidaot

(Ow)
deurverteilen {'d ... J - doorvertellen, aan
een ander vertellen Ze moth at niet
deurvarte//an (Nbk), Die kan mcraoke/
deurverteiien hij/zij vertelt jets heel
gauw/vaak door aan een ander (Nw)
deurverwiezen (spor.) Ed...] - doorverwijzen
deurvitteren (Ste) zw. ww.; overg.;
vitterde deur, hat deurvitterd ['dA:orftt ] 1.
aanmoedigen, hetz. als anvieteren
deurvliegen ['d...] - doorvliegen: doorgaan
met vliegen; verder vliegen; met grote
snelheid gaan door leerstof, to behandelen
kwestjes ed.: We bin die ooide taksten
deurvieugen, zo mooi waren ze (Obk)

deurvoeren zw. ww.; overg., onoverg.;
voerde deur, hat deurvoerd ['d...] 1.
(overg.) blijven voeren, als voer blijven
geven (van dieren, van mensen die zelf niet
het eten tot zich kunnen nemen) 2. verder
voeren van doorvoerhandel
deurvoerhaandel (1) ['d...] - doorvoerhandel
deurvoerhaven (I) ['d...] - doorvoerhaven
deurvraogen st. ww.; onoverg.; het deurvraogd ['d. •] 1. doorvragen: voortgaan met
vragen 2. indringender gaan vragen Ze
begon dour to vraogen; hoe mos ik me daor
now out redden! (Nbk)
deurvreten st. ww.; overg., onoverg.; het
deurvreten [d...] 1. (onoverg.) blijven
vreten Aj' zo deurvreten woj' aiiiend mar
dikker! (Nbk) 2. door jets heen vreten Dc
knian bet him hieiemaoie deur et tussenschot henne vreten (Nbk), Do gait her at
touw daor hij an ston deurvreten (Nbk)

warkte deur, het deurwarkt ['d...] I.
(onoverg.) steeds blijven doorwerken (aan
lets), z'n werk niet onderbreken voor rust,
een praatje e.d. Hij warkt a/tied mar deur

(Ste), ...de h/citled dour (Nbk, Np), Hil
warkt dag en naacht dour (Obk), As ze
deurwarken dissa woke, dan kun ze or wark
bier daon kriegcn (Obk) 2. (onoverg.) aan
het werk blijven, (nog) niet met pensioen
gaan 3. (onoverg.) harder gaan werken,
opsehieten met bet werken Ic meugen we1
eon betian daurwarken, ears koj' d'r n/ct
mitk!aor(Nbk) 4. (onoverg.) zn gevolgen
hebben, in andere domeinen ook zn
doorwerking krijgen As iene can keorzoe'n
rissa/taot boekt bet, dan warkt dat deur,
dan daenken cren ok dat ze et kunnen

(Nbk) 5. (overg.) werkend doomemen,
geed bestuderen van een geheel eon
studieboek deurwarken (Nbk)
deurwassen I (verspr.) zw. ww.; onoverg.;
waste deur, is deurwassen [dA:arwasn] 1.
(van bep. gewassen) doorschieten, in het
zaad schieten, beginnen te kiemen Et siaod
is deurwassen (Nbk), Et zaod kan
deurwassen (Np) 2. funk groeien (in de
lengte) (Dhau, Nbk)
deurwassen II (verspr.) bn. ['dA:orwasv] 1.
(van bep. gewassen) doorgeschoten, in het
zaad gesehoten, begonnen zijnde met
kiemen (verspr.) deurwassen cerpois (Dfo),
Dc maonden juni en fuJi gaven con hoop
deurwassen buf (Sz), Bij deurregen spok
smaekt gien deurwassen siaod, want dat is
dan bitter (Nbk, Db), deurwassen zaod

(Nbk, Np) 2. doorregen: van spek (Dfo,
Dho) 3. flunk doorgegroeid (in de lengte)
(Dhau, Nbk)
deurwauwelen ['d...] - doorwauwelen,

deurvrotten Ook deurwrotten (Nbk, Spa) blijven wauwelen h/f wauweit an ion stok
zw. ww.; overg., onoverg.; vrotte deur, het deur (Dhau)
deurvrot ['d.. .1...] 1. (onoverg.) blijven deurweerder (Db, Dhau, Ma, Nbk, Obk,
wroeten 2. (onoverg.) steeds liggen woelen Sz, 1, bI) Ook deurwaerder (verspr.),
(Wol) 3. (onoverg.) hard blijven werken 1k deurwaarder (WH) de; -5; -tien
vrot wel wat daur, dan kern ik can kccr ['dA:arwt:Qrdf/ ...ws:ordr/ ...wa:rdr] 1.
k/aor(Nbk), N vrotde hole dag mar deur deurwaarder Doe kwam d'r een basiuut, de
(Spa) 4. erdoorheen wroeten, wroetend tot deurweerder d'r banne (bi)
losse delen maken Ze hebben at damme- deurweren (vo) zw. ww.; onoverg.; weerde
gien dcurvrot (Nbk)
deur, het deurweerd ['d...] 1. doorgaan van
deurwaarder z. deurweerder
het weer op de genoemde wijze Doe ze
deurwueden (Nbk) {'d...] - doorwaden
aovans daon badden, zee de boar togan S.:
deurwaerder z. deurweerder
'1k Jauve, S., at kan morgan wai huf
deurwarken zw. ww.; overg., onoverg.; wooden as atzo deurweert'(vo)

deurwi'jen - deurzieveren
deurwi'jen ['d... J - doorwaaien: blijven
waaien; door jets heen waaien Dc ooldc
kraanterommel wijde de tuun dear (Nbk);
de wind door jets laten waaien, vooral van
woonruimten: Laot ci mar es flunk
dcurwien op jow kaemcr, dam- wodt ci
fins van (Nbk), zo ook Laot de wiend mar
es flunk deurwijen op jow kaemer (Nbk)
deurwiekt (Nbk) bn. [d...] 1. doorweekt Je
kleren bin aorij deurwickt, zo to zien d.i.

met name: door de harde regen (Nbk)
deurwinteren zw. ww.; onbep.; winterde
dear, het deurwinterd [d...] 1. blijven van
winterweer As ci mar can betien dearwinterd, dan kuwwe flog wel as op 'e vaort
rieden (Nbk)
deurwrotten z. deuryrotten

deurzaegen ['d..] - doorzagen: voortgaan
met zagen; tot twee of meer delen zagen:
Bomen wodden mit een spanzaegc
deurzaegd(Op); nadrukkelijk ondervragen;
blijven zeuren (over iets): Hi] zaegt d'r
mar over dear (Nbk)

dear to zetten (Diz) 3. (overg.) dooreen
mengen, vooral m.b.t. turf of van aarde en
natuurlijke most: Wi] haelden d'r zaand
onderweg om mingeerde to kriegen, om d'r
stront dour te zetten (Dfo), HI] zette de
dongbult dear (Dfo, El, Np), Wi] macken
een beste mestbulte, wi] zetten van aYes
dear mekere (Nw), de stront deurzetten mit
eerde (Dfo) 4. (overg.) in werking doen
gaan, door laten gaan Dat moot mar
deurzet wodden dat moeten we maar door
laten gaan (Nbk, Nw), N wol zien zin
deurzetten zijn opzet, bedoeling

doordrijven (Nbk, 1Db)
deurzettcr de; -s; -tien [dA:arsctç] 1.
iemand die geneigd is door to zetten Hif is
een deurzettcr, dathi]zal et we! niet gauw
opgcven (Nw, El), Die wet van anpakken,
een deurzetter in al zien doen on Jaoten
(Dfo), Malice A. is een hial lien wufien,
mar can dcurzctter! (Mun)

deurzetteri'je de [...'rtjo, ook ...Eja] 1. het
doorzetten, het doordrijven Et was can

deurzaeger (Dmi, Ow) de; -s; -tien
['dA:orse:gf] 1. iemand die steeds over
hetzelfde blijft zeuren
deurzakken ['d...] - doorzakken:
doorbuigen Dc balke zakt deur(Dfo), (met
bn. nit volt. deelw.) Etis eengeraemte van
can koe, mit zien deurzakte gier (Ow);
verder zakken; veel en lang alkohol zitten
drinken
deurzakker (Ow) de; -s; -tien ['dA:rsakç]
1. iemand die graag en veel alkohol zit te
drinken
deurzaniken (Nbk, Ste, Sz) ['d...] - doorzaniken, door blijven zeuren Die vent
zanikt an ion stok dear (Sz)
deurzemelen [td. .4 - doorzeuren, door-

deurzetterig (Dhau) In.; -er, -st
[dA:orsstfax] 1. geneigd tot doorzetten, tot
afmaken
deurzettingsvermogen (I) ['d...] doorzetting svennogen
deurzeuren ['d.. •] - doorzeuren Hi] zeurt
d'r mar over dear (Nbk, Sz), Ze kan soms
zo lange argens over deurzeuren (Ld), ook
gezegd van pijn die niet op wil houden:
Koezepiene kan soms zo deurzeuren (Nbk),
zo ook Et zeurt mar dear en ci zeurt mar
dear mit die piene (Nbk)
deurzicht (vo, spor.) ['d ... J - doorzicht:
vermogen tot inzicht, schranderheid Th

zaniken Eon zeurkc, use is lena the t aaltied
over ? zelde hat en mar deurzemelt (Nw)

verdiende et ok, hi] was een hadde warker
mit deurzicbt (vo)

deurzetten zw. ww.; overg., onoverg.;
zette dear, het deurzet ['dA:orsetI] 1.
(onoverg.) met volharding doorgaan, vol-

deurzetterie en drieveri7e daf d'r misselik
van wodden (Man)

deurzichtig [...sixtax] - doorzichtig:
doorsehijnend, transparant; gemakkelijk te
doorzien, gemakkelijk om in to zien Zion
houden 1k bob deurzet, ikheb me niks van plannegien was nogal deurzichtij (Nbk)
de bezwaoren antrokken (Nbk), We moo 'n deurziemeren z. deurzieveren
mar even deurzetten (Nbk), Mar even deurzien I ['d. ..] - doorzien: tussen of
deurzetten, dan bin we d'r zo (Nbk), Kof onder iets door zien; nalezen, kijkend
dan met wat beter deurzet hebben, en de inspekteren (vooral van tekst, stukken,
liende can betien om ? huj' iegd hebben? reeksen c.d.) Hi]kon etnog even deurzien
(j) 2. (onoverg.) krachtiger, sterkerworden eer et tentamen begon (Nbk)
As or opduj]en now mar deurzet, kun we deurzien II [...'s...] - doorgronden
gauwan 'twark(El), De wiend begint now deurzieveren (Nbk) Ook deurziemeren

deurzingen - di'jer
(Nw) onoverg.; zieverde deur, het deurzieverd [d.../.. .st:mgi] 1. lang blijven
doorzeuren HJy ziemert d'r mar over dour

(Nw)
deurzingen ['d...] - doorzingen
deurzuken onregeim. ww. ['d..., ook
in bet. 21 1. (onoverg.) blijven zoeken
A wwe nog even deurzuken, vionen we et
misschien we! (Nbk) 2. (overg.) zoekend
doorlopen, zoekend inspekteren We zu/len
do corpols even dourzukcn sorteren (Np)

deurzunhuus (c) ['dA:arsAnhys] doorzonwoning
dcurzwemmen ['d...] - doorzwemmen
deurzwoegen ['d...] - doorzwoegen
deusien z. onder deuze
deuze de; -n; deusien ['dA:nzG] 1. doos (om
in to bewaren, to vervoeren) con deuze
(mit) hockey, eon deusien mit zuun'ies

(Nbk), do zwatto deuze de zwarte doos (1),
N. zoo/It war bij mokoer hut do grote
douze (v), (war) uut de oo/do deuze iets
van, over vroeger (Ma, Nbk, Ow, b), eon
deusien zonder Jittien iemand met weinig

verstand, iemand die haast een beetje
onnozel is (meestal van een vrouw), (Nbk,
.zondor lit id. (Nbk, Np), ...zondcr
dokso/ (El) 2. (vaak verkl.) onnozele,
suffige vrouw Wat eon deuzo van eon wieui

(Wol, Dho), Dat vrouwgien is con (ochto)
deuze (Ow, Bu), War is et eon dousien!
(Nbk), D'r zit nicE zo vu/c bi) et is war
eon deusien (Np), zo ook Zo is niks to
kwaod, ik vion et war eon dousien (Dia),
ccii aorig deusien een vreemd, onnozel
vrouwtje (spor.) * D'risgion deusien of &past we! eon doksol op voor ieder is er wel
een levenspartner to vinden (Dfo, b: In), z.
ook onder lit, pot
deuze-achtig [d&:zaaxtax] - een beetje
suffig, onnozel, loom: Van iono die wat
douze-acht% is wodt we! zegd: 'War eon
sufford! (Nbk)

deuzeschaekelder (1) ['dA:zasks:kjdr] doosschakelaar
devaluaosie (I) ['dI:falywD:asi, ...Ato:asi] deva!uatie
Deventer (Ma, Mun, Op, Spa) ['dt:brptç] Deventer, van, m.b.t. Deventer; in
Deventer stool bep. type stoe!: Op disse
Deventer stool moot neudig ccii nije matte
(Op), Deventer sto c/on hobben matton

zittings (Ma, Mun, Spa)

deventerkoeke (I) [...k...] - deventerkoek
dexterkoe (01-N!) de; -nen; -gien
['dskstçku] 1. koe van een bep. lots ras
(klein en met de eigenschap dat het graag
geknuffeld wil worden, vandaar ook
knuffolkoe geheten; indien niet voor de
fok, dan voorname!ijk nit Iiefliebberij
gehouden)
dezelde Ook dezclfde (spor.)
[da'sEldo/.. .'sel(a)vda] - dezelfde Jo kim
doen of lao ton waj' wil/on, mar hij b/il?
doze/dc (Nw), 1k had doze/do naome as
hi) hij was mit men trouwd west (v), Et
was daor al horwortsjaoron con ontokooi
west en et bedriof was a/tied uutvoord dour
ion en doze/do fern/lie U) Dat et doze/do
schildor daon Jiaddo, koj'zion an do kruion
(ha), Zo bin nog a/tied doze/don ze zijn

nog niet veranderd (Nbk)
dezelfde z. dezoldo
dezien Ook dozien (01-NI, Spa), dozijn
(Sz) et; -en; -egien [da'sinIdo:a'sin/ ...sjn]
1. dozijn D'r zatten eon dozien oier in do
k/ac/dc (Wol), Oonze meester kocht do
potlodon bij 't dezion per dozijn (Diz),
Zoe 'n kerol as P. gaon d'r dattien van in i
dezion zijn or heel veel, di.: hij is dus niks
bijzonders (Db), zo ook Dat is spill van
dettion in 't dezion (Dia)
dgl. - aficorting van dergolik('c)
dgr - aficorting van decigram
dhr. Ook Dhr. - afkorting van do hoer

di'jen zw. ww.; onoverg.; di'jde, is di'jd
[dij(d) (OS, WS zuid. van de Londe,
elders spor.), Hsj(d)ç (WS noord. van de
Londo, elders spor.)] 1. groeien, grater
warden ThJ is aorigth7d(Bu), Die varkons
dijon best (Nw), Hij dijt good (Ste), War
dijt oat dior toe/I, hij gruuit him
hielornao/e not do lioken (Nw), Mit c/it
weer zu//on do kno/legios wel thon wi//on
(Wol), Jo moe'n d'r nog van wasson on
dijen j meet er nog van groeien (Ma) 2.
opzwellen, uitdijen Do gotte th7t (Np), Et
maci di7t, et wodt dikkor on dan kriej'
mcci-, otis niot etzeldo as riezen, want daor
hoj' gist your neudig (Bu), Do macibak
di7de (01-NI) 3. goed gedijen, aarden
(Sun-0t) Dat kiend kan hior niot dijon

(Sun-0t)
di'jer Ook gedi'jer (Bu) ['dijy, ook ...ej...,
z. dijen/xo'd...] - dijer, in * Spijers bin
dijers, waartegenover Spijers oat bin gien
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diadeem - dichte
dijers (Nw)
diadeem (Bdie, Db, Pe-Dbl, Wot) de, et;
diademen; -pien [dija'di:m] 1. diadeem:
bep. sierlijke haarband am het haar bij
elkaar te houden (voor vrouwen)
diaeken Oak diaken (WH, Dho, Dfo,
Pe-Dbl), jaeken (Bdie, Ste), jaketi (Dhau,
Sz) de; -s, -en (Op), spar. oak zonder
meervoudsuitgang; -tien [dije:k/dija:k/
'js:kj]/'ja:k] 1. lid van de protestantse
kerkeraad, belast met de armenzorg Heft
was vroeger diaeken; die gong over de
diaekenije (Nbk), De diaeken zitten in de
parreplubaanken in de karke (Diz), Dc
jaekens lopen mit de burn' (Bdie), Th7 bet
vroeger diaeken west en kwam daordeur
bij eon bulte aarrne meensken over de
vloer(Db), AJ' thacken wooden is can hale
geunst (Dho), Die boerderi7e heurde an de
diaeken ( Ld), HiJ is keuzen tot diaeken
(01-NI), Now J. diaeken wooden is, kan
MY vier jaor in 't deupbokke zitten (Db),
Hij kreeg [ ni geldelijke ondersteuning]
van de diaekens (Bdie, Dho, Ma, Nbk, Np,
Wol, Pe-Dbl), ... van de diaeken, mar oat
badde niethoefd(Diz, Sz, Nbk), D'r weren
mean sken die gien aander inkommen
hadden as van de diaekens (Obk), Hij
moat at van de diaekens bebben van de

bedeling (inzake de diakonie) (Np)
diaekenbaank (Nbk) [dijs:kb5:1k] diakenbank
diaekenhuus (Db) [di'js:khys] - armhuis
van de diakonie
diaekeni'je (Bdie, Ma, Nbk, Op) Ook
diakonie (Nbk, Obk, 01-NI, Op, Pe-Dbl,
Sz), diaekenie (Ld, Np, Op), diakenie
(Mun, Spa), dejalciceni'je (Mun)
[dijs:k'nija, dijska'nija/dijakô(: 5)ni/...J
.../dajakansj] - diakonie Hi7kreeg van de
diakenie (Mun, Spa), Et is kirk of et van
de diaekenije kommen moat bet is daar
een erg armoedige huishouding (Op)
diaekenie z. diaekenije
diaekenlaand (Ow) [di'je:kp.. •1 - diakonieland
diaekenplaetse (Ow) [dijs:kjjpls:tso] boerderij van de diakonie
diagnose (spor.) [dija'xno:oza] - diagnose
diagonaal [dijagô(: )'na:1] - diagonaal
diaken z. diacken
diakenie z. diaekenije
diakonie z. diackanije

diakoniewark (Dfo) et [dijakô(: ni
war(a)kJ 1. armenzorg e.d. verricht door de
diakonie
dialekt et; -en [dija'lEkt, dija'lskt] 1.
dialekt (over Oosterwooldc.) Waor vien ie
schoner dorpien 7 Waor smuuier dialekt?

(b), Want ditis okpromosie veur streak en
dialekt (b)
dialektkaorte (1) {dijalskt...J - dialektkaart
clialektliteretuur (1) [.1...] - dialektliteratuur
dialektonderzuuk (I) [dija'l...J - dialektonderzoek
dialektverschil (1) [dual...] - dialektverschil
dialektwoordeboek (1) [dija'l...J - dialektwoordenboek
diam. - afkorting van diameter
diamant I et [dijamant] 1. (stofnaam)
diamant
diamant II de; -en; -ien [dijamant] 1. stuk
van diamant (vaak sieraad, ook:
gereedsehap)
diamanten [dijamant] - diamanten (Iett.),
van diamant
diamanthaandel (spar.) [dija'm... ] diamanthandel
diamantvarve (spar.) [dija'mant... ] diamantverf
diaprissentaosie [dija...] - diapresentatie
diaprojektie [dija ...] - diaprojektie
diaprojektor ['dija...] - diaprojektor
diaraempien (verspr.) [dija.. •1 diaraampj e
diarree [dijaru] - diarree (lett.)
diasede (verspr.) [dija...] - diaserie
diavertoning [dija ... ] - diavertoning
dicht z. dichte I, II
dichtbegruuid (1) [aks. wisselt] - dichtbegroeid
dichtbehaord (I) [aks. wisselt] - dichtbebaard
dichtbevolkt (1) [aks. wisselt] - dichtbevolkt
dichtbewoond (I) [aks. wisselt] - dichtbewoond
dichtbi'j z. dichtcbij
dichtbundel (1) - dichtbundel
dichte I Oak dicht (Mun, elders spar.) In.;
-r, dichtst ['dixta/ ...] 1. dicht aaneensluitend, met weinig tussenruimte Die
pollen staon war to dichte op mekeer
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dichte - dichtedoen
(Nbk), As Jonge plaan tics it dichte staon,

Do douron bin zo dicht as eon pot (Dhau,
Diz, Mun)
dichte H Ook die/it (Mun, elders spor.)
bw. 1. nabij, zeer nabij Dat maogion ston
biol dichte bij mij (Nbk), Ic moe'n nooit
dichte bij et waeterkommen (..) ( v), Hi7
vreugme to dichte an wilde te veel van me
aanhoudende, strakke wind, waar men bijv. weten door te vragen, hield tezeer aan met
lang tegenin fietst (verspr.): Noordenwiend vragen (Bu), I/c kom dichte an heb
kuj'haost niet tougenin trappen, want et is nauwelijks nog geld (Bu), Hijis dichte an
vaak een dichte wiend (Sz), eon dichte de dattij(Db, Mun) 2. met weinig verschil
wiondd.i. ook: een snijdende, schrale wind Hoe dichte moc'n we oons bij de oolde
(Pe-DbI, Nt), In do veerte zag 1k him al tekst ho/en? (bI)
(..j; al dichtor kwani hij Mj mij U)
dichte- - dicht-: eerste lid in seheidbaar
dichter bij mekeor kommen elkaar beter samengestelde ww van het overg. type
gaan begrijpen, Etkomt war dicbteropJe dichtesn-iioten en het overg. type
an het geeft je een sterker gevoel van dichtegruuion; deze 'mogelijke woorden'
ermee vertrouwd zijn, van eigenheid (v), zijn met aliemaal in dit woordenboek
Dour et diebter lop on gaoJ' ok diobter zijen opgesomd
als men de baan tussen de gang heen en dichte-ongelen (Np) zw. ww.; overg.;
terug kleiner maakt, zaait men ook met ongelde dichte, het dichte-ongeld ['thxta
minder tussenruimte tussen het gezaaide o(g)ii] 1. diehtmaken door met (rund)vet
(Np), zo dichte as haor op ten bond zeer in te smeren 'k Moet ci vat [nI. het
aaneengesloten (Bdie, Np, 01-NI, Sz): Die inmaakvat] nog even dichte-ongolon (Np)
rogge staot zo dichte as haor op eon bond dichtebi'j Ookdichtbi'j(spor.) [' dtxta ... ] (Bdie), Do mist is zo dichte as eon pot diehtbij, nabij I/c had nog nooit ieno van
(Dho, Op. Sun-0t) 2. dichtgegroeid Do dichtebij zion (v), AJ' nict moer dichtobij
zaandweg zat baost dichte, zo beugon de lozen kunnen, woJ' kiopig (01-NI), Et
takken over et pad (Obk) 3. niet lek, onwoor was dichtobij (Dho), Mit dat
luchtdicht zo dichte as 'i (Jesse (Dla, onwoor sleug or dichtbij in, dat kwam nao
Mun), zo dicht as Jeer (Nbk) 4. (van an (Sz), Zo kwam et dat A. lessen kroog,
personen) gesloten, niets zeggend Die eorst dicbtebij in een groot dorp U)
jonge is zo dichte as wat, Jo wooden niks dichtebienen ['dtxtobin:] - dichtbinden *
van 'in gowaer (Mun), zo dichte as eon pot Et wisse veur et onwisse, zoo deJonge, en
gezegd van iemand die heel weinig zegt, doe bun bij de dooio bond de be/c dichte
die erg in zichzelf gekeerd is (verspr.) 5. (Dhau), ...zee de boor... (Db)
dichtgetrokken (van de Iucht) Dc /ocht zit dichtebouwen (vo) ['thxta ...J - dichtthobte ni. door bewolking (El), zo ook 't ploegen De poerdon d'r your, oerst do
Zit vanmorgon aor% dichte het is erg middolvore diebtebouwen en dan mar
mistig (Ma, Nbk) 6. afgesloten, dicht- bonne-weer-donne (vo)
gedaan H1J komt your ten dichte dew-c dichtedammen (Dfo, Nt, j) zw. ww.;
zonder dat kan worden opengedaan (omdat overg.; damde dichte, het dichtedamd
er niemand thuis is) (Nbk, Spa, Np), do ['thxtodaip:] 1. dichtstorten met grand Et
mond dichte ho/en: zn mond dicht houden: to/be/c/ce is d'r of de ooldo zaandwog is
kuj' ze et beste verpoten om ten goed
gewas to kriogen (Obk), Do bos was daor
slim dichte ( b), Daor, in die dichte donne!
(b), Die gedienen bin zo dicbt, dat it kun
d'rniot dour kiokon (Sz), Zo bet ten mooie,
dichte bos haor (El), con dichte wiend

Kiender, Jim moe'n Jim mond mar es
diebteholen en deurgaon mit oten (Op), Jo
kun de mond mar beter dichte ho/en niks

verhaddedmit/clinkers, de oolde boswaien
bin sloopt, do Kuunderkolk mit et holdero
waeter is dichtodamd U) ten sloot dicbtodammon (Dfo, Nt)

zeggen, geen kommentaar geven, niks
loslaten (Nbk), (ruw:) Hool de bek dichte dichtedoen st. ww.; overg.; het dichtedaon
(Np), Jo moeten do bok dichtobolen te ['dixta ... ] 1. dichtdoen Dat Heine keroltien
'ozon (Wol), Dat gaot mit do dichte had zien broekion bij et pisson niot good
pottemonneezonder dat de een of de ander dichtedaon U) 'k Hob Jim do racmen
iets hoeft te betalen of bij te betalen (Spa), die/i tedaon, aanders lean 't we! inrogonen

dichtedri'jen - dichtemaelen
(Dho), As d'r iene overladen was dan
wodden de b/len en dicbtedaon, dan wodde
de k/ok/ce sti//ezet on ze deden dan ok wel
een dock vent de spiegel (Db), Et is
gebeurd bear, hij bet de ogen dichtedaon
hij is overleden (Nw), Mit die bujje had ik
vergeten et raem dichte to doen, doe is 't
d'rin regend(Ld), gien oge dichtedoen: Ze
zo/ glen oge dichtedoen nI. van angst,
onrust enz. (Nbk, Np), degedienen dichtedoen (Bu), et raem dichtedoen (Wol), Dat
dot de deure dichte! z. onder deure, bet. I
dichtedri'jen [d...] - dichtdraaien Drij de
kraene even dichte (Bu, Nbk), In metwost
kwam glen penne, daor wodde de daarm
dicbtedrijdan de aenden (Obk)
dichtedrokken [d...] - dichtdrukken, door
drukken sluiten iene de ogen dichtedrokken
hij overlieden ( Nbk)

dichteflappen zw. ww.; overg., onoverg.;
flapte dichte, is dichteflapt ['thxtaflapxp] 1.
flappend dichtdoen, flappend dichtgaan
Now bij' ok mooi an c/c gang west, je
hebben me dat boek zo dichtc/lapt(Ol-N1),
Ze lenten me de deure vent de neuze
dichteflappen (Mun), De moezeva//e was
dicbteflapt (El), Die k/eppe die tiapte
dichte (Dfo)

dichtefloepen zw. ww.; overg., onoverg.;
floepte diebte, is/het dichtefloept
['dtxtofluprn] 1. met een floep dichtgaan Et

gebeurt meerstal mit et a/ eerder nuumde
kit(bs: Dfo, Obk)

diclitekiappen [d...] - dichtklappen:
(onoverg.): Dc deure van or /ekaal k/apt
aachter me dichte (v), Dc muddek/emme
k/apte zomar dichte ( Ld); zelden in fig.
gebruik: zich afsluiten; met een kiap
dichtdoen (overg.): Ze k/apte et hock
dichte (Nbk)
dichtekneupen zw. ww.; overg.; kneupte
dichte, bet diebtekneupt ['dixta ...] 1.
knopend dichtmaken de voters dichtekneupen ( Wol), de jasse dichtekneup en
(Ste), Bij oons kwam et eten vent de
miers in een rooie ofb/auwe buusdoek, de
punten wodden dichtekneupt(El)

dichtekniepen [dixtokniprn] - dichtknijpen, onoverg.: De baa/s kneep him
dichte (b); overg.: iene de strotte dichtekniepen, Et snijde zo, dat ie mossen de
ogen dichtekniepen (Pe-Obi), de ogen we/
es (even) dichtekniepen (moeten) wel eens
iets door de vingers (moeten) zien: le
moe'n de ogen we/ es dichtekniepen (Np),
Wat zet hij daor ant de wege? Now, de
ogen mar even dichtekniepen (Nw), zo oak
Ic moe n we/ es ccii ogien dichtekniepen
(Db) en Lao'we daor de ogen mar year
dichtekniepen (Sun-0t), (d'r) de beide
hanen (bi)) dichtekniepen (kunnen/meugen)

er erg dankbaar voor zijn, er blij mee zijn:

dekse//loepte dichte (Nbk), De voegel va//c
floepte dichte (Nt)

Now, daor kon hij zien beide hanen bi
dichtekniepen (Db)

diclitegaon ['d...] - dichtgaan
dichtegooien [dtxto...] - dichtgooien een
s/oct dichtegooien (Np), de deure veer de
neuze dichtegooien (Nbk), D'r komt een
buie an, we moe'n ha/so verkop c/c oppers
dichtegooien ( Spa)
dichtegruien z. dichtegruuien
dichtegrujjen z. dicbtegruuicn
dichtegruuien (OS, Bu, Nw) Oak
dichiegruffen (ZW, Nbk, Nt, Nw, Obk, Op,
ko), dichtegruien (Np en west. WS
benoorden de Londe, Db, Pe-Dbl)
['dixta ... / ... J - dichtgroeien D'r wodde in de

dichtekrojen zw. ww.; overg.; krooide
dichte, het dichtekrooid ['d...] 1. dieht
maken met grond die men er steeds in start
met een kruiwagen een s/oct dicbtekrojen
(Np)
dichtelakken ['d...] - dichtlakken Die brief

veenpo/der ok veend, en as de hoe/ weer
watdichtegrujde, kwammen d'rdreugmaekerien mit meulenties zoas spinnekoppen
on stattemeu/en ties (ko), De ofwateringss/cot is dichtegrnidmit waterp/aan ten (spa)
dichtekitten (bs: Dfo, Obk) [thxt;... ] door to kitten dichtmaken Et dichtekitten

moej' goed dicbtelakken on dan antekenen
/aoten (Op)
dichtemaeken ['d...] .. dichtmaken S/oden
die dicbtemaekt binnen, b/ifft vaeke een
s/egge van over (Ld), We moon et
eerpelgatdichtemaeken(Np), Jowmoe'nde
ga/pc dichtemaeken (Op), kratten dichtemaeken mit baandiezer (Obk), Dc hoot
brouwen is: as hij /ek is, even mit v/as
dicbtemaeken ( Spa), 'tHekkien mar dichte-

maeken! !aten we het hekje maar diehtdoen
(Diz)
dichtemaelen (Np) zw. ww.; onoverg.;
mae!de dichte, is dicbtemae!d ['dtxta ...] 1.

dichtemetselen - dichteschruujen
door maclen (bet. 4, 5) dicht raken Dc

dichter II (Diz) bw. ['dtxtç] 1. meer nabij

sporen macide,, weer dichte, doe we wit de
hujwaegen deur de zaandreed kwammen

Ft on weer komt dichter, et begint ai aorig
te tlzkkeren (Diz)

(Np)
dichterbi'j bw. [...b ... J 1. moor nabij in
dichtemetselen ['d ... J - dichtmetselen
ruimte Kcnn es wat dicbterbi zitten (Nbk)
dichten zw. ww.; overg., onoverg.; dichtte, 2. meer nabij in tijd, sterker naderend Mar
hot dicht [dtxtn] 1. dichtwerk maken We et heden is goed en de dichtcrbije
hebben mit SinterkJaos aiiemaol an
dichten west (DIa), dichten en riemen
rijmen en dichten (Ste), Diekereikangoed
dichten, ie zollen de pette d'r veur /ichten

(Sz), in woordspeling: op de vraag van de
meester om een rijmpje te maken zegt
kleine Jan: Len stoppe in je kont, waarop
do meester zegt: 't Riemt niet, waarop
kleine Jan zegt: Nee, mar etdicht wel(Bu)
2. dicht maken, stoppen Kun ie mij dat gat
in desokke even dichten? (s), Etlekmoet
even dicht wodden (Ma) 3. dicht gaan,
sluiten (Op), in verb. als Dc wonde wilniet
dichten (Op) * Riemen as ouwe Siemen en
dichten, ie zouwen de pette d'r veur Jichten
(Spa), Hijkon riemen en dichten, ie zollen
't hemd d'r veur iichten lett.: je zou je

achterste laten zion, ervoor kakken (Nbk,

toekomst ok nog we! (vo), Dc dag dat ze
weer naor huus toe zol kwam de hieltied
diehterbij (v)

dichterbi'jkommen [...'b...] - (steeds
moor) naderen: in tijd: Dc dag dat ze weer
naor huus toe zol kwam c/c hie/tied
dichterbij(v), of in ruimte: Eindeliken te
les tenfro/chi
trokhij c/c drieste schoenen an en
kwam hoe langer hoe dichterbij (j)
dichteri'jcn z. dichteriegen

dicliterieden (Nbk, Np) zw. ww.; over8.;
het dichtereden ['dtxtaridn] I. door er met
een wagon steeds langs te rijden maken dat
do kanten van een sloot inzakken, ook:
door steeds zand aan to voeren met een
wagen dempen een sloot diehteneden (Np)
dichtericgen (verspr.) Ook dichteri'jen
(El), dic/zterijgen (Db) zw. ww.; over8.;
riegde dichte, het dichteriegd ['d.../...] 1.
dichtmaken door rijgen De hoge leersies

Wol), ...d'r van... (Nbk), Hi7kan riemen en
dichten, zonder de pette te lich ten (Mun),
..ie zollen de pette d'r veur iichten (Sz, die vroeger dreugen wodden, mossen mit
Nt), ...opiichten (01-NI, Sun-0t), ...bij veters dichterj,d wodden (Db), de schoeoplicbten ( Dho, Ld), Hi7jkan dichten, daor nen dichtenen (El)
kuj'depette veuriicbten (Diz), Riemen en dichterijgen z. dichteriegen
dichten, ie zollen 't gat d'r van opiichten dichterlik ['dixtriak] - diehterlijk, in verb.
(Ma, Np), ...et gat d'r van iichten ervan als een dichterlike meniere van zeggen,
kakken (Nbk), Die kan riemen en dichten, dichterlike tae/, dieh (er/ike vn)bied
ie zollen et gat d'r veur opfichten (El, Np, dichterschop (I) ['dixtçskop] - dichterschap
Ow, Spa), Riemen, dichten, vessies dichtersfestival (1) ['d...] - dichtersfestival
macken/Bin datzokke slimmezacken (Db), dichteschoeven ['d. .j - dichtschuiven Wii
Hij kan riem en as gekke 51cm en, en ie c/c iae van de kaaste even diehtedichten, thor zoj' et deksei van c/c p/ce schoeven? (Db), Dc gedienen in c/c
veur oplicbten (Op), Mit riemen on dichten s/aopkaemer weren amper bieicmao/e
kuj''t gat op/icbten (Dfo), ...kuj' de dichtescbeuven U)
poeperd veur op/icbten (Dhau)
dichteschoppen (Dhau, El) zw. ww.;
dichteni'jen ['d..] - dichtnaaien Dezakke- over8.; schopte dichte, het dichteschopt
naaide was om de zakken dichte te nijen ['d...] - dichtschoppen (El)

(Ma)
dichteplakken ['d...] - dichtplakken Ikmos
de en ve/oppe nog dichtepiakken (Ld)
dichtepongen (Nw) ['d...] - dichtnaaien
met grote, slordige steken Now moef een
betien nettles nijen, en met dichtepongen,

hcur!(Nw)
dichter I do; -s; -tien ['dxt1] 1. dichter,
maker van poëzie

dictiteschroeven ['d. ..] - dichtschroeven
(left.)
dichtcschruien z. dichteschruuien
dichteschrujjen z. diehtcscbruuien
dichteschruuien (Dhau) Ook dichteschrujjen (Ste), dic/zteschrujen (Wol) dichtschroeien: Ft v/eis gao ik even
dichteschruuien en dan bra oden en koken

(Ste, Dhau), Ft vieis even dicbteschruuien
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dichteslaon - dichtezitten
on dan omkeren, tie aandere kaant ok
(Dhau)
dichteslaon ['d...] - djchtslaan: met een
slag of slagen sluiten, dichtmaken: con
deure dichteslaon (Nbk), hf 't veurjaor as
de grond wat dichtes/cugen is nao dc
winter [al. door het water], dan mocj'mit
de pen -egge over 't land gaon, dan krab ic
tic grond wat Ins (Spa); met een slag
dichtgaan Dc deure sleug aachter him
dichte, et slot zee 'k/i/c' (ba), et dichteslaon
van de autodcure (Db), Dan slat je dc
deure vet aachter 't gacht weer dichte (Db)
dichteslempen [d ... ] - dichtslempen Die
grond slempt zo dichte (Bu), Dc tuun die
s/empt zomar dichte (El), De waeterputte is
dichteslempt (Diz), Aj' een straote maekt
hebben, moej'm dichtes/empen (Spa)
dichteslepen (Ma, Spa) [d ... ] - dichtmaken
door te slepen: mit de eide de yore dichtcs/cpcn (Ma)
dichteslibben [d ... ] - dichtslibben Die
grond is zoivar dichteslibd (Spa)
dichtesloffen (Spa, Ste) zw. ww.; overg.;
slofte dichte, her dichtesloft ['dtxt ... ] 1.
door sloffend te lopen dichtmaken van
gaten, in de ecrappe/gatten dichtcs/offen nI.
vroeger gedaan bij kleine stukjes bouwland
(Ste)
dichtesnoeren zw. ww.; overg.; snoerde
dichte, het dichtesnoerd ['d...] 1. door
snoeren dicht(er) doen zijn Ic moen die
koffer geed dichtesnoeren, hif meet met
losgaon onderweg (Obk), Kick nut, snoer
'vi de strotte met dichte (Sz)
diclitespiekeren ['d...] - dichtspijkeren We
bebben die kiste dichtespiekerdmit draodnacge/s (Np), ccv deure dichtespickcren
(Nbk)
dichtestoppen zw. ww.; overg.; stopte
dichte, het dichtestopt ['d...] 1. een opening
dichten door or jets in to stoppen Doe de
bak hielendal leeg was, hewwc et loekien
dichtestoptmit wat vodden (b), Wehebben
et gat even dichtestopt mit kraantepcpier
(Nbk)
dichtestoten (Ste) zw. ww.; overg.; stootte
dichte, het djchtestoten [d ... ] 1. hetz. als
dichtesloffcn, z. aldaar
dichtestrieken (Dhau, Ma, Nbk, Np) st.
ww; overg.; het djchtestreken [d ... ] 1.
door te strijken dichtmaken, met strijkende
bewegingen djchten 't Inmaekvat wodde

bruukt veurdat de kruken [ ni. inmaakpotten] d'r waeren; ze wacren nogal es lek,
dan wooden ze mit koevet dicbtestrckcn
(Np), dakpanncn mit cement dichtestrieken
(Dhau, Ma)
dichtestrupen (Dfo) zw. ww.; onoverg.;
struupte dichte, is dichtestruupt ['d..] 1.
met een stropende beweging dichttrekken
(vgl. strupen, bet. 3) cen ketten oat bif
bepao/de warkzembeden dichtestruupt
wodde (Dfo)
dicliteteren [dtxtatuorn] - dichtvouwen Ze
teerde de kra ante dichte (Np)
dichtetrappen zw. ww.; overg.; trapte
dichte, het dichtetrapt [d ... ] 1. met
trappende bewegingen dichtmaken (vooral
van de pootgaten van aardappelen (Nw,
Ow))
dichtetrekken [d ... ] - dichttrekken:
(overg.): Hij trok de deure mit ccv rok
dichte (Ld), de gedienen dichtetrekken
(Bu); (onoverg.): Et wontien trekt weer
netties dichte (Nbk); (onoverg.:) helemaal
bewotkt taken: Dc locht trekt dichte (Bdie,
Db, Wol)
dichtevalen ['d...] - djchtvallen (lett.) I
schrok wakkcr doe de knccht van boven
kwam en s/aoperig et trappeloek dichte
va/en lent mit ccv klap U)
dichtevlijen (s: Np) zw. ww.; overg.;
vlijde dichte, het dichtevlijd {'d...] 1. dicht
maken door vlak leggen (in de turfmakerij:) Nao vccrtig tot vuuftig meter
mos de hoop dicbtevlijd wodden (s: Np)
dichtevolen ['d...] - dichtvouwen, ineenvouwen A/Ic meensken zatten /icht veuroverbeugen mit de haven dichtevo/cn (ba)
dichtevriezen ['d.. .] - dichtvrjezen
dichtewarken (Np) [d ... ] - dichtmaken,
dempen een s/oct dichtewarkcv (Np)
dichtezakken (Db, Nt, Nw, Op) zw. ww.;
onoverg.; zakte dichte, is djchtezakt
[dixta ... ] 1. (van de lucht) betrekken Dc
/ocht zakt dichte (Db)
dichtezetten zw. ww.; overg., onoverg.;
zette dichte, is dichtezet ['dtxtaseti] 1.
(overg.) dichttrekken: door trekken sluiten
2. (onoverg.) geheel bewolkt taken van de
lueht (Dfo, Ma, Mon, Np) Dc lc/it zet
dichte (Dfo, Ma, Man, Np), ook: helemaal
mistig worden (Nbk, Nw): Et zet hidemao/c dichte (Nw)
dichtezitten ['thxtasitç] - dichtzitten:
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dichtstok - diedelen
(af)gesloten zijn Dat pompien onder de
weg kon wel es dichtezitten (Bu), Dc
gedienen zitten dichte (Nbk); betrokken
zijn van de Iucht, ook: zeer mistig zijn We
Ic yen in een Heine wereld, et alt hiciemaoI
dichte (Nbk), De /ocht zat thkthte ni. door

bewolking (Pe-Dbl)
dichtstok (1) ['d...] - dichtstuk
dichtvorm (Dfo, Nw) ['dtxtf...] - dichtvorm, in in dichtvorm: Len brief macken
doet hij miest in dichtvorm (Nw)
dichtwark (spot.) ['d...] - dichtwerk
die I aanw. vn. [di] 1. die, i.t.t. deze
Dissen bin niet meer good, mar die appels
we] (Nbk), Wat veursehoppe woJ'bruken,
disse oldie? (Nbk); ook i.t.t. iemand of
jets dat verderop is: MoeJ' die of gindse
hebben?(Nw) 2. enkelvoudig aanwijzend:
Moor die him d'r ok weer zo neuthE mit
bemuuien? (Nbk), Doe stuarde tie oo/de
boerinne ci onderknechien even mit een
brie/len naor de veJdwaachter. Die kwam
haostig, en doe (..) (j), Die is zo vaeke
geJaegd, die het or op 'e zenuwen (Nbk),
Hij wol weten, hoe bried die zien akker

was d.i. de eerder genoemde persoon (b),
Dat was die zienen(d) (verspr., Obk), ..die
zienes (verspr., Np), An zien spraokzemheid vernam ik we/ dat de vangst good
was die morgen (J), die on die die personen

die If vn. dat een bepaling aankondigt 1.
ter vervanging van een eerder gebruikt Zn.:
oonze hond en die van de buren (Nbk)
die III betr. vn. 1. als inleiding op een
beperkende bijzin: Dc meensken die bear
opgeven hebben, kriegen in elk geval even
een bericbien van waor ze wezen moeten
on hoe laete (Nbk), Dat was ok een kwestie
van Jaoren studie die de man maekt hadde
ffl Aldereerst battelikdaank veurde mooie
bos b/oemen die a'k van Jim kregen bebbe

(Ow); met de volgorde van de hoofdzin:
Dan bin d'rmannen die dregen [ ... ] deuzen
naor binnen (ba), In Appclsche hebben ze
iene ver/od die block laeter levendig to
wezen (Nbk), zo ook Een pie/der is iene
die pielt wat omme (Nw), Dat is iene, die
zit a/tied te moggeziften (Np), D'r bin
altied goen end die kun de hanen niet
thausho/en ( Nbk), waarnaast ..die de
hanen nicE thuusho/en kunnen (b); van wie

ni, indien verbonden met een bezitsbepaling: D'r bin op 't beden niet vale
boeren meer die hear bedrief onbezwaord
is (Obk), 1k hearde krek over de
schoelemeester, die zien mem is wegraekt
(Nbk) 2. id. op een uitbreidende bijzin eon
heerschop, die daorkrek langes kwam (b),
en dos [had hij] de kosten betaeld, die
d'r nogal in leupen (Bdie, Np), Die oolde
man van negenti, die nog hiel vale van de

(die niet met de naam worden genoemd),
en die en de andere van zijn gezin, zijn omgeving wits, is dood(Nbk) 3. degene die
familie, groep Jan-en-die, Baoke-en-die Die last bet van winterbanen kan d'r soms
(b), ook wet zonder verbindingsstreepjes: bier on daor een k/cave of groeve in
Jan on die enz. 3. gebruikt om nadruk to hebben (Obk), Gelokza/ig die injowhuus
geven Hi/leg/en komt dommiet, die beipt wonen (b), Die dronken thuuskomt, kr/gE
mitschoonmaeken (Np, Nbk), Die vrouwis naotied de kaeter (Obk), Die een plaanke
niet wies! (Nbk), Die gloeperd had hear sc/welt, maekt knit//en (Op) * Dat kroJen,
ofluasterd on stYle zien slag sleugen doe
hi7 de kaans hadde ). Ok wodde de
pelisie op de hoogte brocht. Mar wat zoi
die beginnen! a), Ha, die Card! (Nbk), Die
Battus, dat was een taktvolle man (j);
verder in uitroepen: Die dinder, Fraans,
Jow huJ bruuit, on niet zoe'n betien ok
potverdorie (vo) 4. in van die zulke: Ze
zeggen daor soms van die vremde dingen
(Nbk), Zebadden doe van die kie/groppies

dat kroJen, dat is toch wat/tussen twie
aarms on een rad/Mar die mit mij de spot
wil drie ven/Za/ iewig in de kroJe bile yen
(Nw), Die wat speert die wathetwie spaart

bezit iets (Nbk, Nt, b), ook gevolgd door
(..) die de boel niet opvret (Nbk) of ...as
hij or met opvret(Nbk), ...die 't met opvret

(Dfo, Ow), Wies is hij die van aanderen
/eren wi/(Obk)
diedel (Dia) de; -5; -tien [didj] 1. klap, lel
(b) 5. als herhaling van her onderwerp (en Hijgaf'm een diedel om zien kop (DIa) 2.
daarom, niet-taalkundig gezien, niet z. diede/tien
nodig!) Die Jonge die iopt aitieten aacbter diedelen zw. ww.; onoverg.; diedelde, het
hour an (Nbk), Elk die het zoks wel es diedeld ['did!n, ...dohi, ...dl3n] 1. dartelend
heard (bi)
lop en Dc kiender diedelen op 'e dick
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diedeler - dieg
(omme) (Nbk), 't Hontien diode/do eon beide handen de lengte wordt aangegeven
aentien do reed uut(bl), Datzo diedelt now (bo: Nw; Sz), Die stool was van dieder
de tuun in on zo pakt die bi] de haand (bi), hoogte (Ste, Dhau), We zottcn can stok op
't Hontian dicda/t mar wat op-on-dade diederboogto(Op)
(Ow), 1k kan d'r met tagen, as zo om mi] dieet [diji:t] - dieet (dat men in acht moet
henna diadalan (Sz), Die maegios badden nemen) op dieet
zoo 'n schik, ze diode/den in tic ronte (Dfo) dieetveurschrift [dii...] - dieetvoorschrift

2. ongedurig of onvast been en weer lopen, dief de; dieven; -len [di:f] 1. dief, iemand
drentelen, rondhangen (Dia, El, Np, Nw, die steelt Hi] /opt allied mit do dial in de
Obk, Ow) Die dieda/t d'r ok reer henna busa denkt altijd dat ze hem zullen
(Nw), Die buurvrouw diada/t mar war bestelen (Np), zo ook Hi] hat allied do dial
honneweer(Ubk), Loop met zo to diode/en, in ? gat id. (Nbk), ... an 't gat id. (Ma,
wor d'r dronken van (El), Hi] diede/da Obk), ...bangen id. (El), ...an do kont
as eon toppe in do ronda (DIa) 3. zitten hangon id. (Wol), Th7 /opt allied mit do
draaien op een stoel (El) Hi] zit mar op dief aachter at gat (Dho), Schaopav/ois
/aksoort aorig in, 't is o!d'r een dief in do
do stool to diode/en (El)
diedeler de; -s ['did1] 1. persoon die panne west bet (Dhau), zo ook Die spinazia
diodalt, z. diode/an; Dat is ok can diedeler,
oat kiend(Dhau)

diedelgat (Ma) et, de; -ten; -tien ['didgat]
1. ongedurig iemand, iemand die diadelt, z.
diada/an, vooral bet. 2
diedelkont (Ma, Nbk, Obk, Ow, Pe-Dbl,
Wol) Ook diedelkonte (Obk, Ow) de; -en;
-tien [didi] 1. kind dat voortdurend
ronddartelt, dat voortdurend diadelt, z.
diode/an, bet. 1 Die Heine diedelkonte zit
nooit as stifle (Obk), Dat maegien is zoo'n
oo/de diode/kant, die staot n/at can
ogonb/ik stifle (Pe-Dbl) 2. ongedurig
iemand (Ma), z. diode/en, bet. 2
diedelkonte z. diadelkont

diedeltien (Bdie, Sz) Ook diedel (Nbk) at;
...ties [diditin!...] 1. meisje HI] had can
aorig diada/tian an ot touw had een vrolijk,
dartel vriendinnetje (Bdie)
diedeltoppe (Mun) de; -n; .. .toppien] 1.
druk kind, draaitol Wat is dat eon
diede/toppe van can jongo! (Mun)
diedeltute (Dla) de; -n; .. .tutien ['didjtyto]
1. bewegelijk kind, draaitol
diedeizak (Sun-0t) de; -ken; -kien
['didsak] 1. draaitol, ongedurig kind 2.
ongedurig iemand (Sun-0t)
dieden(d) z. dionand
dieder aanw. vu. [didr] 1. (meestal in
verb, met bep. voorzetsels; bij het
aanduiden van afstanden, breedtebepalingen e.d.) zo'n, zulk een We zettan
een stek op diader hoogte (Op), Op diader
heugte moat dat ongo/okgobaurd wazon ter
hoogte van die plek, daar ongeveer (Db),
van dieder/engte gezegd bijv. wanneer met

is song inkookt, at is can dief in do panne

(Dhau, Np), vandaar ook: D'r zit eon dial
in do panne (s: Up), .. .in do pot (Db),
Sprokke/boo/t is eon dial in do kache/

verbrandt erg snel (Dho), * Zie d'r tegen
an, as do dio!tagon hangon ( Spa), zo gierig
as eon dial (Mun, Sz), zo hadde lopon as
eon die!(Np, 01-NI, Spa), zo ook Hi]/opt
as con dief (Dho), Hi] knii, th as eon die!
(Nt), as can diolin do naacht stiekem, snel,
ongemerkt (Dia, Mun, Np): Hi] is as con
dief in do naacht vortrokkan ( Dia), zo ook
H/If komt as eon dial in do naacht (Bdie,
Dho), Hi7 ging d'r as eon dialmit vandour
(Up), Do dood komt vaoko as con dief in
do naacht (Op), zo bortao/ as eon die!

(Spa) 2. waterloot aan een tomatenpiant
(Np) Die von van do tomatap/aanton
kniapan we of (Np), Eon dief is eon ni]
scheutien dat tussan et b/ad on do stango

komt(Np) * als reaktie op bep. uitspraken:
Dat zoo do dief ok doe do rachtar 'in vimf
jaor toodocht (d), Die ion keor steulon bet,
b/ia/I allied eon dief (Spa), zo ook A/ian
keer stolen b/ialia allied con diol(Pe-Dbl),
AJ' ion koer stop/en bebbon bi]' a/tied eon
dial (Np) en Ion koer stoc/on, allied aan
die! (Db), Do ge/egonhaid maakt do dial
(Sun-0t), Hoof do dial! Hi] hat /aand

steu/en!gezegd als iemand deur de modder
fietste waarbij hem de modder 20 ongeveer
op zn rug spatte (Dfo)
diefstal (spor.) [di(:)fstal] - diefstal: het
stolen St gaIt niks, mar et is gewoon
dialsta/! (Nbk)
dieg z. deeg
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diegballegien - dieket
dieghallegien z. deegballogien
diegene vu. dat een bepaling aankondigt;
my.: -n [digi:na] 1. diegene Misscbicn

hadden diegenon we/ or meerste ge/ic/c, die
zcdcn dat et eon zickte was (ba)
dieje aanw. vn. ['dijQ] 1. nadrukkelijke
vorm bij die I: 1k bob disse liever as dioje

(op)

diek Ook dieke (01-NI, Spa, vo) de; -en;
-ien [dikl'dika] 1. dijk, aarden wal om het
water tegen to houden (rivierdijk, zeedijk
e. d.) Do dick is dourbrcuken mit die wiend
(Sz), Do diokon bin dcurbrouken ( Nbk), Ft
brcngt niet veu/e zodon an de dick het zet
geen zoden aan de dijk (El), Et zet glen...
id. (verspr.), 't Smit gion... Id. (Diz, Dia,
Np), zo ook glen zodon an do dick gcven
(Sun-0t), 't Wacterkomp op 'e dick hij!zij
krijgt tranen in de ogen (Bdie), Dan kletstc

de weg uit gaan (v), We ricdcn mit trekker
on karro hi] do dick (Nw), 1k bcbbe gion
boos, dat ik s/aop hi] do dick (bi), 't Was
glad op 'c dick (Wol), 1k zal je oven
bi]lucbtcn, totdaj' op 'c dicko binnon (Spa),

ionc mit zicn he/c buttien en muttion op 'o
dicko zetten nit zn huis zetten (Spa), 1k
vuul me zo rick as Jan op 'c dick (Mun) 3.
dijk in de veenderij: lange hoop van
halfdroge turf (Mun, Nw, Obk, Op, 5: Np)

et zeewaotor wel as over de dieke bonne
bi] oons tegen de ruten van de opkaemer
an (ko), een moid as eon dick een grote,
zwaargebouwde meid (Np), zo had as con
dick (Nw) 2. weg RI] procfvelties bcj'
nummorpaoltios en ok langs dc kaantc van
do dick (Wol), Wat is et drok op 'e dick!
(Nbk), D'r is niet vu/c yolk op 'e dick er

As de zo ontsta one turven nog war voerder
dreugd wcron, kwammcn zc daor wat los
dour to staon. Et opbrokcn of zoas ok we!
zegd wodde, et op 'o dick zetten van do
turf; kon beginnen; do turfinackor zcttc
daorveur op dc aacbterkaanto van dc wa/
drio turven not cen ricgc/ op con ere ricgcl,
ion van dc turvan kwam op de twio cron.
Dat woddc do hieltiod hcrbac/d on zo
ontston eon dick. Hi] ston daor mit de
bicncn wied overhcnno on warktc zo
voordor tot an do veurkaante hi] ctpotgat
too (s: Np), Dc turfmaokcrzcttc do turf an
dickon to naodrcugcn (Mun), Turf wodt
opbrcukon on op diekon zet (Op), Do turf
staot op 'e dick (Obk), Aj' turf of zodcn in
diokon zetten, gaot dat om 't drcugon (Nw)

zijn weinig mensen op straat (Nbk, Np),

4. (verkl.) deel dat men Iaat zitten bij het

Zuwwe dc dick nog een kecr uut sjouwcn? steken van turf (Ld, Ow) Bi] 't turfgrc von
nog een eind de weg ut gaan lopen, /aoten we eon dick zittcn om 't waotor to
wandelen (Spa), Dc dick is zo glad as kcrcn(Ld) * As ion schaop overdo dick is
snottc (Np), Jow mocton niet zo raozcn, ot volgcn d'r moor (Dho), Ovcrdaod is a/tied
schalt over do dick (Wol), Da's over de vorkeerd, bcha/vc hi] dickon on dammon
dick aan de andere kant van de weg (Spa), (Db), Kot op 'o dick [weg], lange in dc
over dc dick kommen de weg oversteken krocg (Db), Rick op 'c dick on aarm in dc
(naar iemand/iets toe), ook: komen door de pong gezegd van iemand die zjch rijk
weg to volgen, Dc kicnder dwarrelcn op 'c voordoet maar niks bezit (Ma), Sni] in 't
dick ommc mit do Pots (Spa), Sommie slick/Goft binnon drie daegen eon vaasto
mcensken kommcn mit hcur he/crick op 'e dick (Dhau), Sni] in 't slick, winter op 'c
dick met hun hele hebben en houden (Db, dick (Db), Sni] on slick, mit due dagcn
Dfo, Dho, Pe-DbI), et an do dick smcron z. ccn gladde dick (01-NI), Modder on slick
onder smoren, bet. I, As zc zundags op de maekon eon g/adde dick (Ld), Sni] in 't
dick komtiszo eon ochto madam (Op), Dat slick (geft) yost op 'c dick (Op, Dhau)
jonk sfecpt a/tied hi] dc diekc is altijd op diekbestuur (Sun-0t) ['digbasty:ar] - dijkstraat to vinden (Spa), kreers op 'c dick bestuur: waterschap dat toezicht houdt op
kommon er net en proper uitzien als men dijken
zich vertoont (s), Dour et zwaorc vorkoor diekdeurbraak z. dickdcurbraoke
Jaggcn dc klinkcrs haost op 'c zicd in do diekdeurbraoke (Pe-Dbl) Ook diekdick (01-NI), Nao dc braand ston hi] deurbraak (01-NI, Spa) ['d.../...] - dijknaokond on bloot op 'o dick zonder ook nog doorbraak Eon ko/k is moersta/ ontstaon
maar jets over to hebben (Ma), Hi] staot hi] eon dickdeurbraokc ( Pe-DbI)
nackcnd on bloot an dc dick is doodarm diekel (b: Im) tw ['dikfl 1. deksels,
(Ow), En wio kan dan do dick out om (..) drommels, in to dickol (b: Im)
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dieken - diender
dieken [(Op. Np) zw. ww.; overg.,
onoverg.; diekte, her diekt ['diknl 1.
(overg.) bedijken (Op) We zn/len dat stok
!aand dieken (Op) 2. turf in dieken leggen,
z. dick bet. 3 (Np, Op) We zuf/en die turf
gauw dieken moeten (Np)
diekgraaf (Np, Op, Spa) de; ..graven
['dikxr ... ] 1. dijkgraaf
diekgros (NW) et ['dikxr ... ] 1. her gras dat
op een dick, bet. 1, groeit, of dat langs een
weg groeit
diekttuj (Db) at ['dik ... ] 1. hooi dat van
eon dijk komt, ook wel: dat van de
wegberm komt
diekmi'jen (Bdie, Db) onbep. w. en het
diekmi'jd [dik ... ] 1. maaien van een dijk
diekpticht (Sun-0t) ['dik ... ] - dijkplicht
dieksloot (Bdie) ['dik ... ] - dijksloot
diekverzwaoring (Np) do; -s, -en ['dik ... ]
1. dijkverzwaring
diekwaachter (Np, Op) ['dik...] - dijkwachter
diekwal (Db) de; -ten; -legien ['dikwal] 1.
wal, zijkant van een rivierdijk ed. 2. wal
van do zijkant van een weg
diekwarker (Db, Np, Obk) Ook
diekwerker (Spa) ['dik ... ] - wegwarker
diekwerker z. diekwarker
diet (OS, ZW, Bu, Dho, Np, Nw, Sz, 1, bI)
Ook dee! (verspr. WS, spor. OS) at; -en;
-tien [di:IIdt:1] 1. deel, gedeelte van jets
Oons dorp !igt in et westelik diel van de
gemiente (Nbk), een groot diel eon groot
gedeelte: Veur een groot chef is et niienes
(1), 1k wit d'r cen diel van dregen (p), veur
ccii diel ten dole: Veur een diel her hi]
geliek(Nbk) 2. aandeel, wat iemand krijgt,
toebehoort Ze hebben daor een dee] in eon
aandeel (Dho), Hi] moet d'r ok zien die]
van hebben hij moet ook ervan hebben wat
hem toekomt (Nbk, Dho), Elk krigt zien
diel ieder krijgt wat hem toekomt (Nbk),
argens pat noch diel an hebben or op geen
enkele manier mee te maken hebben, geen
enkele schuld dragen (verspr.), zo ook Ze
badden d'r gien pat of chef an, mar kregen
de scbu]d d'r we] van id. (Bdie, Dho, Nbk,
Op, Dfo) 3. boekdeel Et ]aeste diel van dit
bock bestaot out etgodsdienstige wark van
B. (bl)
dielber (I) ['di:lbç] - deelbaar, gedeeld
kunnende worden
dielen (OS, Nw, Np, spor. elders, b) Ook

delen (WS, spor. OS) ['di:h/'di.:1n] 1. in
delen splitsen 2. verdelen Jim moe'n 't mar
mooi die/en wit zien beiden (Nbk), Doe
die!de die heft zien bezit onder heur beiden
(b), et verschi/ dielen (Ld), kiezen of
dielen (verspr.), Mar W had niet veule te
Hazen of te die/en, want et wark was ok
niet roem en thuus had hi] gien !even
ge!iek hi] zien nL'/e stiefmem W. had
eigenlijk geen keus ) 3. een deling
uitvoeren (van eon getal)
dietgenoot (b) Ook deelgenoot (Dfo, Nbk)
['di:1gano:tPcli:1 ... ] - deelgenoot: kompagnon, mede-bezitter: Len deelgenoot is
iene die bet d'r een pat bij in zitten (Dfo),
Daor is hi] deelgenoot in (Nbk); ook:
iemand die mode aandeel aan iets heeft
iene die!genoot macken (b)
dielbebber (1) Ook deelliebber (Db)
['di:l ... 1...] - deelhebber Hi] is dee!hebber
in de arfenis (Db)
dieting (1) Ook deling (spor.) do; -s, -en;
dielinkien ['di:luj/'dnluj] 1. doling bij
rekenen 2. deelsom
dietnemen (1) st. ww.; onoverg.; het
dielneumen Ed...] 1. meedoen, meewerken
dielnemer (Nbk, j) Ook deelnemer (spor.)
['dLl ... ..d ... ] - deelnemer Len kleine zestig
die/n em ers hadden heur opgcven )
diets (I) [di:ls] - deels
dietstaot (I) ['d...] - deelstaat
dielstrepe (1) [d ... ] - deelstreep (bij het
uitrekenen van delingen)
dietteken (I) ['di:I ... ] - deelteken
diettied (spor., 1) ['d...] - deeltijd
dieltiedbaene (spor., I) [d ... ] - deeltijdbaan
dieltiedopleiding (1) [d...] - deeltijdopleiding
diettiedstudie (spor., 1) ['d...] - deeltijdstudie
dieltiedwark (spor., 1) ['d...] - deeltijdarbeid
dieltiedwarker (1) ['d...] - deeltijdwerker
dietwoord (1) ['di:lw ... ] - deetwoord
voltooid die/woord, onvo/tooid die! woord
then (Db, Nw) bez. vn. [din] 1. jouw, van
jou Gien gepraot /anger; 't is then busien
(Db)
dienbtad (verspr.) et; ...blaeden; .. .blattien
['di:mblat] 1. dienblad
diender (verspr.) ['dindç] - diender, in een
dooie diender een saaie vent
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dienderig - dienst
dienderig (Bdie, Dhau, Nbk) In.; -er, -st
['di:ndrax] 1. opgezet, gezwollen (in en
rond het gelaat) (Bdie, Dhau) Hi] is war
dienderij om 't heufd (Dhau) 2. geneigd
tot uitzetten, uitdijen, meet volume krijgen
(Bdie, Nbk) Et mae/is dienden (Nbk)
dienen zw. ww.; overg., onoverg.; diende,
het diend ['di:ç:] 1. (onoverg.) dienen, een
(ondergeschikte) funktie bij iemand
uitoefenen Ze diende daor vroeger as meid

(Np), Hi] dient hi] de hoer (Nbk), Mien
beppe diende vroeger bij de bakker (Nw),
As jongemeid diende mien mew hi] grote
boeren (j), Oonze zeane was dine weke
alle daegen dienen (s), Vroegermossen do
kiender van boerearbeiders vaeke hi] do

hoer dienen (Op) 2. (onoverg.) als soldaat
dienen Een oostganger mos zesjaor dienen
(Spa), Jan diende vow- zien nummer as
soldaat (Mun) 3. misdienaar zijn (Op), de

mis doen (Dfo) 4. (onoverg.) do funktie
hebben van Zo diende oonze twin as
vewraodsch are year krappe deden (v) 5.

(onoverg.) geschikt, bruikbaar zijn voor
Waor dient dat year! waar is dat goed voor
(Nbk) 6. (onoverg.) uitzetten, uitdijen, bijv.
van droge stoffen in water: Aj'gotte in de
wieke zetten, dan dient ze (Np), We
voerden de koenen vroeger lienmael; dat
was best spill, dat diende a/tied zo (Np),
voer zetten te dienen year 't vee (Np),
Lienzaod bruvien deden ze wel, or diende,
et zette vat, dan ha/len ze et d'r tegenan,
bi]glieks zwo/derife (Nbk), Aj' in waami
waeter dreag lienzaod doen dan zet et vat,
dan dient et (Nbk), El meel diende et vat
vat (DIa), 't Beslag moet eerst diend
wezen, eerder kaj' niet bakken moet eerst
gerezen zijn (Nbk), Jonge wat dient th
ries toch, dat is goeie (Nw), We hadden
een ha/fpannegien bonen, mar ze dienden
zo, dat de panne wodde vol (Db, Nw) 7.
(overg.) dienstbaar zijn (aan) Hi] dient de
gemeenschap ( Sz)
dienend Ook dienen, dieden(d) (I) zelfst.
aanw. vn. [didvt/...] 1. die personen, die
exemplaren En doe raekten ze over
Amerike an de praot en dat et H. en
dienend daor zo goed gong (vo), Neem
disse appels mar met mar neem dienend
mar (Nbk), Oom Jan-en-dicdcn ... en de

anderen, ook zonder streepjes, z. ook onder
die I, bet. 3 (Spa)

dienes (Db) zelfst. bez.vn. ['dinos] 1. de
jouwe 't Is dienes (Db)
diensdag z. deensdag
dienst de; -en [dT:st] 1. het dienen (bij
iemand, in een ondergeschikte positie) Die
is lessend as omroeper in dienst gaon

(Obk), in dienst van de overhied (1), iene
in dien stnem en, Etkostte vandaege-de-dag
banen vol geld aj' yolk in dienst badden (v)

2. betrekking als dienstmeid of als knecht,
vaak bij een boer Ze bet een dienst heeft
een betrekking gevonden (Spa), As zejim
thuas met bruken kunnen, zie dan mar daj'
een dienst kriegen (b), Hi] bet eon nije
dienst kregen (Dho), Dat maegien kreeg
goed heim wee doe ze year 't eerstin dienst
gong (Dfo), Die bet de dienst d'r op zitten
(Dhau, Op), De meidekaaste nammen ze
vaeke mit naor de ni]e dienst (Pe-Dbl), Et
autbesteden gebearde vaeke al in feberwaori; do dienst gong dan in op 12 meie
(Op), Oolde meie was 12 meie on dan
wooden de boonties zet; do boereknecbten
en boeremeiden gongen dan de ni]e dienst
in(Obk), In november gong de knecht him
uatbesteden, in elke geval year ni]jaor; 12
meie year 12 are vat de dienst, nao 12 are
in de dienst (Dhau), Ze hebben hear de
dienst opzegd; dat deden ze mitjannewaori
(Np), Waorom gaot N vat hear dienst?
[met als antwoord] Ocb, ze wag daor met
wezen (Dho), Die gaot de lange dienst in
hij of zij gaat trouwen (Ld), Die twee bin
de lange dienst ingaon zijn gaan trouwen
(Dfo, Pe-Dbl), de grote dienst ingaon id.
(Wol) 3. militaire dienst J moot opkommen year de dienst (Dhau), Hi] bet
een oproep kregen ow onder dienst to
kommen (Np), Hi] is now onder dienst
(Nbk), As soldaot frofhi] een minne dienst
(Nw), Oonze I is onder dienst bij ?
peerdevolk (Mun), Th7 her zien dienst d'r
op zitten zn diensttijd (01-NI), Vroeger
Icon een aander vearjow de dienst doen as
soldaot, dan was i] ramplesant (Ow),
Eertieds konnen rieke meensken hear
dienstplicht oficopen, dan boefden ze zeIf
gien dienst te doen (Up) 4. funktie 5.
kerkdienst De dienst begint zundag een
half are eerder (Dia), Wie bet de dienst
daon? geleid (Ste), Hi7 had vanaovend
dienst (El), D'r is zandag dienst op 'e
Hoeve ( Dho), een Stellingwarver dienst in
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dienstauto - dienstweigering
Berkoop (bi), (..) opdat wif can goeie on
zegenrieke dienst hebben meugen (b) 6.

uitoefenen van werkzaamheden in een bep.
tijd Dc dokter het glen dienst vandaege
(Nbk), Hij het dienst van acht are morgens
tot zes ura aovens (Nbk) 7. handeling die

men ongevraagd of gevraagd (maar dan
niet als werk) voor een ander verricht Je
zollen me d'r eon hale dienst mit verlienen
aj' dat even dec/en een dienst bewijzen
(Ow, 01-NI), zo ook lena can dienst bewiczen (verspr.), Daor hebben ze him cen
(goele) dienst mit daon (s, b) en Daor bet
hij we] can goeie dienst mit bewezen
(Dfo), lane argens mit van dienst wezen *
De lane dienst is de aandere weard

(verspr.)
dienstauto {'d...] - dienstauto
dienstber ['di:nzdbç] - dienstbaar, nuttig,
ten nutte: Zoe 'n maagddaorbebben ze wat
an, ze is slim dienstber (Nw), Dat is een
dienstberpersoon (Dhau), We macken oons
mltplazier dienstber your at Stellingwarver
woordeboek(Ow), Hi'jmaekte him dienstbar year verse/i aiden verienings, et was
aided een ecbte gemienscbopsman (Nbk)

dienstbode [dt:nzdbo:oda] - dienstbode,
voorat bij burgers, deftige mensen Ze kon
soms op hear dienstbode grauwen on
snauwen (Op), Wij krcgcn 12 meie cen
nije dienstbode (Sz)

dienstdoend ['dT:zdii:nt] - dienstdoend
dienstecentrum (1) [di:nstasEntrAm] dienstencentrum
dienstfiets (Np) ['di:nstfits] - dienstflets,
fiets voor gebruik in een bep. dienst
dienstgeheim (spot.) [d...] - dienstgeheim
dienstjaor et; -en; -tien ['d..] 1. elk jaar
van een dienstverband
dienstkammeraod (Op) de; -en ['d...] 1.
andere soldaat met wie men bevriend is in
militaire dienst Ikgao nog wel gauw as mit
C op en wit, want dat is nog eon oolde
dienstkammeraod van mij (Op)
dienstkeuring (Spa) de; -s ['dT:stk...] 1.
keuring voor militaire dienst Op 'e
dienstkeuring moef' can pottien pis hebben

(Spa)
dienstkleding (1) [d... - dienstkleding
dienstkleren (Np) my. ['d...] 1.
dienstkleding
dienstklopper ['d...] - dienstklopper Die
ploegbaos van oons is eon echte

dienstklopper (Mun)
dienstldopperi'je U) de [...'r...] 1. het
gedoe van een dienstklopper
dienstknecht [di:stknext] - dienstknecht
dienstleiding (spot.) ['d...] - dienstleiding
dienstlift (spor.)jd...] - dienstlift
dienstinaegd ['di:stme:xt] - dienstmaagd,
dienstmeid, dienstbode een eryaren dienstmaegd (Nw)
clienstmaegien (Wol) ['d...] - dienstmeid
dienstmeid ['d...] - dienstmeid, dienstbode
dienstnommer (El) Ook dienstnummer
(Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Nt, Sz) et; -s; -tien
['d.../...] 1. persoonlijk nummer dat men
heeft ale soldaat in militaire dienst Elko
soldaot hat zien aigen dienstnummer (Nt)
dienstodder (Np) de; -s ['d...] 1.
dienstorder, dienstbevel
dienstopdracht (1) [d ...] - dienstopdracht
dienstpak (Op) et; -ken; -kien [d...] 1.
uniform dat, bep. kleding die men draagt
bij hat uitoefenen van bep. beroepen et
dienstpak van de postbode (Op)

dienstplicht ['di:stplixt] - dienstplicht,
plicht om in militaire dienst te gaan Eertieds konnen rieke meensken hear dienstplieht olkopen, dan hoefden ze zell glen
dienst te doen (Up)

dienstplichtig [...'phxtax] - dienstplichtig
(zelfst.) can dienstplichtige (spor.)

dienstregeling ['d...] - dienstregeling
dienstreuster (Up) [d ...] - dienstrooster
diensttied ['d...] - diensttijd: tijd dat een
dienst waarin men werk, duurt, vooral:
militaire diensttijd
diensttrappe (spot.) rd..] - diensttrap
dienstveerdig (verspr.) bn., bw.; -er, -st
[...'ft:ardox] 1 dienstvaardig een dienstveerdig vrommes (s), Die man is in de
buurt altied dienstveerdig (s)
dienstverbaand [d ...] - dienstverband

dienstvolk (verspr.) at [1d1stf6l(o)k] 1.

personae! We bebben een maid on can
knee/it, meer dienstvolk hebben we met
(Op), Et dienstvolk is nog op at band
(Db), Et dienstvolk op de boerderiy had
can vrije middag to rieden, want et las was
stark in do sloten (Mun)
dienstweigeraar z. thenstweigerer

dienstweigerer Uok dienstweigeraar (Spa)
[di:stwEjgfar/... yara:r] - dienstweigeraar
dienstweigering {'d...] - dienstweigering:
van militaire dienst, om principiele redenen
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dienstwillig - diepploegen
dicnstwillig [dt:stwUax] - dienstwiilig As
arbeider was hi] altied wel dienstwil/x
(Op), 't Is mooi daj' dicnstwil/igv baren

bebben ( Dfo)
dienstwoning ['d...] - dienstwoning
diep (OS, Nw, Pe-DbI) et; -en; -ien [di:p]
1. oude, natuurlijke waterloop (Ow), vooral
als waternaam voor twee riviertjes waartussen Oosterwoolde ligt: Grootdiep en
Klein diop bij Oosterwoolde (OS); a!hankelijk van de omgeving, de situatie die
men bedoelt enz. is Dieu hetz. als
Grootdiep of Klein diep: Do bujianen
hadden eon oThang naor 't Dieu bier:
Grootdiep (Ow), 't Laand lopt an 't Dieu
toe Id. (Dhau), Een oolde netuarlike
waetor/oop numon we eon diep, zoas do

Kuunder (Ow), di. do bovenloop van de
Kuunder, Fries Tsjonger 2. z. diepe H
diepdaenkend (Bdie, Db, Pe-Dbl, Sz)
[di:b'd:1kt] - diepdenkend Buurvrouwis
een diepdaonkend meenske (Db)
diepdaenker (Nw) de; -5; -tien ['di:b
d:nkr] 1. diepdenkend iemand Hi] zocht
d'r wat moor aachter, eon diep- daonker,

hear! (Nw)
diepe I et [di:paj 1. diepe deel van een
zwembad, of evt. eon rivier, vijver enz. Ic
meugen met dreks in et diepe kommen!
(Ow), vot mar in et diepe gezegd als men
direkt voor een moeilijk probleem wordt
gesteld, zonder dat men zich heeft kunnen
voorbereiden (spor.)
diepe IT Ook diep ( Spa) bn.; -r, diepst
['di:po/dip] 1. ver, gerekend van boven naar
beneden, van een oppervlakte naar beneden
een diep gat, een diepe koele, eon diep
p/ak in do zee, (zelfst.) Dat diepe xnoej'
met in springen, want ic kun nog met
zwommen (Sz), Dat is een mooie, diepe

woonde S. ) 5. op, naar een bep. diepte
onder een opperviak Dan hi]' we] es eon
slaopaol nodig, om eon beijoaol diepe
genoeg to kriegen ( Spa), Die lag krek wat
to diepe of do aarms waren to kot d. I.
onder het water ), Et ruum van 't scbijr,
was aorig ofla eden, hi] lag diope in et
waetcr (Ld), diepe in de sob a/den zitten
(spor.), zo ook Zo raokte hi] d'rnooit nut
en die ni] inkochto koonen versmeten
et ore jaor et kaif weer en zo raektehi]d'r
do hie/tied dieper in di. in de financiële
problemen (vo), to diepe in or glassien
keken hobben (Db, Nbk, Obk), zo ook to
diepe in 't g/as kieken (Ow, Spa), Ft zit
met zo diepe hi] him/hear hij/zij beleeft

het maar tamelijk oppervlakkig, met zo
intens, Hi] zocht et zo diepe denkt diep,
zoekt or te veel aebter (Nbk) 6. ver naar
beneden Do plaankc beug diepe dour

(Nbk), Hi] hadde de pette hiel diepe in de
ogen (b, Nbk) 7. indringend, stork, intens,
vaak: wat do gemoedsaandoening betreft Ft
zat diepe hi] him, ie konnen et haost niot
weergoedmaeken (Nbk), En daor vragtR.
dan diepe over dour (v), Die is diepe in do
s/aop (Obk), eon diepe zucht (Nbk), diepe

aosembaelen (Nbk)
diepgang [di:pxa1, ook dip ... J - diepgang
(lett.): Dat schijr, het eon ulinke diepgang
(Np); fig.: Die persoon het ok woinig
diepgang is nogal oppervlakkig (Spa)
diepgaond (Nbk, Wol, Spa, 1) [aks. wisselfl - diepgaand: indringend, ingrijpend
eon diepgaond onderzuuk (1)

diepgraven z. diepgreven
diepgreven (Dhau, Np) Ook diepgraven
(DIa, Spa) onbep. w. en het diepgreuven
['di:px.../dip...]1. hetz. als diepspitten, z.
aldaar We zuien eon stuk /aand verbeteron
dour diepgraven (Spa)

koc, mit kotte poten on eon diepe host
(Bu), diepe bodden diepe borden, zo
gemien as et waetcr diepe is 2. ver,

dieplitterig (Nbk, Ow) bn.; -er, -st
[di:p'lttçax] 1. mit diepe pitten, stekken

gerekend van buiten naar binnen diepe

(Ow) Die eerpels bin nogal dieplitteri

reen fe/s (Nbk), eon diep gat in do knife

(Nbk, Ow)
hobben (Nbk) 3. afmeting die de diepte diepontwatering (Spa) de ['dipontwatçuj]
betreft Et is daor mar eon halve meter 1. zodanige ontwatering dat die ook op
diepe (Nbk), diepe in zion hatte wat z'n flinke diepte plaatsvindt Dear diepontwerkelijke mening, wens, gevoelens betreft watering bin we do heveti/le bier achter
4. van de voorkant naar achteren gerekend baits kwietraakt ( Spa)
eon diepe kaaste, eon diepe titan, Diepe in diepploegen onbep. w. en hot diepploegd
et Schuregesterheide veld woonde Pieter do ['di:plug] - diepploegen Mit diepploegen
p/aggestikker
Diepe in de on/anen moej' d'r wol con meter dour (Dfo), Et
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diepschouwen - diereliefhebber
loon bodrie! komt morgen to diepploogen
(Db)
diepschouwen (Dfo, Dhau, Dia, Ow, Sz)
onbep. w. en bet diepschouwd ['di:ps
ook dip... (Dia, Sz)] 1.
koMrp,
officieel de schouw (bet. 1) verrichten en
or daarbij vooral op letten of de sloot, het
water. diep genoeg is Ion keer in t jaor
kommen zo die watergangon diepschouwen
(Sz)
diepsuieden (Dhau, Ld, Nw, Op, Ow,
Pe-DbI) onbep. w. en bet diepsneden
['di:psnidv] 1. de begroeiing van de kanten
van een sloot ed. wegnemen Zo hebbon
die slodon diepsnedcn (Dhau)
diepspitten onbep. w. en het diepspit
['di:pspth] 1. diepspitten Veurdat do yost
vaalt moot He do turin diopspitton (Obk),
Heide kan diepspit wodden (Dfo), Et laand
moot diepspit wooden om 't los on beter to
macken (Dfo), Aj' diepspitten mosson in
hadde grond, dan mos Jo billojaogon (Nbk),
Ok wooden d'r doe eon bult korwoiios
uutbesteded zoas (..) eon stok laand
diepspitten (Ow) * Bladharkon is makkeJikoras diepspitten oppervlakkig werken is
bet gemakkelijkst (Np)
diepte de ['di:pta, ook dipta (WU)] 1. bet
diep zijn, diepte Vour schijpvaort is daor
onvoldoendo diopto (Dia), Mit zink kuj' do
diopto moton (Sun-0t), do diepte tusson do
huzen de ruimte tussen huizen die naar
achteren steekt (Nbk), do diepte van do
kaasto (Nbk), 't Cat is op diopto is nu van
de juiste diepte (Ow), (bij het graven:) Hij
gaot mar dour, hij gaot acrig do diepte in,
hour! (Nw), Dat schildorfjo zit diepte in
perspektief (Dho) 2. plaats op een bep.
diepte op eon diepte van tien motor (Nbk)
3. zeer diepe plaats Et gong drokt naor do
diepte (Np), Die dobbo was eon hide
diepte was erg diep (Dfo)
dieptebom 0) ['di:pto.. - dieptebom
diepteinterview (1) pd..] - diepteInterview
diepteInvestering (spot.) ['d...] - diepteinvestering
dieptreurig (Nbk, Np) [di:ptr ... ; aks. wisselt] - dieptreurig Etis diep- on dieptreurig
(Np)
diepvisken (Np) onbep. w. en het diepviskt
['di:pf--- ] 1. vissen naarvis die op, nabij de
boden leeft Ze bin an 't diepvisken (Np)
diepvries de ['di(:)pfris] 1. diepvries: bet

diepgevroren zijn; diepvriezer: Dit vlois
komtkrek out do diepvrios (Op)
diepvriesinstelaosie ['d...] - diepvriesinstallatie
diepvrieskiste (Nbk) ['d...] - diepvrieskist
diepvriesmes (Db) ['d..] - diepvriesmes
diepvriesvak (SPOT.) ['d..] - diepvriesvak
diepvriezer (SPOT.) [di(:)pfri(:)zc] - diepvriezer
dier et ['di:ar] i. dier, beest moonskon, die
wat moor your eon thor over bobbon (b),
Span do poordon mar wit, 't is gien weer
]anger your do aarmo dieren om d'r truE to
wezon (b), Wat is oat eon lief dier (Nbk),
Hif had eon mooi dier an do mark een
mooi beest ter verkoop op de markt (Np),
(van een onaangename, vervelende persoon:) BE liokt wol eon moonsko, mar et hot
moor van eon dier (Np) 2. aantrekkelijke
vrouw, aantrekkelijk meisje, in eon lokkor
dier (Dho), zo ook eon iokkor dier van
plozior (01-NI) 3. rotmens (Nbk) Dior daj'
binnon! (Nbk)
dierber bn. ['di:arbr] - dierbaar, in verb.
als eon diorbor plakkien, eon diorbor
dinkion, verder in de verb. Ft Is mi] wol
diorbor ik geloof het wel, het kan me
eigenlijk niks sebelen (Nbk, Np)
diere-arts Ook dierenarts (SPOT.) ['di:ro
arts/'di:an7...] - dierenarts
diere-asiel Ook dierenasiel (SPOT.) ['di:ara
asil/'di:aru ... ] - dierenasiel
diere-oppasser (I) ['di:oroopasç] - dierenoppasser
dierebescharmer de; -s ['di:nro ... ] 1.
iemand van de dierenbescberming of geestverwant
dierebescharming (I) Ook dierebescherming (verspr.) ['di:ora...] - dierenbescherming
dierebeseherming z. dicroboscharming
dierebeul ['di:arabA:I] - dierenbeul
dierecentrum et; -s [d ... ] 1. groepspraktijk
van dierenartsen 2. dierenasiel
dieredag ['di:oradax] - dierendag
dieregeneeskunde (1) [d...] - diergeneeskunde
dierehaandel (SPOT.) ['d...] - dierenhandel
dierekenner (spot.) ['d...] - dierenkenner
dierekliniek (DIa) ['d...] - dierenkliniek
diereleven (SPOT.) ['d...] - dierenleven
diereliefde ['d..] - dierenliefde
diereliefhebber ['d...] - dierenliethebber
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dieremishaandeling - dievejacht
dieremishaandeling (verspr.) ['d...] - dierenmishandeling
dierenaeme (spor.) ['d...] - dierenaam
dierenarts z. there-arts
dierenasiel z. there-asic.?
dierepark (spor.) ['d. ..] - dierenpark
dierepension ['d...] - dierenpension
diereriek (Sz) ['d...] - dierenrijk
dieresoort(e) (1) ['d...] - diersoort
dierespul (Nbk, Op) et ['di:oro...] 1. enkele
dieren (die men heeft)
dierctehuus (spor.) [d...] - dierentehuis
dieretemmer (Nbk, Spa) rd...] - dierentemmer
dieretroep (Db) de ['d...] 1. groot,
onordelijk geheel aan dieren (dat men

dieselen (Dfo, Dia, Mon) zw. ww.;
onoverg.; dieselde, het dieseid ['disfti] 1.
steeds tollen, steeds draaiende bewegingen
maken Zit toch n/ct zo ft dieselen, k/end

(Mun), Die toppe dieselde in de ronte
(Dfo), 1k dieselde d'r van, zo haddeging et
(Dia)
dieseleulie ['d...J - dieselolie
dieselmoter {'d...] - dieselmotor
dieseltange (Pe-Dbl) de; -n ['dis ...] 1.
hetz. als stiekeltange, tang om distels mee
uit de grond to trekken Vrocger bruuktcn
ze een dieseltange cm de diesels mit to
trckken (Pe-Dbl)

dieseltoppe (DIa) de; -n; .. .toppien
['distopo] 1. draaitol, ook fig.
bezit) Wif kregen disse zommer zoveale dieseltrein ['d...] - dieseitrein
jonge katten, 't was iene dieretroep! (Db)
dietist(e) [diji:tist(a)] - dietist(e)
dieretuun ['di:orotyn] - dierentuin Mit ci dievedaosie (verspr.) Ook dieverdaosie
schoelereisien bin we naor de dieretaun (Db, Dhau, Dia, Mon, Op, Ow) de [divo
west (El), bij vergelijking van mensen die 'do:asi, diwa .../diwç.... ...vç...] 1. ontspanheel veel huisdieren enz. hebben: Daoris 7 ning door vermaak, verstrooiing De winter
eon komplete dieretuun (Ld)
get? watdieverdaosie(Dhau), Ditwarkgeft
diereverzorger (verspr.) ['d...] - dieren- cons vanac vend Plink wat dieverda os/c
verzorger
(Ow), Dat spullegien deden we mar wat
dierevriend z. dierevrund
veurdedievcrdaosie(Op), We moo 'n veur
dierevrund (vo) Ook dierevriend [' di:aro oonze uutvanhuzerties wat dieverdaosie
frint/ ...frAnt] - dierenvriend Die boar is zeuken (DIa), DFr was aorig dieverdaosie
gien dierevriend, hij beult zien peerd op 'e maark (Pe-Dbl) 2. afwisseling (Obk)
(01-NI), 1k docht, dat ic eon dierevrund Vear de dievedaosie willen wif ok wel
weren (vo)
weer es brune bonen voor de afwisseling
dierewereld (spor.) [d...] - dierenwereid (Obk) 3. drukte (Dho) Ze badden dam- een
dierewinkel (verspr.) [d...] - dierenwinkel he/c dievedaosie (Dho)
diereziekte [d ...] - dierenziekte Dat gong dievederen (El, Nbk, 01-Ni, Pe-DbJ,
on de diereziekten to bestrieden (...) (vo)
Sun-Ot, Sz) Ook dieverderen (Db, Wol),
dierkunde (spor.) ['d...] - dierkunde
dieviederen (spor.) zw. ww.; overg.;
dierkundeboek (spor.) ['d...] - dievedeerde, het dievedeerd [diwo'di:rn,
dierkundeboek
vç...] 1. voor afleiding
dierkundelerer (spor.) ['d...] - zorgen en dus ontspanning brengen, hetz.
dierkundeleraar
als verdievederen, bet. 1 AIF an Ft wark
dierkundeles (spor.) ['d...] - dierkundeles gaon, dan die verdeert or wat (Db) 2.
dierlik (Dhau, Ow, 1) bw. ['di:arlakj 1. egaliseren (Sz), hetz. als verdievederen bet.
dierlijk, van dieren afkomstig (1), in dierlik 2 Et moot wat thCvedeerd wodden,
vet (1) 2. op beestachtige wijze, niet bep. daoromme slcchten ze die hoop grond(Sz)
zachtzinnig, in verb. als Ft Giet d'r dierlik 3. verrekenen, geiijk verdelen, hetz. als
ow weg (Dhau, Ow)
verdievederen, bet. 3 (El) Dc rekening
diesel de; -5; -tien ['dislJ 1. dieselolie 2. moeFn ze mar even dievederen (El) 4.
dieseimotor 3. auto die op dieselolie rijdt bijieggen van ruzie e.d. (Pe-Dbl, Sun-0t),
4. dieseltrein S. distel (Pe-Dbl) Vroegcr hetz. als verdievederen bet. 4 Ze zollen de
bra ukten ze eon dieseltange om de diesels mujlikbeden dievederen (Pe-Dbl), Ditzulmit te trekken (Pe-lDbl)
len we mit clkaar mar dievederen, zodat or
dieselauto de; -s; -gien ['d ...] 1. auto die veerder good is (Sun-0t)
op dieselolie rijdt
dievejacht (I) de ['di:wo.... ...va...] 1.

dievel - diggelkaaste
dievenjacht
dievel z. duveill
Diever et ['di:wç, ...vç] 1. plaatsnaam:
Diever (in Drenthe, nabij Appe/sche) * (%)
Gao vedder naor V/edder (Nbk), vaak
gevolgd door ('k) Gao Hover naor Diever
(Nbk)
dieverdaosie z. dievedaosia
dieverderen z. dievaderen
dieveri'je (Dfo, Op, j) de [di:w'rija,
vç... . ...wç..., z. ook -i'je] 1.
diefstal, het inbreken, dieverij Mit zovu/e
inbraoken on die veriJa is d'r tagenworrig
we/ wark veur de pelisie (Op), Ze hebben
him mit/okt op 'tpad veur dicven7e (Dfo),
1k docht an de dievane die bij him p/acts
vunnen hadde, nog met zo /ange laden (J)
Dievermaad z. Diavarmark
Dievermaark z. Dieverunark
Dievermark (Bu) Ook Dievennaurk (Obk),
Dievermaad (p) de; -en [...'m... J 1. markt
to Dieven Mit Diavarmaark gong mien bait
we/henne om can warkpacrd ta kopen (Bu,
Obk)
dieveweer (01-NI, Sz) et ['di:wa.... ...va..]
i. dievenweer, nI. gezegd van mist As 't
mistig was biy do baast, zee A. a/tied: "t Is
diavaweer, J.'(01-NI)
dieviederen z. dievederan
dieze (Nw, v) de ['di:za] 1. mist, nevel Et
was iene grote dieze (v), D'r bangt de
/acste we/ce haost a//a daegen een diaze
(v), '(Is mijin dieze overkommen da'k ten
verkearda wag ins/tug, en doe was 't mis,
hie/amao/e vardwec/d (Nw)
diezelde [diselda] - diezelfde Zo kwam et
dat IVY nog diezelde ao vend naor ethusian
Mar L. bet diezelde aovend nog
teug
weer (.)(b)
diezerig z. diezi
diezig Ook diezerig (Ste) bn.; -er, -st
['di:zax/'di:zçax] 1. nevelig, met
Iaaghangend nevel, mistig en triest (van het
weer) 't Is diezij over 't veld, a//as hangt
/ieke laga (Nbk), Et kon morgen we/ es
moo] wear wodden, want et is knap diazig
over 't/aand(WoI), diezig weer(Nbk), een
diezige dag (Diz), 't Is diezerig om de bos,
or is van datdiazariga weer (Ste), Deiocht
wodt slim diazig (Obk), Et was zo diazjg,
oat wij konnen Dc Lange/i/la met zien
/eggcn (Mun)
diffederen (Op) zw. ww.; onoverg.;

diffedeerde, is diffedeerd [dtfo'dt:p] 1.
afnemen in pijn, hetz. als verdiffederen: Et
thifedeert al wear wat gezegd bijv. van
hoofdpijn die afneemt (Op)
diggel de; -s, ook -en (Db); -tien ['dtxl,
ook wel 'digj] 1. diggel, scherf van
aardewerk of porselein, door kinderen vaak
gebruikt om mee to spelen een anbakte
panne scbonascbrabben mit ccxi diggel
(Db), Bij at opgraven vunnen zo nog bia/e
oo/de diggels (Obk), Et paantian scheut
mij nut de hanen, on et lag in digge/an op
'e grond (Db), Wat bij' toch eon oo/da
knoffe/, daj' die staepel bodden an diggels
va/en /aoten (Np, Db), Et theegoed vu/ an
diggels (Ow), Dat koppian v/aug an diggels
(Ld), Dc boe/is mijin diggels va/en (Ow);
als speelgoed: Wij waren vroeger an
husien spell/en mit diggeltias (Obk), Watis
oat can mooie diggel, zadan wiy dan
vroegar, want dan spea/den wij d'rmit an
dan legden we zo allemao/e op can nj
(01-NI), Zien k/tine zussien spau/da nog
op de bakstianan straota veur de grote
baandars mit thjga/tias en poppies Wij
maekten ten busien van mos, an hadden
thgels voor oons aatgcrai (Db), As
kiender speulden wi mit thjga/s, wit an
iana kaante an geb/oemd an de aandere
kaante, ten Hein pao/tian was do pik; or
blocmde digga/tien kwam naor bo van, at
witta an do aan dare kaante. Mit eon
hooltan kuia mos ie op de pik to schieten;
vu/ die dan omma an was at b/ocmpien dan
ho yen dan haj' wunnan, de witta kaante gui
met. Wie de meerste bonte digge/ties badda
was do winner (Dfo)
diggelen (Dmi, Ow) zw. ww.; onoverg.;
diggelde, her diggeld ['dtgifl 1. een bep.
spelletje spelen met dikgeis (waarbij men
op diggels werpt die op een paaltje liggen,
z. ook onder digga/)
diggelgoed et ['thxgut, ook 'dig...] 1.
kopjes, schotels, borden, potten, pannen
enz. van aardewerk of porselein Wij habban can kaastc vol djggelgoed (Nbk), Aj'
digga/goad vargruzan hej' mooi kiepascharp (Pe-Dbl), Dijgaigoad kwam ten
boe/ uut Maastricht (Pe-Dbl)
diggelkaaste Ook diggelkaste (Sz) de; -n
['d/] 1. kast voor het aardewerk,
porselein: het d%ga/goad: Tegan do
diggelkaaste zaden we vroager spiande,
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diggelkaste - dikke
mar d'r kwam wel van a//es in the kaaste

(Np)
diggelkaste z. digge/kaaste
diggelvuur (verspr.) et ['d...] 1. aanduiding
van ten opvallend glinsterend, vreemd licht
in de natuur; volgens de overlevering gaat
het om een hoopje van de een of andere
stof, zoals de afscheiding van slangen of
padden, ook om katteogen (Np), gumwormen (Mun, Obk) In oolde bomen zat
diggeivuur, zee mien oinke, veural in
ieperenbomen en in neutebomen (Mun), et
diggelvuur in 7 gat bebben erg druk en

gehaast zljn/doen (OS, Np, b: im), ook:
snel op zn teentjes getrapt zijn (Obk), 't
Gong as diggelvuur dear 't dôrp als een
lopend vuurtje (Db), zo ook 7 Gong as een
diggelvuur dear de baurt als ten lopend
vuurtje (b: Im, Ma), Hij kon me/ken as
digge/vaur zeer viot (Nt)
diggeiwerk (Spa) et [d...] 1. hetz. als
digge/goed, z. aldaar
digitaal (spor.) [digi'ta:l] - digitaa!: met
behu!p van komputers; verder in een
digitaa/ borloge (I)
dijvels z. dave/s
dik (verspr.) et [thk] 1. koffiedik, z. ook

dat ok een thfcboek (Dfo); als verk!.: kind
met ten dikke bulk (Obk)
dikhoekig (Op) bn.; -er, st [dig'bubx] 1.
(van personen) met een dik, opgeblazen
gevoel
dikdoender (Ma, Wol) ['thgdfl;ndç] dikdoener
dikdoenderig (DIa, Obk) ['digdu:ndçax/
'dtgdü:npx] - dikdoenerig
dikdoeneri'je [digdü:nçtji, ook . ..sj, z.
-?je] - dikdoenerij War een dikdoenerije is
miij dat mit Jim (Db)
dikdoenerig z. thkdoenderig
diketen onbep. w. en het diketen ['diki:tv]
1. flink, !ekker gaan eten Van diketen woJ'
a/tied /odderig (Sz), We gaon to diketen
(Nbk), A 'kJow good begriepe, dan bedoel
ij A. dat wij nije weke een dag bij jim
kommen moeten to diketen (Db), We
zu/len vandage nut diketen, we zul/en et
/ief op 'e /eeste zetten (Sz)

diketer (Nbk, Sun-0t) [d ...J - iemand die
vetl tet
dikhassens (Bdie, Nbk) ['dtkh...] - dikkop:
scheidwoord voor ten persoon met ten dik
hoofd
dikhudig (Bu, Man, DIa, Nbk, Nt, Nw)
koffiedlic Wij gooiden vrocger et c/i/c in et bn.; -er, -st [dtkhydax; aks. wisselt] 1.
varkensemmer(Bdie) 2. z. dikke
dikhuidig (meestal fig.), ook gezegd van
dikachtig bn.; -er, -st ['dtkaxtax] 1. iemand die niets wil aannemen, nergens
enigszins dik Dc snort is ok an de naar wil luisteren Wat ccii dikhudige kerel,
dikachtige kaante (Db), Et is wel een hij gelft naargens omme! (Nw), AJ'm wat

knappe meld mar ze is don/ct mij wat
thkachtii(Np), De wonde on 7 bien is nog
wat dikachtig (Ow), Dat pepier vuu/t
dikachtig an (Wol)

dikbaand I (Np) et ['thgbà:nt] 1. net of
stro tot dikke bossen gebonden
dikbaand II (Np) bn. ['dtgbã:nt] 1. (van
net, rogge) gebonden in dunne bossen Van
dikbaand ricE kuj' dunbaand ricE macken

(Np)
dikbil z. dikbille
dikbilkoe (Db) ['d...] - steenbil, hetz. als
dikbille: Die di/cbi/koe is cen beste year de
slaacbterije (Db)
dikbille (Bu, Dfo, El, Np, Nt, Ow, Sz)
Ook dikbil (Bdie, Bu) de; -n; -gien
['thgbi.1/'digbil] 1. koe met breed
achterwerk, steenbil, paardebil Ben dikbille
hour, dat is con beste year de mesteri7e
(Sz)
dikboek (Dfo, Obk) ['d...] - dikbuik Watis

op 'e baud geven, hij vault d'r ni/cs van,
hij is zo dikhadig as de pest (Nbk)

dikhuud (verspr.) de; ...huden; ...hutien
['thkhyt] 1. gezegd van iemand met ten
dikke huid, iemand die ongevoelig is voor
wat anderen zeggen Een thkbuud het
dubbel vel year 7 heufd (Sun-0t), K. is
een ecbte dikhuud, hij is zo had as een

spieker (Mun) 2. olifant (Dhau, Sz) 3.
dikke persoon (01-NI)
dikke I de; -n [dtko] 1. dikke persoon, dik
exemplaar, dik diet War Hein good, mar
bier zitten eers wel dikken hear dikke
vissen (b), Dc dikke de dikke persoon (die
je wel kent; die ni. bij elk in de omgeving
zo bekend is) 2. neet
dikke II Ook dik (WI-I, elders spor., in
bep. verb.; vooral als bw. in bet. 11) bn.,
bw.; -r, dikst [thko/chk] 1. (bn.) met flinke
dikte (in vergelijking met lengte, breedte)
De dikke deure wodde ofgrundeld, on G.
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dikke - dikke
zat onder do grond under to toron U) een
dikke plaankc, eon dikke jasse, de cbkke
Van Dale, cen dikke huud, Dat stok !aand
daor zat dikke grös op in een dikke Iaag
(Np), Et zaod zat dit jaor dik op et Iaand,
grote protten (Dfo), HI] zat dik'Jce) under
dcmoddcr(Nbk), (..) totdat hour etzwiet
dikke op 'o haud ston (v), HJ3I was to
smorig, dat d'rzat zuver ccxi dikke baud op
(Ow), Doschimmo!ston d'rbi]diken dun
op (01-NI), Ze hebben do boel dikke op
elkaander staopeld (Nw), HI] gaot deur
dikke on dunne wijkt nergens voor, volgt
steeds zn eigen koers, zet door (verspr.),
Hi]kan dear dik en dun (no) hij gaat overal
door, door weer en wind (Np, Obk), Ze
gaozi mit mekaer dear dikke en dunne ze
hebben ailes voor elkaar over (Wol), Ze
hebben ratio had en or zit d'r dikke op en
wel in hoge mate (Np), Dit ligt d'r een
betion al to dikke op dat is wel erg
nadrukkelijk duidelijk gemaaktlbedoeld (v),
? Ligt d'r dikke op dat hi] liegE 't is
overduidelijk dat (Dhau, Mon, Obk), Hi]
hot een pink]en dikke vel your de kop
houdt helemaal geen rekening met de
gevoelens van anderen, denkt niet aan wat
een ander voelt (Np), Die schoffel is zo
dikke as eon pot erg stomp (Dfo) 2. (bn.)
met betrekkelijk grote doorsnede eon dikke
stok, Ze her van die dikke aarms (Nbk) 3.
(bn.) van grote omvang 1k mos hooi
opstikkon, we hobben d'r con dik voer op
zet(Sz), Wathet die een dikke kont(Nbk),
En as d'r dan es eon dikke storm opstikt
(..) (ba), Dc dikke baistiendor bi] et
pattien bin grauw en gries (v), dikke
stionen in do grond vien en, eon dikke
ge!dbuul iemand met veel geld (Obk), Dc
meensen hebben con twa ore dobbermit die
dikke hypotheek d'r op (DIa) 4. (bn.) bol
dikke wangen, Die man is dikke om
heufd (Sun-0t), (zelfst.) 't Was krek as
hour van aachteren wat tegen 't dikke van
't gat sleug(b), (van een kind van eenjaar
of zes:) War isoat 'n dikke scbieterd(Obk)
5. (bn.) opgezwollen eon dikke vinger, eon
dikko bulte an de aarm (Nbk), eon dikke
keel hebben (Nbk) 6. (bn.) zwaarlijvig, vet
Die is youl to dikke, die moot an 't lijnon
(Dfo), Hi] is al wat an do dikke kaante is
een beetje te dik (Dfo), Die is wat
ongezonddikko(Ste), eon dikkemoekeeen

dikke vrouw (verspr.), dikke boeren rijke,
welgestelde, grote boeren, Bi] de dikste
boeren [duurde het dorsen van boekweit]
wel een bide weko de boeren met het
meeste land (k: Ste), eon dikke beer een
dikke vent (verspr.), Die wodt ok aorij
dikke, do Jaeste tied hij wordt meer en
meer korpulent, ccxi dikke bock hebben di.
ook: zwanger zijn, je argens dikke over
macken: Daor mack ik mi] niet dikke
omme daar maak ik me niet druk om, daar
wind ik me niet over op (b, Nbk, Np), to
dikke as con varken (Np), Maekje niet
dikke, dunne is de mode (verspr., Ma), Eon
dikke meidkostte vroegor con rioksda elder,
zeden ze, on your een gulden baj' een
schrao!e (Bu), Hij is to dikke as eon
opgeb!aozen kikkor (Nw), Hi] is zo dikke
as ccxi pot (Np), zo dikke as ccxi beer (Ma,
Obk), to dikke as con tonne (verspr.) 7.
(bn.) gewichtig, opschepperig Ooh, hi]
doet him a!tied zo dikke your (Man), mit
eon dik vorhae! geuron (Ow), Ben lalbekis
lone die eon dik woord het, mar de daoden
bin vaoko to zuko (Dfo) 8. (bn.) met een
volle buik, met een gevoel van dikheid,
met een gevoel van opgeblazenheid 'Ic Bin
to dikke in de huud 'k voel me zo vol,
opgeblazen (Diz, Ma), ...in 't!ie!(Nbk), Dc
varkenkopors koch ten de varkons; ondorweg in de snikke perboerden to die dan
good dikke to vooren, dan toonden zo op F0
Assor maat wat meer (Ow), Die koe wodt
to dikke in de baud, die is an do wiend
(Dfo), As to vroeger op or brooklaand in
Bail koobuudden, omdat d'r niet ofrasterd
wodde, on ze gongen weer op buns an,
roupen do koehudors: Huui huuj hikko, de
koenen hebben do bookies thkke'(Bu), 1k
bin to dikke as eon tieke (verspr.), to
dik(kc) as con tromme (Sz), as ccxi pot
(verspr.), 1k bin zo dikke as eon podde
(verspr.) 9. (bn.) van grote diehtheid
(m.b.t. mist, wolken) eon dikke !ooht een
egaal bewolkte, grijze Iueht (bo: Bu, Nw,
Op), dikke rook, Do !ocht wodt dikke
(Nbk), Et wodt rogen waetor, want do !ocht
wodt wel zo dikke (Wol), Et wil mar glen
dag woddon mitzoe'n dikke !ochtopgezet,
zwaar bewolkt (Diz), Dc locht was to
dikke as con pot (01-N!, Ow) 10. (bn.) van
vioeistoffen: niet erg vloeibaar dikke soep
(Nbk), Do bri3/ is wat dikke (Nbk), De
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dikkedakken - dikkop
me/k was zo zoer dat ze dikke in de emmer
ston (Ow), We zo//en koffiedrinken on doe
ston de me/k dikke in de flesse (b),
(zelfst.) El dikke van de me/k is veer van
/ekker (Db), eerpels waor c/i/c waeter of
komt(Nt), dikke koestront (b), Etiszodik
as eu/k (Dla) 11. ruim, volop, meer dan

voldoende, in hoge mate We hebben dik
oons gerak had vanmiddag hebben meer
dan genoeg gegeten, eigenlijk teveel (Db),
D'r weren wel eon dikke twintig(Ow), 11i7
is dikke over tied flunk to Iaat (Dho), Ze
bin nog mar krek dreuge aachter de oren,
of ze kieken de vrouwlu a/naor de hakken
on dan is 'I drek dik spu/ (b), Oonze oo/de
omke (..) zit dik in de centen (Db), d'r
dikke an winnen (Nbk), Dat zit d'r dikke in
(Nbk), Bimrman bet een c/i/c stok in 'e
kraege is fink aangeschoten (Db), Daor
kregen we weer een dikke belastingk/adde

ofwateringis met zo best, want as or dikke
regent staot al/es blank (Sz), Et begint al
een betien to snitteren, mar et dri]t aanst
op c/i/c/ce regen not (Obk), Et regende
verrekte dikke (Ld), Et is dik veur mekeer!
het is in orde, o.k., prima gedaan (Nbk), I/c
bebbe ok dikke mien nocht omja on amen
to zeggen, a'k nee miene (vo) * Men her
meer last van de neten as van de di/cken

een lager geplaatst iemand, iemand met
minder macht, aanzien, legt op alle slakken
zout, vindt niets good, in tegenstelling met
de hoger geplaatste, met degene die echt
jets voorstelt (b, Nbk)
dikkcdakken (b: Im, In) onbep. w. en het
dikkedakt ['thkdakjj] 1. naar mensen op
bezoek gaan en er eten
dikkerd de; -s; dikkertien ['dtkrtj 1. dikke
vrouw, dik kind, dik exemplaar een lekkere
thkkerdvooral van een vrouw gezegd, (hier
gebruikt met betrekking tot aardappelen:)

al. met een hoge aanslag (Dfo), d'r c/i/c/ce
hi] zitten rijk zijn (b: Im), Hi] kan him Et was meerst allemaol kriel en 'ruun spul
dikke redden is rijk (El), De ofge/open oat wel boven degrondgrujde;d'r was wel
zoemer was een dik jaor veur de boeren es een thkkerd hi] (..) (Np)
winstgevend (Sz), Een dikke we/ce laeter dikkevreten (Ld, Ow) st. ww.; wederk.;
waeren ze de ruzie vergeten (Wol, 01-NI), scheidb.; het dikkevreten ['thka ...] 1. veel
een dikke haezevol, volgroeid (s: Op), een vreten (i-uw indien van mensen gezegd) Et
dikke ,pries vraogen (Sz), Die zit d'r dikke vremde was dat de varkens van ion van die
bij, hi] bu/kt van 't geld (Dfo, Nw), 't Is koopluden hour onderweg wel dikkevreten
dik an mit die twieje ze hebben vaste wollen; de varkens van de aandere
verkering (bo: Bu, Nw), Ze gaon now een koopman wa/len gien be/c in 't voer zetten
dikjaor mit mekeer (Dhau), Oonze kiender (Ow), Die koe had 'in zo dikkevreten, hi]
bin dikke buisies mit de buurkiendej- zijn kreunde d'r over (Ld)
goeie maatjes (Db), Ze bin dikke verkolen dikkont (Dfo, Nbk) Ook dikkonte (Spa)
(bo: Bu, Nw), Et kiend hadde et c/i/c/ce to ['d.. ./...j - iemand met een dik achterwerk
pakken mit de bof was flunk ziek (Dfo), dikkonte z. dikkont
Die badde et dikke to pak/cen, hi] was zo dikkop de; -pen; -pien ['thkDp] 1. iemand
dronkend as een kroje (Nw), Hij is c/i/c/ce met een dik hoofd Die dikkop was ok op 'e
in des/aop (Nw), Hi] bar '1 dikke wog was vergadering (Sz) 2. scheldnaam (vaak
behoorlijk ziek (b), een dikke /eugen zonder bijgedachte aan een dik hoofd): Gao
(Nbk), de dikste leugen (b), een dikke wegje, li/li/ce dikkop (El, Wol), Rotvent,
loebeszeer gemene persoon (Nbk), Bi]die dikkop!(Bdie), le dikkop, zee M., dathaj'
dikke miegerd boej' met an de deure to xvi] o/c wel es zeggen kund (vo), I is een
kommen mit een kollektebusse (Db), Et is grote c/i/c/cop mit speulen (Db) 3. kikkereen c/i/c/ce lastpost (Ma), 1k bin et dikke zat visje A//emao/e dilckoppen in de sloot!
(Np, d), Hi] bet d'r dikke war/c mit heeft (Nbk), In de sloot zwommen een protte
het moeilijk (b: In), Thy her nog dikke de dik/coppies (Wol), (verz.) De sloot zit vol
tied heeft nog volop tijd (Np), De poppe dikkop (Dhau) 4. 1/4 liter, maat voor met
kwam dikke in 't pa/c (Nt), Hi] hef c/i/c/ce name jenever of brandewijn (verspr.), ook:
zien bekomstheeft er meer dan genoeg van 1/2 liter (Mun, Nt) le hae/en 't now hi] ?
(Bdie), Hi] is in a/en wark con dikke flesvo/, mar vroeger vaeks bi]de c/i/c/cop of
roegerd (Db), Die bet 'in dikke omme is bi] et /cruu/cvo/ (Obk), c/ne thkkoppen 3/4
behoorlijk aangeschoten (Spa, Obk), Die liter (Nbk), een halve di/ckop (Ste), een
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dildievig - dinderem
dikkop jenever (Nbk) 5. tinnen maatbeker
van 0,2 liter een halve dikkop id., van 0,1
liter (01-NI), Twicdikkoppen branewienis
een halve liter op ccxi borrel nao (Np), con
dikkop branewien (Np, Nw, Ste), ccxi dikkopjongejenevcr (Obk), Vuufdikkoppcn
is eon liter (Np), Eon 'dubbelmaoticn'is
ccxi dikkop, die vroeger as maote your
losse draank gal (Op), zo ook: Twie
niaotics is ion dikkop (Ow)
diklievig (Db, Diz, Op) bn.; -er, st
[dtk'Ii:wax, ...vax] 1. (van personen) met
een dik, opgeblazen gevoel, met hardlijvigheid (Db, Op) 2. lijvig, dik (Diz)
diklievighied [...1...] - hardlijvigheid Mit
diklievighied dan hej'piene in do bock, dan
moej'naor 'thusien, dan wil et met (Nw)
diknakken (Mun) zw. ww.; onoverg.;
diknakte, het diknakt ['thknakj] 1.
rondhangen, doen waar je zin in hebt
diknek z. diknekke
diknekke Ook diknek (Dfo, Ma) de; -n
['dtknsk& ... ] 1. iemand met een dikke nek
2. iemand met veel geld Diknekken bin
grote gcldwolven (Sun-0t)
dikopper (Spa) de; -s [dikopt] 1. grote
bult, grote opper hooi
dikpeinze (Op) de; -n; ...peinsien ['d...] 1.
iemand die veel eet
dikspek (Ma) et ['dikspek] 1. spek van een
handbreedte con pond dikspek (Ma)
diktaat (1) [dik'ta:t] - dictaat: wat
gedicteerd wordt
diktater [thk'ta:tr] - dictator: dictatoriaal
heerser; ook gezegd bij vergelijking: War
eon thktater is oat toch, die lerer (Nbk)
dikte de; -n, -s ['dikte] 1. (g.mv.) het dik
zijn Die kerel wodt road van dikte (Nw),
Die is griezelige dikkc, die schoffelt over
do bienen van diktc (Ste) 2. de afmeting
dik Die is ok knap an do dikte hij is
behoorlijk dik (Np), N. wodtdikke, mar 1k
gelove oat et glen gezonde diktc is, hij
kikt d'r zo papperig uut (Op) 3. de manier
van dik zijn van vloeistoffen e.d. do dikte
van do vane, de dikte van de melk
diktee et; -s; diktegien [dik'ti:] 1. diktee
diktemaot (spor.) [d ... ] - diktemaat
dikteren zw. ww.; onoverg.; dikteerde, het
dikteerd [dik'ti:9p7] i. voorzeggen wat een
ander moet opschrijven 2. ingeven 3.
voorschrijven
dikvreter (verspr.) de; -s; -tien ['dtkfr...]

1. iemand die veel eet
dikwels z. dikwiels
dikwiels (Ow) Ook dikwels (Bdie, App)
bw. ['ckkwils/ ... wals, ...ws] 1. dikwijls,
vaak
dikzak ['diksak] - dikzak, dikkerd
dilemma (spor.) [di'l€ma] - dilemma
dillegaosie [di1ag3:si] - delegatie
(afvaardiging)
dimlocht (spor.) [d ... I - dimlicht
dimmen [dim:] - dimmen (m.b.t.
koplichten)
dimmestraosie (1) Ook demestraosic (1)
de; -s [thmo'str ... /di:mQ ... ] 1. demonstratie,
betoging 2. het laten zien hoe iets is, hoe
het werkt enz.
dimmestreren (verspr.) Ook demestreren
(spor.), demonstreren (vo) zw.ww.;
onoverg.; dimmestreerde, het dimmestreerd
[dtmo'stn:arv/di:mo'str.../di:mö'str ... ] 1.
demonstreren: betogen 1k wil wel
demestreren, mar zo niet (vo) 2. door een
demonstratie tonen hoe jets is, hoe het
werkt
din tw. [din], in schootliedjes als * In, din,
dosicn/S. [de naam van het kleine kind dat
op schoot zit wordt ingevuld] p1st in 't
bosien/Van 't hosien in do schoc/Zo gaot S.
naor Beppe toe (Nbk), ook Din, din...
(Dho, Ma, Np, Obk), ...Zo gaot hij naor
bedde toe (Ste), of gevolgd door Daorkrigt
ze lekkere zute melkiVan Beppes bonte
koc(Dhau), zo ook Din, din, dosien, poppe
die p1st in 't hosien/Van et hosien in de
sc]loe, zo lopt oat naor de grond toe (s),
Din, din, din: oat vleden jaor eon piekien
was, is now eon enterhin (s), ...is now een
grote bin (Nbk), Din, din, diction, wic zit
d'r op mien knietien? Et is mien klcinc
bobbelgat die d'r op mien knietien zat!
(Nw)
dinder (App, b: im, p, Obk) Ook dinter (b:
In) tw. ['thndj/dintç] 1. drommels, deksels,
in to dinder. To dinder nog toe, zuj'm oat
es laoten (Obk), to dinter (b: In), zo ook
Die dinder! (App, p): Die dinder jonge,
wij moe'n te you/c wark d'r your doezi om
eon betlen bijcnaander to kriegen nut de
boerkeri7e (p)
dinderem (Nbk, Nw) Ook dinderke (Ld)
tw [dtndç5mldtndçka] 1. drommels,
deksels To dinderem, wat wil die kerel
toch! (Nw), To dinderke! (Ld), Tie
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dinderen - dingen
dinderem! (Nbk)
dinderen (Ld, Nbk, v, b: lm, In, bo: On,
Nw) Ook denderen (Bu, Diz) zw. ww.;
onoverg.; dinderde, het dinderd ['dindçil
'dcn ... J 1. denderen, dreunen (van, in
voertuigen) Et dinderde slim doe we in die
waegen mitreden (ho: Bu, Nw), Doe ze
your do zo you/ste keer over de plaanken
dinderde, was the mien end bogonnen te
glieden (v)
dinderke z. dinderem

dinders (vo) bw. ['dtndrs] 1. drommels,
deksels Doe zij en J. op meie '40 trouwen
zoien, wus F. dinders good dat ze bij do
vrouw van hoer F blot wat leerd hadde

(vo)
ding et; -en; dinkien (verspr.), deengien
(Np. Nw), dingegien (Bdie, Dhau, Np),
dingien (Ld, Nt, Nw, 01-NI, Spa, Sz) [duj]
I. voorwerp, zaak Hij vernam dat d'r eon
leven dig ding In de kôrf zat U). Een
vuurwaopen is een geveertik ding (b), 1k
heb d'r een lief ding year over (...) ik wil
het maar al te graag (Nbk), een goedkoop
ding een goedkoop, eenvoudig meubel, een
dubbel ding gezegd van een zware, brede
ket (Nbk), Ze bet een goeie kiek op 'e
dingen (Nbk) 2. lets waarvan men de

naam niet kent of waarvan men de naam
niet wil noemen Wat veur ding is dat?,
Wat year vremd ding I%t daor in do bos?

(Nbk); in allerlei mogelijke samenstellingen is ding in deze bet. tweede lid, bijv.

gebeuren positieve dingen, waardevolle
aangelegen- heden (Nbk), Dat zo! een mooi
ding wozen as et gebeurde (Nbk), Dat is
eon lastig ding, hoe moe'k &- mit an (Nbk)

4. vrouwspersoon (niet oud), vaak ook:
klein meisje Wat 'n bijdehaand ding
(Dhau), Gao toch weg, ding! (Ma), Dat
smenj ding wit ok nooit ion koer eten
(Db), Et is mar een dinkien gezegd van een
dun, tenger vrouwtje (Bdie, Diz), eon
wormstikkorig ding een vechtachtig, kattig
meisje (s), eon belder ding een vrolijk,
levenslustig meisje (Nbk, Np), een schattig
kiend, eon lie! dinkien (Ste), Ze ]opt mit
een slag in do roggo, wat eon petictig ding
(Obk), Mien moeder badde zoe'n klein
bulpien, mar dat ding was zo bliksemse
handig mit de naalde (..) (Sz), Hoolje
stille, ie bin nog mar eon ding (Wol), Hear
dat ding es praoten, wat verbeelt ze hour
wet niet (Nbk) 5. iets dat genoemd of

bekend is bij de ander en dat in meerdere
of mindere mate negatief wordt aangeduid:
Zokke dingen gooi Bc vot, wat moe'k d'r
mit! (Nbk), Zoo 'n vromd ding wit Bc niet
op mien kop hobben (Nbk) 6. gebeurtenis
Et weren vremdo dingeti die d'r gebeurden
(Nbk), D'r bin soms dingen die aj'
mitmaeken, daor aj' vorsteld van staon
(Nbk) * (raadsel) 1k ken eon ding, eon
damesding mit haor d'r ommo en eon gat
d'r in, ra, ra, wat is dat? nI. een handmof
(Np, Wol), (raadsel) fkgooi eon rood ding
in de putte en et komt d'r zat weer uut

in at die rek/amedingen (s), De schainmel
is et dridthg vouran onder eon oolde
boerewaegon (Wol); ding in de betekenis

antwoord: een kooltje vuur (Np), (raadsel)

'jets waar men naar vraagt' is karakteristiek
voor bep. raadsels, zie buy. na de ster in
dit woordenboekartikel 3. aangelegenheid,

kiuwen stopgaren (Wol), (m.b.t. doperwten

jets, bep. kwestie Een goeie melkzije Was
year eon hoer eon veurnaem ding om goeie
kwaliteitmelkleveren to kunnen (Op), Heb
ie nooit es dingen an de kop daj' niet
opscbieten? (Nbk), We hadden aandere
dingen an 't beufd (v), En dat komt (..)
your in do grote mar veural ok in de biele
kloine dingen van oons leven (b), Soms
komt d'r aachter minne dingen nog wet es
een botien ge/ok wog U) Et was een best
ding om in beweging te blieven (vo), D'r
was mar ion ding waor as bij beter van
wodden kon, weerommegaon naor
Ingo/aand(v), Dat bin goeie dingen die d'r

1k gooie een rond zwat ding over 't hays,
et komt d'r laank of met als antwoord:
op iemands bord:) Here-zegen-dissedingen, dat ze me niet van 't bod of
springen (Nw), (raadsel) D'r ston eon
dinkien op 'e dick/Zion ogios gingen van
kiekerdekiek/Zien haorties gingon van
krullerdekrul/Ie kun et niet raoden, at raod
ie je dot nI.: een schaap (Nw), Al dreegt
eon aep een goolden ring, Otis on blift een
Jillik ding (Diz, Nbk), Zeggen is niks, mar
doon is eon ding (0p), Eon meenske is eon
vremd ding (Nbk, Np), Mooio meensken,
mooie dingen gezegd als men op het mooie

van iemands spullen wordt gewezen (s),
Alto goeie dingen bestaon uutdrienend(l)

dingen ['dqj:] - afdingen Hi7 ding om do

dinges - dirkiespere
laeste rieksdaelder(Diz), Hi7hct d'rnogal
wat of dongen (Nbk), We zullen a!
perberen d'r wat of to dingen (01-NI), Op
'a mark kuj' nog wel es wat dingen (Ste),
Mit die koopman moej' dingen (Nt), D'r
vul dan krek ok niks an to dingen er viel
absoluut niet af to dingen (DIa)
dinges ['du](g)as] - dinges, huppeldepup
dingsdag z. deensdag
dingspel (I) Ed...] - dingspel
dinter z. dinder
dip I de; -s, -pen; -pien [dip] 1. mentale
inzinking, depressieve toestand waarin
iemand verkeert 2. tegenslag in bep. zaken
We badden even can dip, de boeken wollen
nicE verkopen (Nbk)
dip II tw. [dtp] 1. onzinwoord in bep.
aftelrijmpje, z. onder cun
dipi. - afkorting van diplemeerd
gediplomeerd; ook van diolome diploma
diplemeerd (I) [dip!a'muart] - gediplomeerd
diploma z. di2lome
diplomaot (!) [...'m...] - diplomaat (bep.
staatsman; ook bij verge!ijking)
diplomaotekoffer [...'m...] - diplomatenkoffer
diplomaotetasse (!) [...'m...] - diplomatentas
diplomatiek (I) [...'t. ..] - diplomatiek (als
door een diplomaat)
diplome Ook diploma et; -s [di'plö:ma/...]
1. diploma, getuigschrift can djplome
outrieken (Obk), Th7 zal d'r wel coo
zwaore dobber an kriegen om veur oat
diploma to slaegen (Wo!)
Dipp. St. - aficorting van Diopeteerde
Staoten Gedeputeerde Staten
dippen zw. ww.; overg.; dipte, het dipt
[dtpip] 1. dippen, aanstippen, aanraken
met/in een vloeistof Geest van tear deden
ze an de koezen bij koezepiene, oat dijpten
ze d'r an (Nbk)
dippetaosie [thpa'to:asi] - deputatie:
afvaardiging
dippeteerd Ook gedippeteerd (1) bn.; attr.
[dipa'tt:çt/godtp't ... ] 1. gedeputeerd, in
Diopeteerde Staoten
dippeteerde (verspr., 1) Ook gedippeteerde
(verspr., I) [dtpe'ti:arda/ga ... ] 1. !id van
Gedeputeerde Staten be gediopeteerde hul
can toespraoke in et Steiingwarfs (Wo!),
Hif is d'r staodigan in roegeld, hij zat

eerst in de mod on now is hij a!
gedijupeteerdc (Obk), Do gedi),peteerde
moot at bouwterrein nog goedkeuren (E!),
'xi gediopeteerde van de Staoten (Bdie)
dipsaus ['thpso&ts] - dipsaus
dir. - aficorting van direkt, direkteur en
dirigent
direkt bw. [dirckt, bij sterke nadruk ook
wel 'di(:)r€kt] 1. (all. bij nadruk gezegd)
direkt, onmiddellijk Ic moon direkt thuuskomxnen (Nbk); z. ook drakE
direkteur Ook dirrekteur (bI), diricteur
(spor.) [dirskt ... /dtrok't.../thrk't...] - direkteur 'n h/el bclangrick dirrckteur (bi)
direkteur-generaol (I) [...'ro:a!] - direkteur-generaal
direktie de; -s [di'r6ksi] I. direkteur(en),
de hoogste gezagsdrager(s) in een onderneming, een instituut enz. 2. (schertsend)
vrouw des huizes (Ste) le moe'n de
direktie zels mar even hebben (Ste)
direktiekaemer (I) [dir...] - direktiekamer
direktiekeet (I) [dir...] - direktiekeet
direktiesiktaoris (!) [dir...] - direktiesekretaris
direktiesiktariaot (1) [...r...] - direktiesekretariaat
direktiesikteresse (I) [dir...] - direktiesekretaresse
direktietaofel (I) [dir...] - direktietafel
direktrice de; -s, -n [dirsk'trisa] 1.
direktrice 2. (sehertsend) eehtgenote Daor
mock eerst even mit do direktrice over
praoten (Spa)
dirigeerstok [...'g...] - dirigeerstok
dirigent [...g...] - dirigent (m.b.t. muziek)
dirigeren (spor.) [diri'gi:or] - dirigeren
(door een dirigent)
Dirkien (verspr. WS, Obk) Ook Derkien
(Mun, Sun-0t), Durkien (Nbk) et; Dirkies
['thrkinPder ... /'dAr...] 1. vrouwennaam, met
name in (een) stopgaoren Dirkien een
onnozel meisje, een onnoze!e vrouw,
vrouw die altijd thuis is en nergens komt
(Bdie, Np, Nt, 01-NI, Pe-Dbl, Ste),
...Derkien(Mun, Sun-Ot), ...Durkien(Nbk)
dirkiespaere z. dirkiespere
dirkiespere (Di; Nbk, Nw, Obk, O!-N!,
Op, Pe-DbI, Spa, Sz) Ook dirkiespaere
(Diz, Np, Op, Ste), derkiespere (Dhau,
Dho, Mon), durkiespere (verspr. OS),
derkiespaere (Sun-0t), durkiespereboom
(Db: bet. 2) de; -n; . ..peertien ['dukis
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dirkteur - disse
pI.:orQ./ .....der.....dAr....d...] 1. dirkjespeer,
bep. soort vroegrijpe peer 2. boom waaraan
de dirkjespeer groeit Do dirkicsp arc hadden
we vroeger bi] oonze i'oik: sbth iokkcr on
rond van stoic, niet iaankwaarpi (Nw)
dirkteur z. direktëur
dirrekteur z. direkteur

dirrelen (Db, Dfo, Dhau) zw. ww.;
onoverg.; dirrelde, het dirreld [dirlvj 1.
snel tollen, met draaiende bewegingen

grond van ras of andere groepskenmerken
diskus (spor.) ['thskAs] - discus, werpschijf
diskjockey [disjoki] - diskjockey
diskussie [dtskAsi] - diskussie: gedachtenwisseling (vaak: in enigszins ruziënde
sfeer) We kregen d'r can biele diskussie
over (Nbk), 1k gao niet moor mit jow in
diskussie (Nbk); beraadslaging (spor.)

diskussienota (I) [disk...] - diskussienota
diskussiepunt (I) [disk...] - diskussiepunt
gaan Die toppe kan an ion stoic mar dour diskutaobel (I) [diskyto:bi] - diskutabel
din-c/en (Dfo), Jeder keer dirrolt oat kiend dislange (App, Bu, Nbk, p, v, b, b: Im)
mar om mij henne (Db)
Ook distelange (Ste), duslange (Nbk, n:
dis I [dis] - bekende muziektoon: dis
Np, v) bw. [dislaij(g)a; aks. wisselt/
dis II de; -sen; -sien [dis] 1. marktkraam disto.../dAs...] 1. tot no toe, tot clusverre
of soortgelijke stellage Et is can vrouw die Dat was zo dislange (Bu), 1k was
mit een dis op 'e mark staot (Nw), Aj' eon distelange niet nothg (Ste), Tot dislange
pianke op twee schragen leggen, dan is or hot hij nook wat an do woning daon
eon mooi dissien (Sz) 2. tafel waaraan men (App), Do winter her zaachte west tot
eet (Ma), in van de dis naor do mis van de duslange (v)
eettafel gelijk naar het toilet (Ma)
disodder Ook dusodder (Np, Obk), disorde
discipel (spor.) [di'sip] - volgeling, (Bdie, Dia, Mon, Nw, Pe-DbI) do
discipel
['thsodr/'dAs.....dis3cln] i. disorder, wanorde
discipline [disi'plina] - discipline, 1k gelove oat do zaeke wat in disodder is
gehoorzaamheid As so/daoten zeden ze (alg., Wol), Do hoel is hielendal out
a/tied tegen oons: 'Orde, tucht en disci- disodder helemaal in wanorde (Nw,
p/the!' (01-NI)
Sun-0t)
diskette (spor.) [disketh] - diskette
disorde z. disodder
diskettestesjon (spor.) [disk...] - diskette- dispeniehel (b) Ook disponibel (Nw) bn.
station
[dispo'nibJ/thspo'nibl] I. disponibel:
disko ['disko .....koM] - dikkotheek War beschikbaar A 'k wat moor tied dispeniobel
was et vannaacht weerremoeiig op straote, bar (..) (b), Zol mien buarman ok
doe do disko uutkwam (01-NI)
disponibel wezen? (Nw)
diskobus (spor.) ['d. ..] - diskobus
dispensaosie (spor.) [disp 5so:osi] diskomeziek (spor.) Vd... ] - diskomuziek
dispensatie
diskotheek [...'t...] - diskotheek, diskobar disponeren (verspr.) [thspo'ni:oru] diskrediet (1, spor.) ['thskradit] - diskrediet disponeren W1J disponeron oat bier eerst
in dis/crediet (brengen) (1)
mar henne (Dia), Jo kun do hoel we! op do
diskreet (b spor.) [dis'krt:t] - diskreet: met koostal disponeren ( Wol), Hij mos even
gepaste voorzichtigheid, uit kiesheid As d'r out do waegen en disponeerde wat aachter
cen starigeval was, bloc! hi [ni. de straat- do boswal (Dfo)
zanger] biel diskreet eon peer bazen vat de disponibel z. dispeniobol
buurte U)
disse ['disa] - deze disse man, disse man/u,
diskriminaosie z. diskrimmenaosie
disse buzen, En waor daenk Ia dan disse
diskrimineren z. diskrimmencren
keer over nao? (b), Aj' him vreugen wat
diskrimmenaosie (vo) Ook diskriminaosie bij van disse tied van (..) van onze tijd,
(spor.) [dtskrimQ'no:asi/diskrimin.. 1 - van de tijd van tegenwoordig (b), (1..) an
diskriminatie Hej'm wel es van diskrim- disse kaant Staphorst (..) aan deze kant
menaosie heard (..) (vo)
(b), disse on gone (Nbk), Do Roomso karke
diskrimmeneren (spor.) Ook diskri- numen we meostal disse karke, do
mineren (spor.) [disknm&ni.:ori1l --- krimi...
Steggerse karke do hervormde karke (Ste),
- diskrimineren: stelselmatig slechter (verb.) Etza/ion disserdaegen wel ollopon
behandelen dan anderen of uitsluiten op mit hem (01-NI), 't Onderstaonde Hein
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dissel - divan
niet, mar neem dissend mar (Nbk)
dissertaosie (1) [...'t...] - dissertatie
disserteur [dtsrt...] - deserteur
dissiesman (Np) ['d...] - marktkoopman
distaanseren (01-Ni) [dist:'si:rn] - zich

verhae/tien he!, ik disser daegen heurd(b),

(gezegd van iemand die steeds weer met
een antler verkering heeft, ook gezegd ter
bemoediging als iemands verkering uit is):
Nao disse (mar) weer ten frisse (El, Nbk,
Np), Nao disse ten frisse (Bdie)
dissel Ook distel (Bu) de; -s; -tien
['thsl/'thstj] 1. disselboom, dissel A]' de

disantieren 1k distaanseer me van Jim

(01-NI)
distaansie Ook distansie (p) [dCstâ:si/
dstansiJ - distantie De maoten stonnen op

dissel in de waegen doen, komt d'r een
spiisse dour (Dhau), Bij ten
ienpeerdsdisscl loop ci peerd naost ci
ve/dspoor, want et leap naost cit dissel
(Ow), De peerden leupen year de dissel
(Db), Len wacgenmaeker was et om de
stamme to doen, mar ok om ci kroemhoolt,
year et maeken van dissels (Obk), een

ten distaansie aaehter de pollen it kieken
hoe dat gaon zol ), een h/cit distaansie,
wel een peer honderd meter often kilometer (Nw), een kotte distaansie (Spa),
Massesees holen de eren op ten distaansie
(vo), 1k moet distaansic ho/en ni. tot een
bep. persoon (Np), Die woe]' op eon
distaansie ho/en, die is n/ct to ver- trouwen
(Db), 1k hole mij op een distaan- sic ik

kotte disseln!. voor een boerenwagen (Nt,
Spa), di. hetzelfde als suit, de rechte
dissel hetz. als suit (Diz), ten kroeme
dissel (Nw) 2. disselboom voor twee
paarden (Bu) Veur twit peerden ha]' de
dissel neudig ( Bu) 3. platte kapbijl (Nbk,
Nw, Obk, Pe-Dbl, Ste) Dc icken bomen

hou me er buiten, ga er niet op in (Bdie),
op ten distaansie blieven niet to vertrouwelijk worden (b), 1k hebbe d'r op

wodden mit ten platte dissel bekaant, ze
zeden ok wet bedisseld (Obk), Dc dissel is
ten be/tel mit con stele van toe 'ii 60 cm;
men zet eon bien an iedere kaant van do
paol en kan zo de schelle d'r ofsiaon en ok
wel d'r eon platte kaant mit an macken

tegen dat or a/tied iuden binnen die op 'n
distaansie b//even zich afstandelijk gedragen (p), R. zal(.)L. now wel met op
in distansie staon laoten (p)
distansie z. distaansie

distel (Dho, Nw) de; -5; -tien ['distil 1.
distel 2. z. dissel
distelange z. dislange
(App) 4. brede beitel aan steel om hout to distr. - afkorting van distrikt
ontschorsen (Nbk), Bij et bewarken van distribusie (spor.) de [distri'bysi] - distribienten wodde ten platte dissel bra ukt butie: uitdeling van distributiekaarten
(Obk) 5. gootdissel De geuten wodden mit distribusiekantoor (vo) {dstri'bysi...] distributiekantoor Do" [knokploeg] overeen distel uutschulpt (Bu)
disselboolt(e) (verspr.) Ook disselbout(e) vul h/er en daor distribusiekantoren, on dat
(WH, elders spor.) ['dtslbo:lt(a)/...] - leverde genog bonkaorten op (vo)
distrikt [di'stnkt] - distrikt
ijzeren pen in disselboom
disselboom de; ...bomen; -pien ['d... j 1. dit aanw. vn. (bijvoeghjk gebruikt) ['dua]
disselboom, lange dissel A]' 1w/c peerden 1. dit Op dit punt konnen we et niet ions
year do waegen spannen moeten, moe]' een wodden (Spa), D'r was weer een riederfje,
thu keer van vroawluden )
disselboom bebben (Obk)
dit(te) aanw. vn. (zelfst.) ['dit(n)] 1. dit Et
disselbout(e) z. disselboo/t(e)
disselhaemer (verspr.) de; -s ['d's ...] 1. is n/ct dit on dat mar dit of dat (Obk),
(zelfst.:) HiJ het dit nog wel wat gezegd
hetz. als disse/boolt(e), z. aidaar
disselkop (vo) de; -pen ['d...] 1. kop van met een schuivende beweging van de duim
over de wijsvinger, d.i.: hij heeft ulink geld
een disselboom
disseltange (Man) ['dsta(g)o] - (Ste), He]' ditte wel staon zien in de
disteltang de disseltange, waor ie de sue- kraante? (Nbk), Datte w/'k niet bebbon,
mar ditte! (Nbk), Mks is makkeliker as
keis mit out de grond trekken (Mun)
ditte (Woi), En ditte dan! (b), Do iene zee
dissen z. dissend
dissend Ook dissen (Nbk) zelfst. aanw. van ditt do ore van wat aanders (b)
vn., my. ['dsç(t)] 1. deze exemplaren (niet div. - aficorting van div/dent
van mensen gezegd) Neem dienend mar divan [difan, ...van] - divan (bekend sooft

Si.

divanhedde - dodde
rustbank)
divanbedde {td...] - divanbed
divanklied (Bu, Nbk) ['d...] - divankleed
divankussen [d...] - divankussen
dividend [difidsnt] - dividend
dividendbelasting [...dsnd...] - dividendbelasting
divisie [di'fizij - divisie (bij bep. sporten;
bep. Iegerafdeling), bij vergelijking: Now
bijkaans ccii divisie! een heleboel (b)
djatihoo!t (Obk) [djati ... ] - djatihout
DK - symbool op autos etc. voor
Denemarken

OKK - veel gebruikte initialen van de
Stellingwerfse kunstenaar-schrijver Dirk
Kerst Koopmans
dl - afkorting van deciliter
dl. - afkorting van did deel
dm .- afkorting van decimeter
DM - afkorting van Deutsche Mark
do [do:, doM] - do: in de muziek
dobbe de; -n; -gien ['doba (vooral cost.),
'dobo (verspr. west.)] 1. waterkuil in het
land waaruit her vee kan drinken (meestal
gegraven), ook als verbreding van een sloot
(Nbk, p), As d'r winters ies is, gaon we
op de dobbe scheuve/en (Db), ccii dobbe in
etlaand/iekmaeken, s/ichten(Op) 2. (vaak
verki.) z. haenedobbe 3. veenkuil ccii
dobbe in de heide (Nw) 4. kuilen in bep.
oppervlakten D'r zit ccii dobbe in de weg
on ccii slegge in 't laand (Diz), 1k /cut mien
moeders keuperen eunmertien on 'e stienen
va/en, doe zat d'r ccii he/c grote dobbe in
(Mun), Hij het dobben onder de ogen is
ingevallen onder zn ogen (Np), Wat het
die cen dobbegies in 't gezicht (01-NI), Et
ties even koken in de panic en dan d'r
dreug mael deur reuren tot et stief is,
spekvet d - over, spek d'r bij, vet en stroop
in ccii dobbegien, dan hej' postro,
/uiewievekost (Np)
dobbel (Dfo) de ['dobj], in op 'e dobbe/ of
op het kantje (Dfo)
dobbelbeker (Ma) ['dobL..] - dobbelbeker
dobbelen [dobin] - dobbelen We dobbe/en
om ccii Ilesse berenburg (Nt) * Dobbe/en
om de lange /attVlIi//e, Hi//c mit de s/eif
an 't gat (Nbk)
dobbelspel z. dobbc/spu/
dobbeispul (Op) Ook dobbeispel (Db)
['d ....d ...] - dobbeispel
dobbeisteen z. dobbe/stien

dobbeistien de; -en; -tien ['dobl...] 1.
dobbelsteen Ze gingen de ccrappe/s zo
thkke sche//en, et icken we! dobbe/stienen
(Pe-Dbl), Dehoogste dobbe/stien hadzesse
gooidde dobbeisteen met de hoogste ogen
(Pe-Dbl) 2. (verkl.) stukje spek in die vorm
Sloffebonen mit dobbe/stien ties spek is
/ckkcr (Dfo, Obk), Bij s/aod eten wij
dobbe/sticnties spek (Db)
dobben (El) onbep. w. ['dobip] 1. ht maken van krabben, haenedobben (door de
mannelijke kievit), z. aldaar
dobber de; -s; -tien ['dobç] 1. dobber (aan
een hengelsnoer) 2. in een zwaoie/bic/e
dobber een heel karwei, een mdeilijke
opgave, jets waardoor men het zwaar te
verduren krijgt: Dc man had 'ii .iwaore
dobber om zien gezin te onderho/c'i (PeDbI), Die meensen hebben een zwaore
dobber mit die thkke biepeteek l'r op
(DIa), Daor krigt hij nog ccii iwa ore
dobber mit (Dho), ccii zwaore dobber te
vcrwarken kriegen (Sun-0t)
dobberen ['dobçn] - dobberen Hijdbbberdeaorig over ct wacter(Nbk); verdef in d'r
omme dobberen elk moment l'unnen
gebeuren (Dfo)
docent [do(:)'ssnt] - docent
dochter de; -s; -tien ['doxr] 1. dochter
(meisje in relatie tot de ouders) Zc vodde
ccii knappe dochter, en et gong a/tied best
U) Hij is mit aandermaans dochter trouwd
(Ste) 2. dochteronderneming * Wic de
dochter bebben wi!, moet eerst de mem
wunnen (Obk), (gezegd als antwoord op
iemand die zich verdedigt met 1k docbte, ik
dochte. ... ) Jow dochters bin nog met groot
(s: Wol), (als grappige zegswijze gebruikt:)
Hij vri3/de de dochter on trouwde de moer
(Nbk)
dochteronderneming (spor.) ['d...] dochteronderneming
doctor z. dokter
dod z. dodde
dodde (Bu, Dhau, Dho, Mun, Np, Nw,
Obk, Op, Ow, Wol, bet. 7: b: In) Ook dod
(bet. 4: Diz, Sz) de; -n; -gien ['dodo, 'dodo
(Op)/dot] 1. korstje, korreltje aan de
oogleden door het slapen ontstaan (ook wel
het geheel aanduidend, d.i. slaap in de
ogen:) dodde in de ogen (Ow) 2. neusvuil
(Dho, Nw, bo: Bu, Nw) Doddenhcj'inde
neuze, mar ie Icon ok s/aopdodden in de
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doddelachtig - doedelen
ogen bebben (ho: Bu, Nw), Die zit con
dodde nut do ncuze to haeien (Dho), Een
vieze snotneuze is dat, do dodden kommen

vottedrokken(v) 2. daarop, vervolgens (in

het verleden) Watkregen we doe te zion?
(p), Et kwam dos niet goed, en doe? hoe

ging het toen verder? (Nbk)
Obk, Op) 4. open doekje met wat lekkers doe III Ook toen, toe (Sz) ondersch.
(bijv. suiker, rozijnen) am erop te zuigen voegw. [du/tunitu] 1. op het moment dat
(voor een klein kind) (Diz, Nw, Sz), oak Doe '/c in buus kwam, zatten ze krek te
wet: het Iekkers in zo'n doekje Etkiendwii eten (Nbk), Mar doe do jongon do rodens
do dodde mit on bedde hebben (Nw), Eon Zion Jouten mit et nije hak/eer
d'r not (Nw) 3. fopspeen (Bu, Dhau, Dho,

sabbo/doek daorkwam eon dodrezienen in

(Sz), eon /appien nut eon dodrezienen (Sz)
5. inktvlek (Dho, Nw) 6. dot van een kind
(Dho, Np, Wol) Wat con dodde van con
kiend(Dho) 7. (my.) waterplanten (b: In)

doddelachtig (Dhau, Nw) ['dodaxtax] sufferig, slaperig
dodden (Dhau, Dia, Np, Sz, p, b: im) zw.
ww.; onoverg.; doddede/dodde, her dodded
[dodq] 1. suffen, sluimeren Jkdacnkdatik
doe een betien doddcd hebbe (p)

dodderen (Nw) f'dadp] - dodderen,
slaperig Zijn
dodderer (Nw) de; -s [dadçor] 1. sufferd,

veraanderden zo on doe was et mitien weer
an ni. de verkering 0) 2. in de tijd dat, in
de periode van Et was op con naacbt doe
K. wakkor wodde mit een zwa ore romme/bujje (j), 't Was op een koor, doe op eon
mooie zommordag Battus et d(5rp weer
ofsp eu/dc U) Doe we dicbte an App clsche
toekwammen zette H do boom an do mond
en tootordo: 'Vrouw H, is de kofile k/aor,
de snikke komt d'r an!'(Ow) 3. nadat Doe
ze in eon gezondere omgcving komnnen
was to wonon, knapte ze goed op (Nbk)

doe-et-zelsartikel (spar.) [duMat
'sslza(r)'flki] - doe-het-zelfartikel
slaapkop Vroegcr was hij funk, mar 7 is doe-et-zelswinkel (spar.) [...ssls...] - doehet-zelfwinkel
now ccii dodderer (Nw)
dodderig (Dhau, Dia, Nw) bn.; -er; -st doe-et-zelszaeke (spar.) [...'ssls...] - doe
-het-zelfzaak
['dodpx] 1. sufferig, slaperig
dodderkop (Dhau) de; -pen; -pien doebice (Np) [dubit:] - double, bep. staf:
Die aarmbaand is van doeb/ee (Np)
['dodp. .] 1. sufferd, slaapkop
dode (verspr.), z. oak dooic de; -n doeblenen (Np) [du'bludv, ...9:1 - van
['do:adaj I. dood iemand (aanduiding die double een doeb/enen aarnthaand (Np)
'gepast is, vaak i.t.t. het meestal als row doedebout z. dooroboolto
ervaren dooie) Dc doden wooden vrocgor doedel Oak doeden (bet. 3: Bu; my.),
dear do baren oflegd(Ma, El), eon muj/ilco doelen (bet. 3: fp, Ste, Bu; my.) de; -5;
dode iemand wiens dead als extra erg -tien ['dudi/'dudv/'duhi] 1. (yank verkl.)
wordt ervaren, bijv. in geval van een jonge suffige vrouwspersaon (oak wel: een beetje
onnozel) Dat wiefion is toch wo/ oen
moeder (Ste)
dodelik ['do:odakJ - dadelijk: de dood doede/tien ( El), Et is eon doode/tien van
veroarzakend con dodo/ik schot, eon eon vrouw(Diz) 2. slonzige vrouwspersoan
dode/i/c ongc/o/c, zeer hevig, in hoge mate: (Obk) Die vrouw is een smorijo doode/
(Obk) 3. de plant lisdadde, her blad van de
dodo/ik vcnnuuid (j)
dodenherdaenking (1) ['do:adv...] - lisdodde (Bu, Nw, Ste, WH, fp) Eon daoke
dadenherdenking
is a/tied van riot of stro of doede/s (of
doeden of doe/on), zo Jiokon wo/ wat op
dodetal (1) [do:odatal] - dadental
doe I (Db) pers. vn. [du] 1. jij; plaatselijk rusken, et bet ok een pitto, et is /ang zo
in gebruik naast het pers. vn. ie en ij (Db) stark niet (Bu)
en de var. dow, z. aldaar; men kent Jo doedelen (Mun, Nw, Pe-Dbl) zw. ww.;
moe'n (.) jij meet (Db), met daamaast anoverg.; daedelde, het doedeld [dud!!?] 1.
Doe moest (..) (Db), zo oak moostoc naast zn werk slordig en slecht daen (Nw) Dat
doedo/t mar wathenne, moej'd'res in buus
moot io (id.) (Db)
doe TI Oak toen, toe (Sz) bw. [duitunitu] 1. kieken (Nw) 2. zeuren (Mun, Nw, Pe-Dbl)
destijds, in die tijd (in bet verleden) Now 0th, zi] doode/do mar wat, ie kon dr gien
perboro 1k die gedaacbten an doe nict meer touw an vaastemaeken (Mun)
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doedeler - doekien
doedeler (Nw) de; -s ['dudlrj 1. iemand die
maar wat kletst
doedelkop (Nw, Sun-0t) de; -pen; -pien
['dudkop] 1. iemand die nergens op let, die

rogge an de doef(Pe-DbI), W. zct dc
boncn in de docile (Obk)
doeftezetter (Nw) Ook doefzetter (Bu) de;

suffig is Groter doedelkop hc'k nog nooit
zien (Sun-0t)
doedeiriet z. dater/ct

docile maakt, een ronde hoop rogge, haver,
hooi enz. 0th, die jongc is d'r at Hein in
opbrocbt, oat zodoende is b/f zoc'n docilezetter wodden (Nw)
doefzetter z. doeftczcttcr

doedeizak de; -ken; -kien ['dudlsak] 1.
bekend muziekinstrument: doedelzak zo
slop as ccii docdelzak (Ow) 2. sullige,
suffe persoon (Bu, Dfo, Ste) Daor komp
h/f wear an, de doedeizak, h/f wet n/ct hoe
hif 't Jane b/en vcur 't aandcre zcttcn zal
(Nw), BE is inc ccv doedclzakkien, hear!
(Dfo), can doedeizak van ccii mccnskc
(Dfo), ccii aorige doedeizak (Bu) 3. gekke

persoon (Ste) 4. iemand die nooit met zn
werk klaarkomt Die kan n/ct dear at wark
kommen, wat ccii doedeizak (Sun-0t)

docdelzakmcziek (Nbk) de ['d.. .] 1.
muziek van doedelzakken
doedclzakspeulder (1) ['d. ..J - doedeizakspeler
doeden z. docreboolte, doedel
doedertied z. doedertieden
doedertieden (verspr., b, v) Ook doedertied (verspr.), doedestieds (bo: Nw, vo),
toendertied (Diz, Mun, Nbk, Obk, Cl-NI,
Pe-DbI, Spa) bw. ['dudØidi/ ... tit/'dudestits,
tun ... J 1. toentertijd, toen, in die
tijd Docdertieden bar de dokter 't (..) slim mc drok (b), Daor badden ze doedertieden
twie arbeiders (b), Dat was doedcrticdcn
mit van et beste (b)
doedestieds z. doedertieden
doef z. doefte
doefte (Bdie, Np, Op, Obk, Ste) Ook doefi
(bo), doef (Bu, Np, Pe-DbI) de; -n, doeven

(Bu) ['dufto/duft/dufJ 1. ronde hoop hooi,
rogge, haver of bonen die men opzet ecn
doefte zettan, biYklicks ccv roggebult d.i.
con ronde berg (Np), Hijmoctde dod mar
zetten (Ste), Dc doefte was ccv ronde bait,
op o boverkaavtckwam watbiadriet en oat
wodde vaastcbunnen, Ic moe'n et graun
snieden (Ste), Rogge on hacver zet Ic In
ccii doeft, ccv in de ronte boawde hoop mit
schuune kaantcn year et ofwaetcren (bo),
Ben doef was ccii meter of tienc, ccii butt
wat k/c/ncr, die is langwaroig of vierkaant
(Bu), dekop van dcdocf(Bu), Vcar oat de
dosmcsievc komt, wodt de rogge In do aften
get (Op), Dc hoer krecg mit mooi weer de

-5;

-tien ['dufto ... .duf...J 1. iemand die een

doeg tw. [du:x] 1. groet: doei, daag (vaak
met lang aangehouden [u:])
docglas (Nbk, Sun-0t) de; -sen; -sien
[duglasJ 1. douglasspar
doeglassparre (spor.) de; -n; .. .gien ['d...J
1. douglasspar
doejakker (Nw) de; -5; -tien ['dujakç] 1.
hetz. als docrak, z. aldaar Eon rakkerd
wodt oat (..), ccii ccbta doejakkcr (Nw)
dock I [duk, ook we! du:k] - doek
(stofnaam)
dock II de; -en; -ien [duk, ook wel du:k]
1. stuk doek voor bep. gebruik BE warkvolk
haddc vrocger wet ccii doek om dc middc/
year de stevjtc (Np), ccii zwatte dock
(Nw), ccii / vend k/end, in docken wikkcld
U)' D'r hong 'n moo/c dock bovcn dc
schosticnmaante/(Cw) 2. in het bijzonder:
luier Dc poppe bet de dock onder (Ow),
Dc moeder dcc 'tklcnddc dock vcur(Op),
con drcugc dock vcurdocn (Bu, Diz, Op),
Et k/end moot nodig ccii schone dock year
bcbbcn (Bu, Ste, Diz), Viogge schcurdc at
ccii oo/d lackcn an rcpen year doeken, on
et duurdc n/ct lange en ze had et at ccii
schonc pakkcdoek ondcr daon (j)' aut de

docken docn vertellen, helder uitleggen hoe

het in elkaar zit In ctjaorvcrslag bc'k uat
dc docken daon wat d'r In et oflopen jaor
gebeurd is (Np), 1k gal je oat as even uat
dc docken doer, (01-NI, Nw) 3. hetz. als
b/fcdock (Ow), z. aldaar
dock III et; -en 1. toneelgordijn 't Dock
vaalt (p), Doe et dock even naor beneden
(s), As et dock capcngaot is at tenJet keg

(p)
doeken U) zw. ww.; overg.; doekte, het
doekt ['dulqjj 1. hetz. als opdocken, bet. 2
Aovcns doektcn I on glen twie maotcn dc
kOrven U) 2. z. duken

doekewassen (Ste) zw. ww.; onoverg.;
doekwaste, het doekewast ['dukowasii] 1.
luiers wassen
doekien et ['du(:)kin] 1. doekje, kleine
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doekienbeleggen - doelpunt
doek d'r glen doekies oniine wienen het
met verhullien, het ronduit zeggen: Hi]
wint d'r glen doe/des omme (Ste), zo ook
Hi] winE d'rgien doeken omme (Ste), ccii
dockien veur et b/ocden eon smoesje, om
jets te verhullen dat pijnlijk is
doekienbeleggen (Dfo, Dhau, Np, Nw,
Obk, Spa, k: Ste) Ook doekienleggen (Db,
Dhau, DIa, Mun) onbep. w. en het
doekienbelegd ['dukimbaleg/'duki1cgp] 1.

nict naor schoc!c en hebben nargens glen
doe! in (v), Daor hc'k nog wat doe! hi]
(Ma) 6. bedoeling Mit dat doel bin we d'r
benne gaon (Dho), van doel wezen willen
gaan doen: Wat bin i] van doe!? (Ma), Et
doe! van 't voctballen is om de ba//c in do
goalie schieten (Dho), 't Is doe] oat we mit
de eerstc bus wecrommekonimen (Db, Ld)
7. in con good doe!: Ze wil/en et an een
goed doe! vermackcn (Dho)

zakdoekje leggen Doekienbeleggen wodde
con hoop daon op 't schoelep!civ deur de
maegies (Nw), Do kicndcr bin an
dockienleggen (Dhau) * (uit hot bijbehorende liedje:) Doekienbeleggen/zal even
zeggen/kiek veurfe/kick aachtcrfc/kick an
jow beido zieden/doekien Is nil] ont-

doelbewust [aks. wisselt] - doelbewust
doele z. dale
doelen [du:lç] - doelen: beogen (vooral

glieden/glied,glied/ik bin mien dockien
kwiet (Dfo), Doekienleggenizal niemand
zeggen/kiek yearfe/kick aachterje/kiek an
bcidezijdcn/doekicn ismifontglifden(Db),
kan niemand zeggen/kick year je/kiek
achterfe/kick anfe beidc zifdcn/ct dockien
is ml] ontg/edcn ( Spa)
doekienleggen z. doekienbeleggen
doekspelde do; -n; . ..speltien [duk ... ] 1.
doekspeld, in meerdere toepassingen: eon
haorlokkien in con docksp c/lien (Mun), Dc
doekspe/de heurde bij ? ooriezer (bi), Zi]
had een mooic goolden doekspcldc op 'e
tiodoek (Np) 2. speld waarmee men tujers
vastmaakt (Sun-0t) Doe/ape/den doen ze
in dcpakkedockcn van eon poppe (Sun-0t)

doekspiekeren (Obk) onbep. w. en bet
doekspiekerd ['dukspikp] 1. vastspijkeren
van het doek waarop het behang komt te
zitten (zelfst.) Een b/au wkoppien wodt
bra ukt hi] doekspiekercn en daormocfdan
behang op plakkcn, /aeter (Obk)

doel et; -en [du(:)1] 1. mens, dier,
voorwerp dat men probeert te raken 2. punt
waar men naar toe wiT, eindpunt op ? witte
doel gaon naar bed gaan (Spa), naor...
(Spa) 3. goal de ba//c in 't doel schieten, in
ci doel staon, een ba/Ic year eupen doe! 4.

met woorden): 1k was eerst met iens wat
year man as fow op doe/den (1), Waor
doe/i dat op? (Nbk), Hi] doe/dc op heel
wat aanders (Dia), (..) mar daor doo'de ze
toch met op, doe ze vreug (..) (n), B. /opt
hie/tied bi] oons your de g!aezen /angcs,
bi]kon we! op wat doe/en (Db); op de korf
werpen bij korfbal; z. docdel

doelerd (Nw) [du:lrt] 1. sufferd
doeleriet z. du!eriet
doelgemiddelde [d ... J - doelgemiddelde
doelgroep (spor.) [d...] - doelgroep
doelbof z. doo!hof
doelkaans (spor.) [d...] - doelkans
doelloos ['du(:)lo:s] - doelloos: zonder
doel: Hi] waarkt wat doelloos omme (Dfo)
doelman (spor.) [du(:)lman] .. doelman,
keeper
doelmaotig In., bw.; -er, -st [du:l'm3:atax]
1. doelmatig, ook gezegd van jets dat men
goed kan benutten Dat buns is doc/maoti
inricht (El, Bdie), zo ook Ze hebben con
doc/maotig buns (01-NI), As fe bedrief
dochnaotig inncht is, kuf' d'r een bocl
gemak van hebben ( Spa), fe wark doe!maot% doen (Sz), doc!maotzg warkcn, We
moe'n doe!maotig mit 't ien en aander
ommespringen (Wol), Datzitdoe!maotijin
mckaerc (Nt), Hi]/egt dat spal doe/maotig
home (Np), Dat kcdogien was wel ccii
doe!maotig ding, dat kuf' overa/ year
bruken (Dfo) 2. regelmatig (Db) Die
kommen doe/ma oti hi] mekeer (Db)

dat wat men nastreeft, plan dat men heeft,
jets dat men ziet zitten om Hi] is nogal doelnet (Op) et ['du:lnst] 1. net van eon
wat van doe! hij wit veel gaan doen (Nbk), doel, goal
Hi het zeker glen doel in ?/cven (Obk), ? doeloor (El, Nw) de; ...oren; -tien
Mcenskc had weer con doe!, en S. van ['dulo:or] 1. druiloor, sufferd
a/los goed wat ze dee (Np) 5. het doelpaol [d] - doelpaal
gemotiveerd zijn om te doen HI] het nog doelpunt (spor.) [d...] - doelpunt (bij
wel doel hi] zion wark (Nbk), Ze hoeven sport)
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doelsaldo - doemgat
doelsaldo (spar.) [d ... J - doelsaldo
doempien weten/kennen//eren heel goed,
doelschop (spar.) ['d...] - doelschop
Hu17 kan 't op zien doempien of hij redt er
doelstelling ['d...] - doelstelling, doelwit
zich heel gemakkelijk mee (Obk), wat uut
doeltrap ['d...] - doeltrap
c/c c/acme zoegen 20 maar bedenken (als
doem de; doem(en) [düm] 1. bep. onwaarheid), op 'e doem kni),pen kunnen
lengtemaat: duim eenp/anke van dric doem de schaapjes op het droge hebben, z'n
thk(Sz), (verb.) twintig doems dc/en delen zaken voor elkaar hebben (Dhau, Obk), Hi
van twintig duim (Obk), zoe'n dattig tot kneep him op 'e doeme hij was in z'n
veertig doem vene (vo), een dikkep/aanke nopjes omdat hij her had geleverd,
van twie doem c/ikke (Dfo) 2. z. doeme
voordeel had behaald (Dfo), zo ook Hij bet
doembreed z. doembrette
et aorig op zien doempien hij is in z'n
doembrette (Ld, Ow) Ook doembried nopjes omdat het hem goed gaat, omdat
(Ow), doembreed (Wol), doumbreed (WH) iets goed is afgelopen (Dfo), a//es mit
de; -s, -n ['dümbrsto/ ...bri:t/...br:t/dm..] doem en vingers bewiezen moeten alles
1. duimbreed lene glen doembried in c/c precies moeten uitleggen (hl), zo oak Itf
weg Jeggen hem hoe dan ook niet beletten nioe'n him a//es mit doem en vinger
(Ow), glen duumbreed an c/c kante gaon bec/uc/en tot in de kleinste kleinigheden
geen duimbreed wijken (Spa), zo ook lily uitleggen (Ow), I'j kun op je doem wel
ging glen doembrette out de weg (Ld) en naote//en, oat zokke praoties niet waor
HJI is niet wend om een doembrette toe te binnenje knot zo wel nagaan dat (Db), Hi
geven (Ow)
kan 'm om c/c doeme we/ wienen speelt
doembried z. doembrette
met hem, weet hem helemaal in te palmen
doemdik (Sz) Ook dumendilc (Spa) bn. en to sturen (01-NI), zo ook iene om c/e
['dumdik] 1. duimendik, in de verb. d'r doeme wienen 2. gedeelte voor de duim
c/oem c/i/c op Jjggen (Sz)
(bet. I) in een handschoen: Bij et
doemdri'jer (b: In) de; -s; -tien [dümdrtjr] baanskcbreien macf' meerc/eren aj' an c/c
1. iemand die niet veel uitvoert
doem toe bunnen (Dho, Op) * Doom in 't
doeme Oak doem (Db, Dfo, Dhau, Dho, gat, c/an bej'een c/n7stoe/RNt)
Nt, Up' Ow, Pe-Dbl, s, bI), daum (Sz), doemedri'jen z. c/oempiendn7en
dume (Spa) de; -n; doempien, ook wel doemelcracht z. c/oemkracht
doemegien [düma/dürn/d9mId9mo] 1. doemeling (verspr.) Ook dumcling(e)
duim, eerste vinger van de hand 1k kreeg (WH), dummeling (Sz) de; -s, -en;
mar een flintertien koeke, ik mos doemelinkien ['dflmIi1Pdm.....dAm ...] 1.
uotkieken, acTs beet i/c in mien doeme los bekleedsel vooral voor de duim, oak
(Ste), Et Heine din/len had ccii honger as wet voor een andere vinger (meestal
ccii peerd, wantze atbeur doempien haost vastgemaakt am de pots) Doe bij flet an
op (J)' een dikice doeme een opgezette c/c vinger bad, /cup hij mit een c/oeme/ing
duim, op 'e doeme fluiten (Sun-0t), Daor omme (Pe-Dbl), Doe d'r tech een
drijt bly zien doem niet year onune dat is c/acme/big omme (Nw), een c/ocme/inkien
een kleinigheid voor hem, dat doet hij an c/c vungcr(Nw), ...om c/c vunger(Np)
zomaar (Db), onder de doeme ho/en flunk doemeiske z. doemske
onder z'n gezag houden, hem geen ruimte doemen Ook dumen (WH) {'d5rp/'d5hp:] bieden zelfbaas te zijn, 20 ook We hebben duimen: bekende handeling met de duimen
c/c zaeke knap onder c/c doem in do hand, uitvoeren am iemand sukses te wensen in
onder de plak (Ow), Hij her zien kiender
onder c/c doem (Op) en onder c/c doem(e)
zitten onder de plak zitten Die kere/ zit
aorii onder c/c doem (s), c/c doem op et
geld ho/en niet snel willen uitgeven (Up),
zo ook Ze bu/ c/c doem op c/c pottenienee
(Pe-DbI), doemen aachter 't vessien eon

een bep. aktiviteit 1k za/ veurje doemen,
aj' c/ommiet veur 't examen kommen te
zitten (Db); wedden (Nt): Zuwwe c/'r mar
omme doemen? (Nt)
doemeske z. c/oemske

beetje eigenwijs (01-NI, Wol), 20 ook
doemen aachtcr de ga/gen (b), et op zien

steken BIY molTen zit c/'r we/ een doemgat
in (Ste)

doemgat (Ste) et; -ten; -tien ['d...] 1. gat in
bep. handschoenen waar de duim door kan

doemhout - doen
doemhout z. doemsbooit
doemkracht (verspr.) Ook doemekracht
(verspr.), dommckracht (verspr.),
duumkracht (WH) ['dümkraxt/'düma... 1
'dom .....d5mkraxt] - dommekracht: de

doemschroeven (verspr.) Ook duumschroeven (Spa) my. ['d.../...], in iene
doemscbroeven anzetten iemand de

duimschroeven aandraaien, hem pressen op
een dreigende manier (Dho, Diz, Spa, Np),
doemkracht, een soort van krikke daor aj' ...andrijen id. (verspr.): Die meugen ze de
zwaore dingen mit optilien kunnen U). Op doemschroeven wel wat andrijen (Ow)
'e doemkracht hej' ok een palle (Ow)
doemshoolt (Ma, Np, Ow) Ook doemshout
doempien (z. ook onder doeine) et; (Sz), duumshout (Spa) et [dflmsho: It/...] 1.
doempies ['dümpin] 1. kielne duim Asiene duimshout 1k zee teugen de timmerman:
flarrig was zee men wel: Each es tegen

Doe dat now van doenishout! (Sz)

doempien' d.i. tegen het duimpje dat men
opstak (Obk), ook door kinderen gezegd als
pesterij onder!ing (be: Nw) 2. bep. sooP
koekje, duimpje (Dho, Np, Nw, Obk, b: In)
3. winterkoninkje (Np, s, b: In) 4. boomkruiper (Np, n) 5. in Klein Doempien Klein
Duimpje * (als benaming in een rijmpje
voor kleine kinderen op schoot gezegd,
waarbij elk der vingers wordt vastgepakt:)

doemshout z. doemsboolt
doemske (App, Dfo, Ma, Nbk, Ow) Ook
doemeiske (Bu, Nbk, Ow), doemeske (Dfo,
Dhau, Ld) de, ook wel et [dflmsko/
dümska/'dümosko] 1. duimeling, los bekleedsel voor de duim, ook wel voor een
andere vinger ccii doemeiske veur de
doeme en een sloe/len veur de vunger(Bu),
D'rmeet even een doeme!ske omme (Bu)

doemsnieding (Nw) de; -s, -en;
...sniedinkien ['dum ...] 1. snee in een duim
doemstok Ook duumstok (WH) [Id ... J ... ] iemoempien/Klaos Hempien/Picter duimstok De meetlatte wodde zels maekt
Dempien/En 'tkieine ding ( 01-N!), zo ook van een latte, die wodde ofmeten mit de
Doempien bet een kugien kocbt/Kotman doemstok (Ste), mit de doemstok een
her 'in naor buns toe brocht/Laankman bet vissien moron (b)
'm steukenlKleinc liede/ommedeintien bet doemzoegen z. doempienzoegen
de wossies nia ekE/Klein schemmpien bet ze doemzoeger z. doempienzoeger
aliemaole opeten (Ste), Doempien het 'n doen I et [dü:n (ook wel met lichte sjwa
kugien kocht, Filemon her 'm naor huus voor n: Np, 01-N!)] 1. het doen, bet
toe brocbt/ Laankman her 'm steuken/ handelen, bet verrichten Ft is gien doen bet
Korman her d'r wossies van maekt/En 't is veel to zwaar/moeilijk om to doen, Dat
oolde buns is met nicer op te redden, daor
Heine ding her aBcs opvreten (be: Nw)
doempiendri'jen (El, vo, b) Ook doeme- is gien doen an dat valt hoe dan ook niet to
(Np) onbep. w. en het bewerkstelligen (Obk), in goeie doen
dri'jen
doempiendrijd ['dümpindr....dümo... ] - wezen/raeken rijk (verspr.): Hijis in goeie
duimendraaien: met de duimen draaien, doen (raekt) hij heeft zich flink opgewerkt,
ook: nietsdoen Th7 badde wel ec heard dat heeft bet financleel nu heel geed (Dhau,
Doempien/Fiedeipoempien/Klaos Hanipienl
Pieter Dampien/KleinePuk di. de kleinste
vinger, bet pinkje (Ma), Doenipien/Fiede-

d'r hicl wat ambteners ommeleupen die de
hide dag met veale aanders deden as
doempiendrijen (vo)

doempienzoegen (Db, Dhau, Nbk, Np,
Obk, b) Ook doemzoegen (Np, Ow, Ste),
duumzugen (WH: Spa) ['d.../...] - duimzuigen If grote siieI, bij' now nog an
doempienzoegen? (Dhau), (zelfst.) (..) or

Nbk), Die is wel aor/g good bij zien doen

(Nbk), Hij kwam nicer wat bij zien doen
bij z'n positieven, tot zichze!f (Np), iene
zien doen en laoten: D'r is wel op zien
doen on laoten let (Db), bij/mit al oons

doen on laoten bij/met a!les wat we doen
(Nbk), d'r mit van doen kriegen/hebben
ennee to maken krijgenlhebben: 1k wil d'r
doempienzoegen, dat ze mar niet ofieren niks mit van doen bebben (verspr., Nbk),
1k wilniks mitje van doen hebben (Nbk),
wil(.j(b)
doempienzoeger (Bdie, Db, Dfo, Ld, Ma, War her die d'r mit van doen! (Nbk), out
Np) Ook doemzoeger (El, Np, Nw, Obk, Ie gewonc doen wezen, zo ook Mit de
Ow), duumzuger (Sz) ['d... / ... sy:gç] - veraandering van scboele bin de kiender
saws wit bear doen (Obk), Da c min doen,
duimzuiger (Iett.)

doen- doen
om die zo to bedonderen een gemene
manier van doen (Np), Daor is glen dccv
an geen beginnen aan (verspr.), ...om id
(Db, Diz, Np, Nt, Spa), Naorzien doen bet
bif him nog good ho/en vergeleken met
zoals hij gewoonlijk doet (El), zo ook year
zien doen gemeten naar zijn gewoonte,
naar wat hij anders presteert (Nbk), Et is
glen menicre van doe,, het is onbehoorlijk,
zoals hij doet (Nbk), zo ook Dat is glen
dccv van die kerel (Nbk)
doen II st. ww.; overg., onoverg.; dee, bet
daon [dü:n (ook wet met lichte sjwa voor
n)] 1. handelen, uitvoeren, maken, laten
ontstaan Ben meenskc kan veal doen op
ccv dag (Nbk), As d'r wat anders in de
verkoop komt, moet d'r ecrst can pro cion
daon wooden op worden uitgevoerd (Sz), 't
Is wel to doe,, het is wet uitvoerbaar,
Waoromme bool ic eicnlik con peerd? Ic
hebben d'rja mks year to doen je hebt
immers geen werk voor een paard (b), ienc
zien zin doen doen wat hij graag wil, Hej'
et wark al daon7 [met als mogelijk
antwoord:] Mee, ik he!, et mar bail daon
(Nw), 1k bob et wark vandcniorgen daon
(Nbk), He!, ij ? hemmelen al daon, 7'.?
(Db), Kuj' dat zwaorc wark wel docn?
(Nbk), nict vale doen weinig werk, aktiviteiten verrichten (Nbk, Np), je best doen
zich inspannen, zich serieus inzetten, Ok
iene die nib dot, die bet or we] es waarm
(bI), d'r wel wat year doci, wiley zich er
wet voorwillen inspannen, wet werk willen
verzetten (di. ook: voor her loon enz. dat
hij/zij krijgt) (Nw, Nbk), Dat ha'k niet
doen moeten (Spa), Niet doen, bear! doe
dat niet, handel niet zo, Zol hij dat wit
bimze!s daon hebben naar z'n eigen
ingeving (Op, Nbk), Th7 dot krek of or
him nit zegt (Ste), War doef year de
kost?wat voor werk heb je (verspr., Wol),
War doef aenlik? id. (Nbk), Daor hebben
ze him con gocie dicnst mit daon (Dho),
watdocn jets doen, werk verrichten: Ikheb
d'r altied een protte year daon (Nbk),
Lao'we mar weer wat doen gaon gaan
uitvoeren (Nbk), et argens mar mit doen
mocten er genoegen mee moeten nemen,
geen verdere uitleg krijgen: 1k bin daor on
'e ruumte of in de bos krek liekc good
bewccrd as bijjow in de wege (..). Daor
mos B. Ft dan mar mit doen (b), de kaorties

doen de woordenboekkaai-tjes beantwoorden (verspr.), We doen dekoekehalldear (Np), Zuwwc dc man de helte doen?
het verschil delen (tussen het gevraagde en
het geboden bedrag), elk de helft betalen
(Nbk, Ste), 1k heb nog ccv protte to doen
(Nbk), Et is oons cci, raodsei waor die
mccv sken ales van kopcn, want ze dccv
wat ze wilier, ze doen maar wat ze leuk
vinden, ze leggen zich geen enkele
beperking op (Obk), Daor heb ik ccv
kopien an daon een goeie slag geslagen
door voor weinig te kopen (Obk), 1k kan
d'r niks an doen 1k kan her niet helpen,
ook: her is toch eigenlijk wet zo dat ik
vind dat ( ... ): Ikkan d'rniks an doen, mar
hiy bet toch wel ccv bctien ge!iek (Nbk),
d'r wat an doe,, jets doen om het te
verhelpen, om her probleem op to lossen,
om negatieve ontwikkelingen tegen to gaan
enz., IIij dee d'r (van) alles an spande zich
er zeer voor in (Nbk, b), Dc kedde dee d'r
gien tree vlogger ommc liep geen stap
harder (s), d'r (niet) lange over doen er
(niet) veel tijd voor nodig hebben om het
to doen, zo ook Et was nict veer, mar hij
dee d'r lange over (Nw), 1k he!, ? miencn
dFr toe daon ik heb er wet genoeg aan
gedaan, ik heb me er wet voor ingespannen
(b), Hij het dFr hiel wat toe daon hij heeft
in aanzienlijke mate geholpen (El), ctdoen
good werken: Dc moter dot or nicE (Nbk),
1k doe Ft mit je daFk gc!ick bcbbc 1k wed
met je etc. (Np), or (mit mekeer) doe,, her
samen uitvoeren, ook: gemeenschap hebben
met elkaar: Ze dedcn et stiekem in ccv
bossien (Nbk), Een aep kan soms echt
naodocn wat ccv meenske dot (Obk), et to
brick doen het to bont maken, het to
overdreven, gek doen (Mun), Dat hef knap
daon dat heb je good gedaan (Nbk, Ma),
Now vaa/ mar dade on doe mar krek af
thaus binnen (b), Wat doef? (Nbk), ...bij'
an et doen? (Nbk), een protte doen veel
doen, Ic hebben zekerniks moor to doenje
bent kennelijk klaar met je werk, ook
gezegd als men de indruk heeft dat de
ander nog erg veel werk heeft, Ft Is miii
doe,, om thaus to blievcn thuisblijven kan
eigenlijk niet (verspr.), Mar ik gccfetjcte
doen om mit tien, twa c/f gulden con
bausboling te ondcrbolcn het is moeilijk uit
te voeren (vo), Wij doen et best om dit
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he/c geval es good mit mokaandor uut to
praoten zouden bet beste bandelen door
( ... ) (Op), Wat bo7t now weer daon! wat
heb ik flu weer verkeerd gedaan, Die her or
daor a/tied daon krijgt steeds de schuld, Dr
is bier nooit wat to doen er is geen vertier,
Daor is zokor wat te doen er is kennelijk
vertier, levendigheid, ook: opschudding,
drukte, (..) flog your aYe nieensken zien
hadden, wat d'r to doen was wat er
plaatsvond (b), Daor is wat to doen daar
gebeurt jets, daar is jets aan de hand,, ook:
die mensen krijgen een kind (El), zo ook
D'r kon best we] es wat to doen wezen hi]
do buurvrouw ze zou best wel eens in
verwachting kunnen zijn/kunnen gaan
bevallen (Dia, Sz, Spa), Eon waogenmaokor
W35 or om do stammo to doen, mar ok om
ot kroomhoolt, veur or macken van dissols
was bet begonnen om (Obk), Dan kricj'mit
mi] to doen dan zal ik wel tegen je
optreden, zo ook Waog or niot con k]auwo
naor dat kiond nut to stikkon, want dan
krioj' et mit mi] to doen dan krijg je met
mij te maken, dan zal ik wel optreden
(Op), to doen hobbon mit ionc meeleven,
medelijden hebben met iemand: A 'k d'r hij
naodaenk he 'k et we] eon betion mit hour to
doen (b), Die femilie is slim ongclokkig,
wohebbon etd'r slim mit to doen (Diz), AL
hochtto slim an hour mem en hadde ot d'r
arg wider to doen had bet er erg moeilijk
mee (vo), We hadden (ot) mit him to doen
trokken het ons aan hoe nioeilijk hij bet
had, hadden medelijden (Nbk, Ma), to doen
hobbon mit (zelf) last bebben van iets
lichamelijks of geestelijks: Hi'j hot 't mit
do dourgang to doen 09, -mit or batte to
doen (Nbk), ..mit ot waeter to doen (Ste),
Hij her ot mit de rikkotik to doen heeft bet
met zn hart to stellen, heeft hartklachten
(Dho), Hi] hot or d'r zo mit to doen, hi]
kan ot niot bo/warkon hij is zo intenssief
met zn geloof bezig, dat hij er haast onder
bezwijkt (El), Jo konnon an him zien dat
hi] d'r ondor to doen haddo dat hij eronder
leed 6), Wobobbon vannaacht eon uutvanhuzertien had; niks to doen, go/okkig! bet
ging probleemloos, zonder dat we iets
hoefden te doen (Db), waarnaast Die
kwaojongo hot oons wat to doen maekt
heeft ons flunk wat last bezorgd (Np, Op),
zo ook Die kan wat to doen maken die

persoon kan je funk last bezorgen, maken
dat je er iets aan moet doen (DIa, Spa, Sz)
en Hi] hot bio] wat to doen maokt. heeft
heel wat teweeggebracht, heeft veel last
bezorgd (verspr.), 1k kan ot d'r we] mit
doen ben er tevreden mee, moet er
tevreden mee zijn, Jo moon ot d'r mar mit
doen je ermee tevreden stellen, Daor kon
hi] et mit doen na die opmerking had hij
niks meer in to brengen (spot.), 1k moot ot
d'r mar mit (Zion to) doen ermee zien te
redden, wat doen een voordracht doen, een
liedje zingen ed., bijv. op een bruiloft, D'r
hot hie] wat over to doon west er is veel
discussie, opschudding over geweest, Dat
is nog eon koor to doon kost niet veel
moeite, We moo 'n mar weer an 't wark, do
koboutors zuion 't wel met your cons doen
(Spa), Doe toch niot zo vromd! (Nbk),
Eerst mosson ze flog eon aovendgobettion
doen U) Hi] doe eon raoro vraoge (01-N!),
Dat zol do leosborhiod van Zion wark schao
doen(bl),joplichtdoen, Doe mosK. oven
buton om eon bossebop to doen di. bier: te
plassen (j), (..) dat zo good doen om
vourraodon an to loggon er good aan doen
(vo), d'r eon iod op doen het zweren: 1k viii'
d'r con iod op doen dat hi] woord ho/on hot
(b), 1k wil d'rgien iod op doen dat (..) 1k
zou niet durven zweren dat (b), iono zoor
doen hem pijn doen, iono boscheid doen
hem antwoorden, Hoe moo'k doen? hoe
moet ik me gedragen, Jo doen mar! ga je
gang, ook negatief. ...en bekijk het maar,
Jo doen mar on ic doen mar, on to daonkon
nook eon koor om mi]! (Nbk), Waor doen
zo ot van! hoe kunnen ze dat allemaal
financieren, betalen, Zo zogd, zo daon zo
gezegd, zo gedaan (b), 1117 doe niks as
gaopon (Nbk), Do k]oino jongo hot do bio]o
naacbt niks daon as raozen (Ld), 1k hobbe
et wat op 'o keel on doe niks as kocho/en
(Op), Hz7 doe mar niks as pochon over
Zion huus (Op), Hi7 door niks as vlookon
on tieron (Sz), As 't bottion bog was, aj'
vroeger do kiendor voerdon, dan doe-d-ie
van 'opperdopop' (Obk) 2. (overg.) een
voordracht doen, bet woord voeren, iets
leuks doen ter ere van iemand ed. Doe io
vanaovond ok wat on 'o bru/bofi? (Nbk),
Hi] is morgon ja orig, moo n we ok Wa
doen?(Nbk) 3. (overg.) groeien, groei laten
zien, in verb. als Hi] hot 't good daon hij is
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fors gegroeid (Nw), Dc biggen doen 'tgoed
gedijen geed (Db), Dc titan dot etgoed van
't jaor vertoont veel aan groei, evt.
opbrengst (Nbk) 4. (onpers.) als weersomstandigheid zich voordoen: As we huj
Iigen hadden, zeden we we!: et kan
vanmiddag flog van alles doen di. m.b.t.
het weer (01-NI), Et kan van al/es doen, et
kan regenen en et kan vriezen (Obk) 5.
(onpers.) regenen St dot al de hie/e dag
(verspr., Nw), St dot aorig hadde (verspr.,
El) 6. (overg.) degene zijn die jets gedaan
heeft Wie dee dat! (Nbk), ...het dat daon!

(Nbk) 7. (overg.) plaatsen, aanbrengen ed.
Rael v/ogge et zundagse pak en trek him
dat an, doe him een ring an de vinger (..)
(b), 11,7 het een stokkien hi] de titan an
daon (Diz), Pfmoe'n d'rniet sneer op doen,
dan kuj' votheuren daj'liegenje moet niet
nog meet overdrijven (1Db), Die pochebual
dot de he/te d'r ho yen op overdrijft
geweldig (Np), Ze meugen d'r graeg wat
hi] op doen het aandikken (Obk), zo ook
Ze meugen graeg overdrieven, ze doen
overal wat bi] op (Sz), Hi] dot d'r vuas te
vale bij,/ii/ overdrieft (El) en As hi] Jo
wat verte/t, kuJ' d'r op rekenen dat hij d'r
een schep op doet, dat is zien men/crc van
doen (s), Daoromme dee dokter 't meerste
daor mar zoe'n betien of rekende hot niet
mee, negeerde her meeste (b), Hi] bet mij
hi] de bok daon belazerd, te grazen

genomen (verspr., Bdie) 8. (overg.) doen
ondervinden, behandelen ienehatzeerdoen,
iene ondersteek doen (Ste, b), iene naor
zien daoden doen hem behandelen naar hoe
en wat hij gedaan heeft (Dhau, Mun), zo
ook elk naor zien daoden doen (b), Dat dot
'in goed (Bu) 9. (overg.) aandoen, taken
Wat zol een meenske mi] doen? kunnen
aandoen (b), le meugen him n/ks doen

Dc veurste utters gaot nog we!, mar c/c

aachtersten doen ethim leveren problemen
op (vo), 1h7 kan gien good doen, ze
hebben de p/k op 'in niets van wat hij

bewerkstelligt, uitvoert valt in goede aarde
(Pe-DbI, Dho), Die spanzaege dot n/ks
meet, hi] is zo stomp as eon viele(Db) 12.

(overg.) een goede financiele positie
hebben Zekun 'tgoeddoen ( verspr., Nbk),
Dc mannen die et wat doen konnen,
hadden vroeger wel singJetten an

bor/ogeketting (Sz) 13. (overg.) naar gewoonte doen, als gewoonte hebben Doen
dat de bouwmannegies niet? doen do
kwikstaartjes zoiets niet? (Nbk) 14.
(overg.) als spel e.d. spelen Vroeger deden
ze pikschieten mit stienen (Obk), Mien
vrouw en tIc doen ¶s aovens wel gauw as
een pottien kaorten (1Db) 15. (overg.) opleveren, als effekt hebben Een knioogien
kan hiel wat doen (Spa) 16. (overg.) aan
geld opbrengen of kosten Die appe/s doen
een rieksdae/der de korf(Np), De bonestokken deden mar twie dubbelties de bos

(n: Ot), Hoevu/e doet dat? (Bdie), Die
appels doen een rieksda elder de karf(Np),
Et was ofpraot tussen de boeren en de
arbeiders, dat et eeipe/rooien een kwattien
de roe doen mos (Ow), Wat doen die
biggen?(Db), Watmoe'n die /aomer doen?
(Obk), Wat hare doet dat laand? (Dhau),
Et wark doet zoveu/e de roe (Ow) 17.
(overg.) geven Doe mi] nog mar een
borre/tien!(Nbk), R. ropt him weer terogge
en dot him finusterende een bestelling (p),
Doe me de centimeter even, Je! (Nbk), 1k
doejedekrante wel even mit(Spa), Wi]'
me c/c theepot even doen? (Spa), Ikheb d'r
ok een giftge/dtoe daon (Ma), Ikheb a//es
an de karke daon bij testament toegewezen
(Np), Li d'r now niet langer over te

(Np), Ze deden datJongien n/ks aspesten stennen en doe gelokbesluit in te stemmen
(Obk), Moeder, die Jonge wil mi] wat met her aanbod/het gebodene (bij koop/
doen! wil mU plagen, slaan enz. (Op), Die verkoop) (Op), iene bericht doen hem een
bond doet n/ks zal je niets doen (Spa), Hi] berieht geven of doen toekomen, hem jets
zee dat et him niks dot dat het hem niet doen weten, En doe dee hi] mi] ci he/c
raakt (Ste) 10. (overg.) voltooien, vol- kepittel vertelde hij mij her hele verhaal
brengen Ze konnen de reize baost niet (Ste) 18. (overg.) schoonmaken en/of op meer doen, ze wo'n echt oold (Nbk), AJ'dit ruimen 1k meet et busien nog doen (Nbk),
daon hebben, kuj' wel naor hans gaon We moe'n de kaaste nog even doen (Ste)
(Mun), St wark is nog niet daon, bear, et 19. (overg.) kammen DoeJ' Je haor nog
/it nog op Je te waacbten! (Nbk) 11. even? (Nbk) 20. (overg.) to maken hebben
(overg.) bewerkstelligen, als effekt geven (met) Hi] bet 'tmit 'tgeleufte doen denkt
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voortdurend nan, is voortdurend bezig met
de bijbel (Ow), Dat dot d'r met toe heeft er
niks mee te maken, Mit dat spitl wi'k mks
te doen hebben wil 1k niets te maken
hebben (Nw), zo ook d'rniks mit van doen
hebben (willen) er niets mee te maken

(willen) hebben (verspr.) 21. (overg.) met
jets beginnen, ermee handelen, zich aanhalen Wat doen ze ok mit vekaansie!
(Nbk), Watnioe'kdaormitdoen?wat moet

et zowat dee (Ow), Zekan eten dat zowat
dot(Nbk), Et snijde dat etzowat dee (Ofo,
Diz, Np, 01-NI), .dat et wat dee (Db), Et
snijt dat et wat doet (Dhau), Etk!epperde
dat etzowatdee (Spa), Etrookt daordatet
zowat doet ( Sz), (een naamwoordelijk
gezegde herhalend:) Zien beit was zo

kwiek as zowat dee (Ow), (anders dan met
C0 Jowmoe'n eer/ik speulen,jowstricken
daj' zowat doen (01-NI) 3. neutraal ge-

ik ermee aanvangen 22. (onoverg.) zich

bruikt ter herhaling van de inhoud van een

bezighouden met Sommige meensken doen
an gehielontho/ing (Ld), Ze gaon nietnaor
de karke, ze doen d'r aen/ik ni/cs an (Nbk),
Ze dccii al drok an verkerung(Nt) 23. in d'r
op doen crop bieden, ook: naar de funktie
soiliciteren Hij dot op dat huas (Np), H
van C. bet d'r ok op daon erop
gesolliciteerd (Mun) * Doen is ok con
keunst (Dfo), Zeggen is ni/cs, mar doen is
cen ding (Op), Al waj' doen, doe dat mit
hatte doe dat dan ook met toewijding (Up),
le raeken d'r an gewoon, tot an hangen toe,
mar ie moe'n et niet te lange doen (Nw)
doen III st. ww., z. doen II; hulpww. 1.

eerder werkwoord: Negenstikken doej'mit
negen witte on negen zwatte kneupen (Ste),
Zingen doen we ok niet meer de laestc tied
(Nbk), Hij gedreegt him beter as dat hi
gister dee (Nbk) 4. de oorzaak inieidend:
Dat doet mij raer veurkommen komt
vreemd bij me over (01-NI), 't Is bier wat
veraanderd, et dee oons wat vremd
veurkommen (Obk), Je doen oons
schnkken maakt dat we schrikken (Diz),
Ze dot me argens an daenken, datmaegien
(s), Een Hein zochien wiend dot de riegel
k/a eterjaegers bij de zaandreed langes
roezen (v), Doe oons zien dat oonze grote
en oonze kleine zorgen vaeke mar
betrekkellk binnen (b)

handelen zoals het werkwoord uitdrukt, bij
een onbep. w., in verb. als Doe d'rmar es
daenken omme let op mijn woorden, let
maar eens op: zo zal bet kotnen, zo ook Et
za/je d'rnaorgaon, doe mar daenken! (El)
en Doe mij mares gedaenken! (Bdie), Die
her wat lopen daon cm verkerung mit hear
te kriegen is veel naar haar toe, achter
haar aan geweest (Dfo), blieken doen
biijken: Mar 't dee a! gauw b/ieken dat 't
zo ien vooldig met was (b), Et zal wel
blieken doen het zal wel blijken, het zal zo
wel gaan (of juist met) (b), Laot oons van
dat gei'ove blieken doen, met allienig mit
woorden mar veural ok dear oonze daoden

zorg dat wij van dat geloof blijk geven (b)
2. na een voorafgaande onbep. w. of andere
werkwoordsvorm, de betekenis van de eerder genoemde handeling herhalend en aldus
versterkend: Knoeien dat hij dee! (Nbk),
En lachen dat we daon hebben! (Db, Ld),
Jammeren dat ze deden! (Ow), We konnen
praoten en doen wat we wollen, mar bij
dee et pertinent met (Up), We mossen
trappen en doen om in de wiend op te
kommen (Obk), dat/as 't zowat dee/dot in
aanzienlijke mate: Et vreur gister dat et
zowat dee (Ow), Die kiender zongen dat

doende ['dfl:ndo] - doende, met lets bezig,
aan de slag We mossen doende wezen en
veural met naodaenken ( v), Hif is d'r al
nit doende (Nbk), Bij' d'r a/ mit doende?
Ja now? (Nbk), I/c wil me daor ok es mit
doende ho!en (b, Nbk), drok doende druk
bezig zijnd, a/tied doende: Zij is now
a/tied doende (Obk), Hij is mit de Jesten
doendestaat er financieei siecht voor (Np),
(van een vrouw die moet bevaHen:) Is zeal
doende? is de bevalling al begonnen (Np),
zo ook Ze is doende (Np)

doenen (Np) onbep. w. en bet doen ['dü:w]
1. zitten suffen (Np) 2. in zichzeifgekeerd
zitten, zitten mokken (Np) Wat zit ie toch
te doenen! (Np)
doenerd (Nbk) de; -5; doenertien [dü:nrt]
1. sufferd, slaapkop Doenerd her zien
draankien ok weer had, bear! Hij zit weer
in de stoel te s!aopen (Nbk)

doeniet (verspr. WS, El, Obk) de; -en; -ien
['dunit] 1. maar steeds met gebruikt
voorwerp, persoon die kennelijk met
geschikt is en dus met mee hoeft te doen
Et staot d'r mar year doeniet (Bdie, Obk,
Spa), zo ook Et staot d'r a! een bee! schoft

doenikser - doeste
yea,- doeniet benne (DIa), Dat meens staot
d'r year doeniet b/f (Sz), As ik d'r year
doeniet bif staon moet, doe ik nietmit (El)

doenikser (Nw) de; -s ['dunks1] 1. iemand
die niets doet, niksnut
doenoor (Nw, Obk) de; doenoren; -tien
['duno:ar] 1. sloom iemand, druiloor
doentien (Np) et; ..ties ['dü:ntin] 1.
suffige vrouw
doerak Ook doerakker (Ld, Nt) ['du:orak/
...rakç] - doerak: gerneen, onbetrouwbaar
iemand, rotzak 'Doerakken!heurde Jan him
a/raozen (b), een gemene doerak (Sz), een
thkke doerak (Dfo); kind dat streken

doesen zw. ww.; overg., onoverg.; doeste,
het doest ['dusç] 1. (onoverg.) douchen,
een douche nemen Staoj'te doesen?(Nbk)
2. (overg.) een per, een stomp geven (b)
Van poere wille doeste h/fL., zien vrouw,
in de ribben (b)

doesgedien (spor.) ['d...] - douchegordijn
doeshokke (spor.) ['d...] - douchehok
doeshond z. kedoesbond
doesien z. kedoesbond
doeskabine (1) ['d ...] - douchecabine
doeskop (spor.) ['d ... J - douchekop
doeskraene (verspr.) ['d...] - douchekraan
doesmatte (spor.) ['d...] - douchemat
uithaalt, ondeugd Wat Lc dat een k/c/ne doesslange (verspr.) ['d...] - doucheslang
doerak! (Dho), Die k/c/ne doerak zet alles doesstange (spor.) ['dust...] - douchestang
op 'ekop(Obk)
doest (Db, Dhau, Ld, Np, Obk, vo) Ook
doerakker z. doerak
doeste (s) de [dust/'dusta] 1. klap, stoot,
doereboolt z. doereboofte
stevige por Hif bet him een flinke doest
doereboolte (Bdie, Bu, El, Nbk, Nw, Obk, geven (Obk), H/f gal me een doest! (Ld),
01-NI, Wol, fp) Ook doereboolt (Bdie, El), Doe Jachten ze en H kreeg een doest In de
doerebout(e) (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dhau, ribben: Me/ken, jong! (vo) 2. a. doeste
Diz, Nbk, Obk, 01-NI, Ow, fp), doezebout doeste (verspr.) Ook doest (Dhau, Ld, Nbk,
(Db, h, fp: Ow), doezeboolte (El, fp: Ow), Nt, Ow, Spa) de, et; -n (bet. 2, 5, 6)
doedebout (fp), doeden (fp), oerebouten ['dusta/dust] 1. (verz.) vastzittend vuil op
(fp), stoezeboolt (Man, Pe-Dbl), de huidvanmensofdier 'tPeerdbeteen
stoezeboolte (ZW, Dho, El, Man, Nt, Nw, Jage doest op 'e baud d.i. ook door oud
01-NI, Op, Spa, Wol, fp), stoezebal (fp), haar dat vast is blijven zitten (Spa), H/f
stoezebout (Spa, Ste, fp, h), stoezeboute bad doeste in 't haor en op etheafdvaak in
(Diz, WH, stoezebolle (Np, Nw, Ste, bi, het bijzonder: roos (Nt, Nbk), Die viezerd
stoesboolten (my. Sz), soezeboolte (Obk), het een Jaoge doest on 'e baud (Dhau, Ow,
soezebolle (Nw) de; -n; ...booltien Ld), Aj' de hanen zo smerlg bad hebben
['du:arobo:lta/ ...bo: It/ ...bomt(o)/'du:zo... /..J daj' ze nicE meet schonc kriegen kunnen,
'dude.... dudn/'u:era .../stu:za... / ... / ...baII.../.j dan hej' doeste op 'e banen (s) 2. Iaag vast
...bolo/ ... /stu:zb... / ... / ...bolo] 1. lisdodde Dc zittend vuil op iemands huid N her een
stoezebo//en p/uusteren (Np), de p/uzen doeste op 'ekop van smer,gbied(Obk, Np),
van een stoezeboolte (Bdie), De stoeze- H/f her zuver een doest op 'e baud; dan
boo/ten v/eugen de pluasters of as ze nape
waren (Pe-DbI), In de kussens deden ze
wet soezebotien, de plausters daorvan, en
ok wel es witte poesters (Nw)

bej' d'r oergro etc in zitten, smerigte van de
grond, of ie bebben plakken op je /icbem
daor aj'je n/ct goed wasken hebben (Np,
Nbk), een doeste op 'e baud (Sz), D'r zit
een doeste op (Ow), een aorige doeste in ci
haor bebben (Np) 3. oud, ruig gras of

doerebottel (Dfo) de; -5; -tien ['du:araboti]
1. bloeiwijze van de lisdodde
doerebout(e) a. doereboolte
ander wild gras dat flog op het land staat
does [dus] - douche: stortbad: Now even (Db, Nw, n, be: Bu, Nw) As d'r van dat
/ekker onder de does, daor knap if van op doeste op staot, moej' dat wel es wat
(Ow), onder de does gaon,
ofmifen (Nw), D'r zat zoe'n doest in 't
.zullen, . . sEa on: 1k kan met b/f de groslaand, de peerden year de mesien en
buterdeure kommen, 1k stao onder de does, stonnen iederkeer st//fe (Db) 4. afval van
wi/ Ic even kieken wie d'r an de deure is! dode planten (b: In) S. borstelgras (fp) 6.
(Nbk); douchetoestel; douchecel Dc kranc bochtige smele (Bdie) Doeste graft in
in de does hej' Jaoten /open! (Spa)
boswatfen en an bosranen; arbeiders sneden
doescel (spor.) ['dusel] - douchecel
or we/ year geitevoer (Bdie) 7. schaduw-700-

doestepolle - doezebollen
gras (Bdie) 8. bep. laag in de grond (Dhau)
9. z. doest
doestepolle (Dhau, Ld, Ow) de; -n; -gien
['dusta...] 1. pol oud of wild, ruig gras
tussen her gewone gras in her land
doesterig (verspr.) In.; -er, -st ['dustçax] 1.
met een vettige, viezige laag of met een
bep. uitslag van de huid Die Jiende kik d'r
ok doesterig ant, die is niet half schone.

(Nw), Hij zicht d'r doesterig vut (Np) 2.
met vuilgele of bleke, ongezonde kleur
(Bdie, Np) 3. groezelig, slonzig (Dho) een
doesterig vrouwgicn (Dho) 4. (van her
land) onverzorgd, met plukken ruig, oud
gras e.d. (Bdie, Db, Nt, Ow, Spa)
Doestcr/g hand is roeg liggen bleven

(Ow), 't Laand is doesterig as d'r nog een
lage rommel op 'e grond zit (Spa)
doestig (Bu, Dfo, Dho, Nbk, Np, Nt, Obk)
bn.; -er, -st ['dustax] 1. met een vaste,
vieze smerige laag op en/of in de huid,
smoezelig Doestige biggen buunden ze ofi
(Nbk), Die kerel zicht d'r doestig wit (Np)

2. met een grauwe, ongezonde gelaatskleur
(Bu) Dc jonge kwam ontiederig, doestig

dan begint et mit een doe/len, mar 't besien
wodt hoe langer hoe groterhet begint leuk,

maar het wordt steeds lastiger (Nbk) *
Deter iene doeve in de haand as tiene in

de locht de zekerheid van war men wél
heeft is het belangrijkste (Ow), En war
denk ie, wil iederiene/Niet de hoer, de
visker, de bakkcrallicne/Vuurin de kachel,
ccxi pupe vol tebak/Brood op 'e taofel, een
duuv' op et c/ak! (Mun)

doevebone (OS, verspr. WS) de; -n;
...boontien ['du:w .... ...va ...] 1. tuinboon
Doevebonen en peerdebonen wo'n bruukt
vein' veevoer, d'r zit een hoog eiwitgehalte
in (Ste), Een doeve bone is een soort
sloffebone (Nbk)

doeveëi (Op, Pe-Dbl) et; -er; -gien
['du:wa .... ...ye] 1. duivenei Ze hebben me
in 't ziekenbuus een nierstien onthaeld, zo
groot we/ haost as een doeveëi (Op)

doevehoicke ['d...] - duivenhok
doevehoolcier ['d...] - duivenhouder
doevejacht (v) de; -en ['d...] 1. jacht op
duiven
doevekouwe (Ma, Pe-Dbl) de; -n;
...kouwgien ['d...] 1. duivenhok Ze hadden

thuus vies en met een ongunstige
gelaatskleur (Bu) 3. met roos in her haar een mooie doevekouwe veur de deure
(Nt) 4. (van her land) met veel doeste, z. (Pe-Dbl)
aldaar, bet. 3 (Dfo, Np, Obk) docsdg hand doevekroppe (Ld) de; -n ['d...] 1.
(Np, Obk)
verwijding van de slokdarm bij een duif Dc
doeve Ook duve (Spa, Sz) de; -n; doefien doevekroppe zit vol zaod (Ld)
['du:wa, ...va] 1. duff Wefluiten de doeven doevemelker (verspr.) Ook duvemelker
a/tied (Db, Diz), We bebben een doffer on (Spa) ['d.....d...] - duivenmelker: duiveneen doe/len in de boom zitten (Np), houder
(gezegd door oude mensen tegen kleinere doevenust ['d...] - duivennest
kinderen:) 0th mien Hain do efien, doeveplattien (Bu) ['d...] - duivenplat
prottertien toch (Ld), onder eon aanderzicn doevering (Np, Wol) de; -en ['d...] 1. ring
doeven schieten ( verspr.), onder (eel,) door een duivenhouder aangebracht om de
aandermaans... (Ld, Ma), 10 ook iene onder poot van een duif (met informatie zodat
de makke doeven schieten op een ander zn men kan identificeren)
terrein komen en zaken afpikken (Ste), doeveringen (Bu) onbep. w. ['d...] 1.
Braoden doeven vliegen je zo niet in de ringen van duiven
mondje komt niet 10 maar aan een good doevesport (spor.) ['d...] - duivensport
inkomen, een meevaller c.d., denk niet dat doevetille ['d...] - duiventil (bep. hok voor
je alles 10 maar krijgt (Np), Hi'fdaenktdat duiven)
de gebraoden duven 'in zo in c/c mond doevevoer (Nbk, Wol) ['d...] - duivenvoer
vliegen (El, Sz), zo gries as een doeve zo doevinne (Ow, Wol) de; -n; -gien
grijs als een duif, ccii Kuunderse doeve [du:'wtno, ...vne] 1. vrouwelijke duif Die
meeuw (Np, Ste, a, b: In, ho: Dho): Aj' 4offer wil ik koppelen mit die doevunne
Kaunderse doeven zien, komp d'r vaeks (Wol)
mal weer (Ste) 2. symbool van de vrede 3. doezebollen (Np) zw. ww.; onoverg.;
meisje,jonge vrouw (Nbk, Obk) Dat is een doezebolde, het doezebold ['du:zebolv] i.
norig doe/len (Obk), Aj' trouwd binnen, knikkebollen, hetz. als soezen, soezebollen
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doezebookieren - dokies
doezeboolderen (Bu, Sz) zw. ww.;
onoverg.; doezeboolderde, is doezeboolderd
['du:zabo:ldp2] 1. tuimelend vallen Hi]
doezeboolderde d'r zomar henne (Bu)
doezeboolte z. doereboolte
doezebout z. doereboofte
doezekop (Diz) de; -pen; -pien ['du:zokop]
1. sufferd, slaapkop
doezelen (Bu, Nbk, Obk, Spa) ['du:zlu] doezelen: sluimeren, suffen
doezelig (Nbk, Np, Obk) [du:zoxJ doezelig: suffig, loom
doezen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; doesde, her doesd ['du:zvj 1. sluimeren, een
beetje slapen, knikkeboHen Wi] zitten te
doezen hi] de tillevisic (v), N. I/ge mar wat
te doezen (Np), Hi] doest mar wat zit een
beetje te suffen, let niet goed op (b: in)
doezer z. doezerd
doezerd Ook droezerd (Ld), doezer (Obk)
de; -s; doezertien ['du:zrt/'dru:zrt/'du:zrj 1.
suffig, dom iemand Die doezerdhoej'niks
te zeggen want die verget et toch (Obk),
War bin ía toch een doezerd! (Nw), Da 's
ccii grotc doezerd, die ku]t ni/cs bestellcn
(Obk), Die zit mar wat op 'e stoel te
knapperen mit dc tanen, d'r komt niks nut
zoe'n icne, or is ccii doezertien (Ste), thkkc
doczcrdsufkop (1)
doezerig (verspr. WS, Nbk) bn.; -er, -st
['du:zpx] 1. suffig, enigszins slaperig I/c
bin zo doezerig (Nw), Doczerij kit]' ok
wezen a]' licbt anscbeuten human (Nbk)
dof I de; -fen; -fien [dof] 1. (vaak verkl.)
prettig groot bedrag aan geld (dat men als
meevaller krijgt, heeft gespaard enz.) HI]
her ccii moo/c do! arfd (Bu, Ow), ccii
mooic dofgeld(Bu), een mooi doT/len geld
(Dhau), Hi7 her ccii hide do! overholen
(El), Hij bet ccii mooi doffien arid (Np,
Spa, 01-NI), ...bi] mekaer spa erd (Diz)
dof II bn.; -fer, -st [dof] 1. niet glanzend,
mat 2. enigszins vochtig, natje mit ccii dot
washaanticn om 'tgczichte wrieven (v), Dc
s/gare is wat dof hi] wil niet amblie yen
(Diz) 3. niet helder klinkend Oonzcklokke
roche/dc vroegcr as et sander weer wodde,
dan luudde hi] dof (Nbk), Dc ontploffings
butendeure weren as doffe dreunen te
heuren (v), een doffe klap
doffer (Bu, El, Np, 01-Ni, Wol) Ook
dofferd (Bu, Nbk, Nw, Ste) de; -5;
doffertien ['dofp' ... t] 1. doffer (mannelijke

duiO Die dotter wit i/c koppelcn mit die
doevunne(Wol) 2. energieloos iemand (ho:
Bu, Nw)
dofferd z. dotter
doffien z. dolT
doffig (Obk) bn.; -er, -st ['dofax] 1. in heel
lichte mate nat geworden door de regen:
As 'C regende wodde hi] ccii betien doffig,
mar niet echt nat (Obk)
doffighied (Nbk, Np), voor -held z. -hied
de ['dofoxhit] 1. vochtigheid van de lucht
(in zeer lichte mate) Si' roekt zuver moP
van doffighied(Np)
dotliudig Ook doofliudig (bet. 2: Np, Obk)
bn.; -er, -st [dof hydox/do:f...J 1. mat, niet
glanzend van huidskleur Doibudig zef' van
iene die d'r min uutzich4 die is niet glad
op 'e bcerl/g (Dho) 2. niet willlende
luisteren, aannemen (OS, Diz, Np, Op):
Oonzejongen bin zo doihudig, ze luusteren
nargens naor! (El), Die hej' drckt niet wat
in 't verstaand, hi] is zo doihud/g as de
pest!, Die bond die wekochthebbcn is mar
slim doofliud/g! (Obk) 3. zich niets van
verwijten, problemen etc. aantrekkende
(Nw, Ste): War een doihudige kerel.' HJi
bet dubbeld vel veur de kop! (Nw), War
een do/h tithE meenske! Die kan we] een
stotien hebben! (Ste) 4. hardhorend (Ld)
dogkarre (verspr.) de; -n; -glen ['doxkaro]
1. tweewielig open rijtuig voor vier personen, getrokken door één paard, dogkar
Mit een dogkarre dam zat ic in de ronte,
mit de roggen tegen mekeer (Ma), Dc
dogkarre wodde wel bruukt om peerden te
dresseren (Dfo)
doke z. daoke
dokemeut [do:ka'msnt] - dokument
(geschreven of gedrukt)
dokementaire [do:kamcn'te:ro] - dokumentaire
dokementaosie (spor.) [...'t...] - dokumentat iematerjaal
dokementaosiecentrum (.) [...'t...] - dokumentatiecentruni et dokemcntaosiecentrum
van de Schrievcrsronte (1)
dokementaosiemateriaol (spor.) [...'t...] dokumentatiemateriaal
dokementaosiesysteem (I) [...'t... J - dokumentatiesysteem
dokementeren (spor.) [do:komen'ti:opi] dokumenteren
dokies z. doukies
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dokke - doktershanen
dokke (verspr.) Ook daoke (El, Nbk, Ow,
bet. 2; Ste) de; -ii; dokkien ['doka/'da:ka] 1.
elk van de bosjes bentgras (door de
mindere kwaliteit zelden van stro, russen,
net) die een isolerende laag vormden onder
de holle dakpannen van vroeger, nl. tegen
regen en vooral stuifsneeuw; in principe
bleven de dokken zon twintig jaar in de
goede staat Vicar lone dokke hej' ten

haandvol bente neudig, van zoe'n 48 cm
/aank; iedcrione die dokken macid, bruukt
dan ok do onderaarzn om do goeio Jongte to
kriegen (bs: El), In 't /aesto wodde do
ondorkaanto van do dokke nog nettles
rochthakt; hij was dan k/a or en kon onder
do panne. Van bo von on Jigt hi] k/em onder
do bovoniigendcpanne, van onderen heart
cit dokke, in do brotte uutspreided, can
peer vingers briod onder do panne nut to

stikkcn ( bs)
dokkemaeken (Bu, Nbk, Nw, Ow) onbep.
w. ['dDko ... ] 1. het maken van dokken, nl.
voor onder de dakpannen, z. onder dokke
dokkemaeker (Nbk) de; -s ['doka ...] 1.
iemand die dokken maakte voor anderen, z.
onder dokke
dokken ['doki]] - dokken: betalen 1k zai et
he/c bedrag mar in ion koor dokken, mar et
lop d'r nogai in (Sz), Ja, wi] moo'n d'r
domm let your dokken (Nbk)

Dokkum et ['dDkm, ...kqi] 1. plaatsnaam
van Dokkum, bekend stadje in bet noorden
van Friesland eon Hoot van Do/them een
enonne sufferd (Nbk, Sz), ook rechtstreeks
tegen iemand gezegd (Nbk): Ac Jo, Hoot
van Dokkum daj' binnen! (Nbk)
dokter Ook doctor (I: bet. 2) de; -5; -tien
['doktj-] - dokter, arts (yank geen lidw. als
het om de eigen huisarts gaat): 1k mos zo
hoesten, oat ik bin naor dokter west om
goed(Spa), Laot(de) dokter mar kommen

vraag of de dokter even langs wil komen
(Nbk), mit et waetor veer do doktor
mooton/kommon alles moeten/komen

te verkiezen boven een noodzakelijke gang
naar de dokter (Nbk, Obk, Dfo)
dokterandus [...'an...] - doctorandus
dokteraol (spot.) - doctoraal (lett.)
dokteraolskriptie (spor.) [...'r. .1 - doetoraalskniptie
dokteraolstudent (I) [...'r.. •1 - doetoraalstudent
dokteraot (1) [doktço:at] - doctoraat
dokteren (Np, Spa) ['d3ktp)] - dokteren:
als dokter optreden: Jo moe'n zolf nict
dokteren (Spa)
doktersadvies ['d. . - doktersadvies op
doktersadvies

doktersassistente ['d...] - doktersassistente
doktersauto d. . - doktersauto
doktersbehaandeling ['d... J - doktersbehandeling, in onderdoktcrsbchaandobng

doktersbul (I) ['d...] - doctorsbul
doktersflessien ['doktçs...] - medicijnflesje
Pa/cc moct drie keer daegs good innemen
out et doktersulossion (Mun)

doktersfoons (Mun, Sz) et ['daktp ... ] 1.
ziekenfonds
doktersgaank a. doktorsgnng
doktersgang Ook doktersgaank (Ste)
- doktensgang, vooral in verb.: 1k
kommo wei hi]Jo, want mien gang is glen
doktcrsgangkost weinig inspanning, ik zal

er niet op de één of andere wijze voor
moeten betalen, ik koin niet met een
ingewikkeld verhaal, een ernstige tijding,
ik kom niet met tegenzin (alg.), zo ook Toe
Jo, gao now, jow gaank is gien dokters-

gaankgezegd als iemand geen zin heeft om
jets te gaan halen enz. (Ste), Ac nowJc, je
reisisgion doktersgangzo zwaar, moeilijk
is het nauw ook weer niet om daan naan toe
te gaan (Nbk)
doktersgezin ['d...I - doktersgezin
doktersgoed (Dfo, Ma, Mun, Nbk, Nt) et
['doktçsgut] 1. medicijn(en) 'k Moet nog
wat doktersgoed hat/en ( Dfo), Dat

afleggen, we] es corder mit ot waoter veer
do dokter west bobben wel eens eerder iets

doktorsgood ho/pt wol, et wodt me youl
roomer in de host (Dfo), Zol do doktermi]
we! con Jiession doktorsgood go von wi//en
voor 't hoeston? (Mun)

moeilijks meegemaakt hebben (Nbk, b),
(gezegd van een ruzie:) Dat betert vanzelJ'
wel weer, dam- hootft gien doktor hi] (Ow)
2. doctor, iemand die het doctoraat heeft *

doktershaand z. doktcrshancn
doktershancn Ook dokters/taand (d)
['daktçs... 1...] - doktershanden, in onder
doktorshanen onder behandeling van een

It ken beter naor do bakker gaon as naor
do dokter geld uitgeven voor brood etc. is

(d)

zeggen, verant- woording moeten/komen

dokter, zo ook RI]' onder doktorshaand?
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doktershonorarinm - dom
doktershonorarium (spor.) [d...] - doktershonorarium
doktershuus ['d...] - doktershuis
doktersjasse ['d...] - doktersjas
dokterskoetse (vo) de; -n; ...koetsien Ed...]
1. koets waarrnee de dokter rijdt Eon
posien /aeter beurde H. tie dokterskoetge
ankommen (vo)

dokterspraktiek ['d...] - dokterspraktijk
doktersreken (1) ['d...] - doktersrekening
(Iett.)
doktersroman Ed...] - doktersroman
dokterstillefoon ['d...] - dokterstelefoon
dokterstuun de; ..tunen ['d...] 1. win van
de dokter van een dorp En hijhadde d'r ok

kregen eerst een poddevi/der, dan /aeter
een knieft In de buse, en meter een dolk

(Ow)
do!kmes (Dfo, Dhau, Ow, Pe-DbI, Spa) et;
-sen; -sien ['dol(a)kmss] 1. dolkmes
dollar de; -s; -lien ['dolar, ...IT] 1. dollar
En da'k a! gauw In de gaten badde, dat
Amerlke een /aand was waor et ow de
do/Ian gaot (vo)
dolle (verspr., b: In) Ook daole (Dhau,

Dho) de; -n; -gien ['dolo/'do:ala] 1. handvat
aan een zeis een boom mit twle dollen dFr
In di. een zeisboom (Ste), In de zendeste/e
zitten do//en; an tie achterkant zitten
pennen ow de dolle op plek te houwen

wel aorzhied an om de grote dokterstvun
naost on aacbter et buns nettles te
ondetho/en (vo)

(Spa) 2. gat boven in het hooivak (Obk) 3.
roeipen in een boot (Np) De baoke past
percies In de dolle (Np)
doktersverklaoring [d ...1 - dokters- dollen zw. ww.; overg., onoverg.; dolde,
verklaring
het dold ['doI4] 1. wroeten, op forse wijze
doktersveurschrift ['d. .] - dokters- graven Die motten bin ok mar goed an Ft
voorschrift
dollen in Ft /aand ( Db), eerpe/s do//en
doktersvrouw ['d...] - doktersvrouw
rooien (Db, Dfo, Dho, Nt), As et huj te
dokwarker (I) ['dok ... ] - dokwerker
waarm Is, moeFn tie boeren do//en een gat
do! bn.; -der, -st [dol, ook we! doll 1. in in het hooi maker, zodat de hitte weg kan,
een dolle bond die lijdt aan hondsdolheid ni. tegen hooibroei (Nw, Obk, Ste)
2. zo maar zonder na te denken, driest op dollewotte! (Nt, 01-NI) ['dolaw ...] - bep.
'e do//c roes kopen (Nw, Obk, Spa, Sz), zo giftige plant: dollekervel
ook We gaon op 'e dolle roes benne en we dom bn.; -mer, -st [dom] 1. met weinig
zien we] hoe of 't komt (Dhau) en We bin verstand, moeite hebbend om te begrijpen
d'r op 'e dolle pot henne gaon (El), deur et (gezegd tegen kinderen die erg dom
dolle henne wezen * (raadse!) D'rston een waren:) Dc booms kommen je d'r al baost
dlnkien op 'e diek/Zien ogles gingen van dear, zo dom bij' (Np), te dom wezen om
kiekerdekiek/ZIen haortles gingen van kin!- veur de duve/ te daansen z. ook onder
/erdekru//Je kun et niet raoden, al raod leje

dave!, d'r mit/c domme verstaand niet bJ

do! di.: een schaap (Nw)
kunnen het hoe dan ook niet snappen, een
Doldersum z. Doo/dersum
domme oe/e (Diz, Nbk), zo dom as eu/ie
doldriest (Nbk, Np, Nt, Wol) bn. [aks. (Nbk, Obk), ...as een ode (Ste), zo dom as
wisselt] 1. doldriest
eenkoe(verspr.), ...aseen varken(verspr.),
dolen do:o!] - dolen: dwalend lopen We
as et aachteraende van een koe/varken
hebben tieden in Ft doo/bof /open te do/en (verspr.), ...as ccii ezc/ 2. onwetend
(Diz, Dan dolen we weer dieper de (zelfst.) Hij hoo/t him van de domme
zaandweg in en konnnen bly de oo/de (Nbk, Np) 3. uit domheid, niet van
Knunder (j)
intel!igentie getuigend: een dom antwoord,
dolfijn de; -en; -tien [doI'fjn] 1. dolfijn een dommemeniere van doen 4. zonder dat
(bekend dier)
het verstand erbij gebruikt wordt Hoe kon
do!gat (Bu, vo) et; -ten; -tien ['dol...] 1. I toch ok 20 dom! zo onverstandig, zo
gat dat men maakt bij het hujdof/en (vo) 2. onhandig doen (b), H15 doe a/tied van die
bep. gal in een ton (Bu): et do/gat, om et domme dingen (Nbk), Dasmardomgedoe
vocbtd'r out tehaelen of om d'rIn te doen (ba), FtLiektwiynow nog nietzo dom (..)
(Bu)
(b) * Die is zo wies as een petries, en zo
dolk (Np, Obk, Ow) de; -en; -ien [dol(a)k] dom as een koffiemo/en from (Nbk), ...as
i. kort, spits stootwapen, dolk Kiender een koffie from (Dho)
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dombo - dommiet
dombo (spot.) ['dombo:, .bo] - dombo
domdriest (Diz, Nbk) bn.; -er [domdrist;
aks. wisselt] 1. op domme wijze driest Dat

domeneespel Ook domeneespul (1),
dominospu! (I) ['d. .1...] - dominospel

domeneespeulen (Nw) onbep. w. en het
domeneespeuld ['d ... J 1. het spel domino
spelen
domein [d5ymjn] - domein: staats- domeneespul a. domeneespel
domein: Th3f is rcntmoester bJJ do domeneestien (Nt) ['d...] - dominosteen
domeinen (Spa); kring, situaties waartoe domeneestikke (Nt) ['d. . .J - dominosteen
jets zich uitstrekt Et Ste//ingwarfs moot in dominee z. domenee
al/c dome/non bnwkt wodden (I)
domino ['dô:minoM, ...no:] - domino
domenee Ook dominee (spot.), doomnie dominohooltien (I) Ook dominooshooltien
(b, vo), domnie (Wol), doomnee (Np), (Dhau), z. ook domeneeboo/tien [' d.../
domnee (vo) de; -s; domenegien ['dô:mont:
..no:asho:ltin] - dominosteen
/ ... /'dO:mni/'domni/'do:mnu/'domnt:J 1. dominooshooltien a. dominoboo/ticn
dominee, predikant Ie hadden doomnie dominospul z. domeneespo/
wodden moeten, zo mooi kuj' et zeggen, dominosteen a. dominostien
/achte de boerinne (vo), Dc domenee gaot dominostien (versprj Ook dominosteen
veurbij gezegd als het plotseling heel stil (WH), z. ook domeneestien [' d...
is, can blikken domenee iemand die wel dominosteen
preekt maar geen echte dominee is, dominostikke (Nt, Spa), a. ook domeneeevangelist (b, Pe-Dbl), ook: saaie, stijve stlkkc['dô:minoMsttka, ...no:...] - dominovent (Dhau, Nbk, 01-NI) 2. beflijster (n) * steen
(gezegd nay. het trekken van een domkop ['domkop] - domkop
trekschuit, waarbij het tegenviel wanneer dommckracht a. doemkracht
men het tegen de wind in kreeg) Tot dommel (Pe-Dbl) de ['domi] 1. het dombin van die domdrieste dingen van him, bij
dot mar wat (Nbk)

zoveer, are domenee, bet God oons ha/pen,
mar now verdomtbi5 at/anger, now moe'k
zels in de I/one /open (Nbk), Domenee
preek/Van hotter on van oak (ho: flu), A 'k
komme, roe domenee, dan kom ik badde,
on doe vu/ hij mit de proekstoel naor
beneden (01-NI)

domeneeblokiden Nt, Sz) et; . ..blokkies
['d...] 1. dominosteen
domcneestikke (Nt) Ook dominostikke
(Nt, Spa) de; -n [d ... ..do:mino:suka] 1.
dominosteen
domeneehooltien (Np, Obk) Ook
domeneeshooltien (Obk) et; ...hoolties
['d.. ] 1. dominosteen
domeneer (Nbk, elders spor.) de; ...neren;
-tien ['dô:mani:ar] 1. dominee (vaak
enigszins sehertsend, i.t.t. domenee)
domeneeshoed (Nbk) ['d...] - hogehoed,
cilinderhoed
domeneeshooltien z. domeneehoo/tien
domeneesjasse (Sz) de; -n ['d.. .J 1.
moderne, zwarte overjas
domeneeske (Mun) de, et; -s
['dô:mant:skaj 1. echtgenote van de
dominee En dominee /eap daor mit Zion
domineeske an do aarm to geuren, 't was ok
een mooi wa/len, bear (Mun)

melen, de slaap 1k rat ha/fin de dommel
doe d'r iene an 't raem k/opte (Pe-Dbl)

dommelen ['domjii] - dutten, half slapen
nao at eten even dommelen (Spa), 1k zit
lekker bij do kachel to dommelen (El), wat
zitten to dommelen, 1k domm aide mar wat
on kon niet s/a open (Dho), Hij domm cit al
wat in s/aop (Nbk)
dommelig (Bu, Np, Nw, v) Ook dommelik

(bet. 2: Nbk) bn.; -er, -st [dom}n/ ... lak] 1.
suffende, slaperig, duf Daj' daor ok zo
dommelig van wodden kunnen (v), 1k bin
can bet/on dommelig zit een beetje to
suffen (Nw), We wo'n wat dommelig

vergeetachtig (Np) 2. suffig, vergeetachtig,
sullig Dan woj' oo/der, dan woj' wat
dommelik (Nbk), Dan bij' domme/ig (Bu)

dommelik (Nbk) bn.; -er, -st [domlak] 1.
een beetje dom, domachtig Hi5 is wat
dommelik (Nbk) 2. a. dommelig
dommie a. dommiet
dommiet (verspr.) Ook dommie (Sz),
damiet (I,:
In: Nw-Zuid) bw.
['d3mit/'domil'dã:mitj 1. straks, aanstonds
(west.) Jongien, gao van dat trappien of
dommiet kiep ie omme (01-Ni), Eat now
mar hadda je bottien beg, dommiet moej'
weernaorschoe/e(v) 2. over een tijdje Die
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dommig - donderement
kae begint to nuren, die moet dammiet
ka/ven (Obk)

dominig (Nbk) In.; -er, -st ['domox] i.
domachtig HI] is wat danimig (Nbk)
dommighied (Nbk) ['d.. •] - domheid, het
dom zijn van /outerdommighiedgeheel nit
domheid (Nbk)
domnee z. damenee
domnie z. domenee
domoor (verspr.) ['dom. ..J - domoor
dompelen ['dompJç] - dompelen (Iett., in
vloeistof)
domtoren (spor.) Ed...] - domtoren
domvorrelsjaor (Bdie, Bu, Dho, b) et
[...'j. . •] 1. de eerste dj-ie maanden van het
leven van een kind Et dam vorrelsjaor is

't kae/e haa/t/MaeJct 't veurjaar schraa/ on
koa/d (Op), De schioper zien wief is een
wloper, die zit in 't veurander, die dikke
dander (Dfo)

donderbesien (Bdie) et; .. .besies ['don...]
1. hetz. als onweersbesien, z. aidaar
donderbloeme (fp) de; -n ['dondçbiuma] 1.
fluitekruid 2. zwanebioem
dondcrbuie z. danderbujje
donderbujje (CS, WS, zuidelijk van de
Londe, Diz, Np, Nt, Cl-Ni) Ook donderErnie (WS noord. van de Londe) ['d.../.. •] onweersbui In die danderbuie zat tach nag
een knetters/ag in (01-NI)
donderbusse (Np, Nt, Cl-Ni) de; -n;
...bussien ['dondrbasa] 1. hetz. als
karbiedbusse, z. aldaar
donderdag ['donds-...] - donderdag, vierde
dag van de week De danderdag was
vraeger nag we/ es een ledige dag (Spa),
(woordspeiing, waarschuwend tegen
kinderen:) Pas mar op dat et danderdag
wodt! dan 'dondert' het dus (Bu), Witte
Donderdag donderdag voor Pasen (Nbk,

amme (Bu, b)
donateur [do: 5na't..., dOna't...J - donateur
donder de; -s ['dondj] 1. onweersslag 1k
hear de dander nag in de veerte (Nbk), Ic
moon as de dander macken daj' (..) zorg
er snel voor dat je ( ... ) (Np) 2. onweer Dc
dander is ins/egen (Np) 3. gebruikt als
krachtterm: Die bet ak a/tied dander en
b/iksem year in de mand (Dfo), 't He/pt Np) * Witte donderdag, Gaeie Vri7dag,
G& gien dander helemaal niets, Hi] was kwaaie zaaderdag, spekzundag, eierd'r gien dander van (Nbk), 't Geft je glen maendag (Nbk), zo ook Witte donderdag,
dander, ak al doej' nag zo je best (Nbk), Gaeie Vn3idag, s/echte zaaterdag, spekDaar kuj' dander op zeggen dat gebeurt zundag (Nw)
beslist, Die donder, zee H, dan moot et donderdagaovend [...'go:bipt] - donderspit wooden, zae i drie stek d'r dear dagavond
potverdrie (vo), to dander (Sun-0t), De donderdagmithiag [...'m...] - donderdagdander hae/e, wat hef wat daan donders, middag
hoe bestaat het (Np), Dank je de dander donderdagmorgen Voor var. van margen
beslist niet, bekijk het mast (El) 4. iemand z. aldaar [...'m...] - donderdagmorgen
met de uitgedrukte eigensehap een dikke donderdags I bn. ['dondçdaxs, ...&s] 1.
dander een dikke vrouw (Dhau, Np), zo donderdags, van de donderdag mien
ook een graffe dander grofgebouwde vent donderdagse wark
(Np), een grauwe donder fors gebouwd donderdags II bw. 1. op donderdag, elke
rneisje (Ow), Etis een sterkdondertien, dat
zoo i plat kere/tien (Sz), Hi] is een fae/e
dander een ondeugende j ongen (Sz), Et is
een handie dander (Sz) 5. lichaam Aj'
vraeger mit een mudzak ragge of tarwe op
je dander /open massen, wadde to et we/
gauw zat (Sz), Th] bet een good waand op
zien dander had (Dfo), Et scbeut me tach
deurmien dander henne! (Bu), iene op zien
dander geven: 1k za/ je een pak op 'e
dander geven (Np), op je dander kriegen,
/ef in de donder hebben lef hebben (v) *
Dander in et kae/e baalt/Geft et veurjaar
nat on kao/d (Ld), Dander on b/iksem over

donderdag Danderdags kwam hi] meersta/
we/ even /anges (Nbk)

donderdagsaovens [...'so:...] - donderdagsavonds
donderdagsmiddags [...'sm. ..] - donderdagsmiddags
donderdagsmorgens ['sm...] - donderdagsmorgens
donderdagsnaachs [...'sn...] - donderdagsnachts
donderement (Nbk) [dondp'msnt] donder, hchaam, in eerst wat op je
donderement en dan wat op je zie/egien

citaat nit een voiksrijmpje (Nbk)
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donderen - donggat
donderen ['dondçn] - donderen: onweren:

kanonnen), Hi (..) reap dan mit donderende stemme dear et gebouw (ba);
werpen, srnijten Alias wodt in 't gat
donderd (Dho, Sz, Woi); valien in mekeer
donderen, Hij kwam (a donderen te vailen
(Bu, Spa), Die dondert ok rear op 'a state

(Obk), Abeitien donders/ag benaniing van
eon schrikfiguur (Dmi)
donderstien de; -en; -tien ['dondrsti:n] i.
geslepen, gehaaid iemand zo gehaaid as
een donderstien (Dfo) 2. lastig, verveiend
iemand, deugniet (vooral van kinderen) can
k1ein donderstientien (Bdie)
dondertien (Sz) et; ...ties ['d...] 1. klein
kind, kleine persoon, in can Hein
dondertien (Sz)
dondervliegien ['dondç...] - dondervliegje

(Np); van het werk: er snel doorheen gaan:
d'r dear donderen; in 't Is donderen hot is

Die Heine donderv/iegies kun Ia soms mit
zoel wear overal kricbalen (Obk)

mis * Aj'geidhebben doe]' wonderan, aj't
nietbebben is '1 donderen (verspr.)

donderwolke ['don...] - donderwolk
dong (OS, Bu, Dho, Diz, Mon, Np, Up,
Woi) de [doe] 1. most, staimest Wi] moe'n
de dong nog over 't laand brengen (Ld),

& dondert in de veerte het dondert, door
onweer (Np), zo ook 't Begint al te
donderen (Diz), 'tDonderde dehieienaacbt

deur (Dfo); donderend klinken (van bijv.

douderjaegen Ook donderjagen (Sz) zw.
ww.; onoverg.; het dondeijaegd/donderjacht
['dondçj ... ] 1. rumoerig stoeien Ze weren an
't don derja egen (Np) 2. onverstandig,
ongestruktureerd proberen van ailes en nog
wat to doen Hij donderjacht zo lange
omme, dat hij zit d'r an kop en oren in

(Sz)
donderjaeger de; -s ['d...] 1. iemand die
aan het donderjaegen is
donderjagen z. donderjaegen
donderkop de ['dondfkDp] 1. kop van een
donderwoik D'rzitten donderkoppen an de

locbt (Nbk), (gezegd bij naderend onweer,
ter aanduiding van een schrikfiguur:) Pas
mar op. Barendje donderkop komt d'r an

(Dmi)
donderofleider ['d...] - bliksemafleider
donderpoeier (Ld) ['d...] - donderpoeder
donderpoeier in doppies mit een klein
pistol/egien om te pollen olpaffen (Ld)
donderpreek ['d...] - donderpreek een
donderpreek ho/en (v)

...stri]cn(Ei), Hi7 bet al/c dong stri]d(..)
(Ow), We hebben d'r can beste flutte dong
op brocht(Ma), wieke dong (Ld), Mit stro
vcrmengdbej'roege dong (Dhau), vandaar
De roege dong fit allemao/e an mekaere
(Np), Mit de dongk/auwa wodde de roege
dong van de waegen trokken (OS, Bu, Diz,
Dhau), dong oftrekken (Ma), vasse dong
(Dfo), zo nat as dong gezegd wanneer het

buiten zeer nat is door de veie regen (b)
dongbult z. dongbulte
dongbulte (US, Bu, Dho, Diz, Mun, Np,
Nw, Up, Woi) Ook dongbult (verspr. OS)
de; -n; ...buitien ['d.../...] 1. mesthoop een
dongbulte deurzetten mengen (Dfo), De
dong kwam vroeger an de dongbulte (Up),
Dc dongbalt moet ok over at laandde most
van de mesthoop (Diz) 2. verveiende,
ongezeilig, iompe kerel (Nbk) Et is can
dongbu/t(Nbk) * (schertsend) Eenkerelas
Kast on Kast is can kere/ as can dongbu/t

donders I bw. ['dondçs] - donders:
buitengewoon: Et was donders mooi (Np),
In 't verkeermoej' donders oppassen (Db),
(verb.) Hij zag at donderse goad (b: In)
donders II tw. ['dondrs] I. krachtterm:

(Dhau, Obk)
dongbultstee (Dfo) de; ...steden; .. .stegien
['d...] 1. plaats van de mesthoop
dongeerde (Ma) de ['d..] 1. mest
vermengd met aarde
potverdorie Donders, now is 't ok wat! dongen zw. ww.; overg.; dongde, het
(Nbk)
dongd ['dofl:] 1. bemesten (met staimest)
donderschere z. donderscboere
Et buj oat van laand komt oat dongd is,
donderschoere (b: in, p) Ook namen ze mestlaans ha] (Obk), Hoe meer
donderschere (b: Im), z. ook romm eis chore aj't laand dongen, hoe beter cIa kwa/iteit
de; -n; ...schoertien [dondçsku:on/ ... skura] van 't ha] (Dfo), We moe'n de tuun nog
1. onweersbui, onweerswolk
mar even goed dongen (El)
dondersiag ['d...] - dondersiag Die hide donggat (spor. OS, Obk) et; -ten; -tien
burerazie daor is glen praot weerd, ze ['d...] 1. lager deei in de grond ontstaan
macken van een scheet can don cZars/ag doordat er steeds most van een mesthoop is
-707-

donghaoke - donken
weggegraven
donghaoke (OS, Bu, Diz, Np, Nw) Ed...] mestbaak
donginlegger (Dfo) de; -s [d...] 1. hetz.
a/s methn/egger, z. aldaar
dongkarren (Dfo) onbep. w. [d...] 1. nest
vervoeren met paard en wagen, met name
mest over het land brengen met een wagen
Do boor is vandaegc an 't dongkarren (Dfo)
dongklauwc (Dhau, El, Ld, Ma, Nbk, Np,
Obk, Ow) Ook dongklauwer (Dfo, Obk,
Ow) de; -n; ...klauwgien ['d.../...] 1.
niesthaak Mit c/c dongkiauwc woddo do
roego dong van do waegcn trokken (Dhau),
En do hoer mar hopies trek/con mit do
dongk/auwcr op et Jaand (Ow)
dongklauwer z. dongk/auwe

dongkrabber (Db, Dfo, Obk, Ow) ['d...] mesthaak
dongkroje (Bu, Db, El, Ma, Obk, Ow) de;
-n ['d...] 1. kruiwagen voor mest
dongkrojen (Dfo) zw. ww.; dongkrooide,
het dongkrooid ['d...] 1. mest met een
kruiwagen vervoeren: in bet bijzonder nit
de stal naar de mesthoop of van de
mesthoop over bet land
donglaeden (Ld, Ow) zw. ww.; onoverg.;
laedde/laedede dong, bet donglaeden/
.laeded ['d..] 1. nest op een wagen laden
(om bet vervolgens over het land te
verspreiden)
donglaeder (Ld, Ow) de; -s ['d...] 1.
arbeider die mest op de wagen laadt (dat
over het land meet)
dongledder z. dongp/aankc
dongmennen (Ld, Ma, Nbk, Obk, Ow) zw.
ww.; onoverg.; all. onbep. w. en volt.
deelw.: bet dongmend ['d...] 1. nest naar
het land brengen met paard en wagen Wij
bin an 't dongmenncn ( Ma)
dongplaanke (Bu, Db, Dfo, Dhau, El, Ld,
Ma, Nbk, Obk, Ow) Ook dongledder (bet.
I: Dfo, El) de; -n ['d.../...] 1. op de zijkant
van de bodem van een boerenwagen
geplaatste, smalle wagenladder in de vorm
van een plank bij het vervoer van nest
(Dfo, El, Obk, Ow) 2. zware plank
waarover men nest rijdt met een
kruiwagen (Ow)
dongplaete (Dhau, Ow) de; -n ['dople:t]
L betonnen plaat waarop de stalmest werd
opgehoopt
dongpost (Ma, Ow) de; -en ['d...] 1. zware

plank waarover men mest rijdt met een
kruiwagen (eigenlijk: bestaande nit drie
planken; die lagen los; de plank liep sehuin
omhoog naar de dongsteijor)
dongrieden (Bu, Db, Di; El, Ma, Nbk,
Np, Ow, Wol) st. ww.; onoverg.; all.
onbep. w. en het dongreden ['d...] 1. nest
over het land brengen (doorgaans nit de
mesthoop gehaald zodat die kleiner wordt
of zelfs geheel wordt opgeruimd) Mit
dongriedon bewwe do hoel d'r aor%
ondermot (Np)

dongstee (Diz, Ma, 01-NI) et, de; ...steden
['d...] 1. plaats waar de mestbult zit of
heeft gezeten D'r moot ok es weer Wat
zaand in 't dongstce (01-NI)

dongsteiger (Nbk, Ow) de; -s; -tien ['d...]
1. steiger waarover men mest kruit op de
mesthoop
dongstokken (Np) my. ['dostoIqj] 1. bep.
plant: melde
dongstri'jen (El, Ma, Nbk, Np, b) Ook
dongstruien (Diz, Nbk) zw. ww.; onoverg.;
stri'jde dong, het dongstrijd ['d ... I... J 1.
over her land uitstrooien van stalmest, ook:
met een mestvork uiteen slaan van stalmest
op het land Gaoj' naor '1 hand to
dongstrijcn?(b, Nbk), Dan kun in sc/s we]
naor do neutegooni gaon to dongstrzcn,
daoris ? mooi in do /iJto (b)
dongstruien z. dongstrijcn

dongverspreidcr (Db) ['d...] - mestverspreider
dongvörke (Bu, Nw, Obk, OS) Ook
dongvorke (Diz, El, Np, Obk) [d... ] mestvork (meertandig) Veur et ofscharmon
van do dongvorke bruuktcn zo vaeke ocrpe/s (Obk)

dongwaegen de; -5; -tien ['d... J 1.
boerenwagen speciaal voor bet vervoer van
nest (met stroresten e.d. vermengd, dus
niet alleen uitwerpselen): Eon strontwaogon is met etso/do as con dongwaegcn

(Np), En doe vunncn ze al gauw dongwaegons ant, die do dongriedendewognaor
aachtercn schouvon (vo), Doe dc knecht
mit do dongwacgon van 't hand kwam (..)

(b)
donk z. dunk
donken Ook dunken (Sz) st. ww.;
onoverg.; (all. 3e pers.:) docht, ook wel
doehte, bet docht ['do]kflhdAl]kJJ] 1.
dunken, vooral in de verb. mij donkt mij
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donker - dood
lijkt dat, ik denk en in niij docbt id. (ook
donkt valt als yen. tijd op te vatten: ik
dacht, het leek me): MiJ donkt, kick, t is
wat nuver (b), Mi] donkt van wel Nbk),
Wat donkt jow d'r van? (Nbk), Wat donkt
jow van ? weer? (p), Donkt jow dat? (p),
Watmi]d'r van donkt?wat ik er van vind?
(s:Nw: 1880),Ikheb 't mienen d'r wel toe
daon, donkt nii] (b), Mi] donkt, zi]
meugen ok wel es nije stoelen he/then

lange loop et oosten in naor Donkorbrook
(ba)
Donkerbroekemer I (oost.) de; -s
[...bruk5mj-] 1. iemand geboortig nit of
woonachtig in Donkerbroek eon goboron
Donkerbroekemor (Db)
Donkerbroekemer II (oost.) bn.; attr.
[...'br...] 1. van, met betrekking tot
Donkerbroek do Donkorbrookomer vaort
de vaart die bij, door Donkerbrook gnat

(Obk), Mi] donkt, d'r zal ok wel baost es
een aende kommen an die soldaoteri]e (p),
Dat her nii] aenk nooit good toe docht
(Ow), As et jow good donkt en io mi] eon
dicnstbcwiezen wi/len (.j (b), (zelfst.) Dc
pries die jow your die koo vraogon, is naor
mien donkon ni/cs to vu/c (Op), zo ook Ut
kwam nog con raere raetels/ag, mar go va or
was d'r naor mien don/con niet bi] (Op)
donker I et ['dokj] I. duisternis, donkerte
Hi] knivt do katte in donker (Ld), Et het
d'r an dawwe your donker klaorkommen
mit oons wark (Obk)
donker II bn.; -der, -st ['dôijlq] 1. donker,
duister Wat is of bier donker (Nbk), Et
wodt donker het wordt avond, eon donkere
locht, Et is zo donker as wat 2. somber,
niet rooskleurig et donker in zion een
toestand niet gunstig, niet hoopvol achten
(Op) 3. bijna zwart van kleur Doodertieden
dreugen vrouwlu 'n donker jak en '11
ho op e/rok (b), lange v/ochten donker haor
(v), con donker macgien 4. met sombere
uitstraling, somber ogend, klinkend Ia daor
roezen de dennen hour don/core lied on
daor too/tort do jougd dour do c/anon (ba) *
As et donkor is vandaogo, woos dan zels et
/ocht(Obk)
donker- [d...] - donker-, eerste lid in
samenstellingen als donkerblauw, donkerbruun enz., ook in donkerbloedrood (Ld);
niet alle mogelijke woorden zijn vermeld in
dit woordenboek
donkeraovend (s) de [dokr'o:brnt] 1.
schemeravond, de tijd dat het 's avonds
donker is geworden
donkerbont (Sz) bn. [aks. wisselt] 1.
zwartbont met weinig wit
donkerbonte (Sz) de; -n; . ..bontien [...'b...
1. zwartbonte koe met weinig wit
Donkerbroek et [doijkç'bruk] 1. bep plaats
in Oost-Stoiingwarf Donkerbroek Ze
jacbten over Ni]borkoop en dan in iene

donkerbruun [aks. wisselt] - donkerbruin
eon vrouw wit eon donkerbrune hcufddoek
(Db)
donkeren (Nbk, Sz) ['doijkççi] - donkeren,
donker worden
donkerrood [aks. wisselt] - donkerrood
eon donkorrooio woion bostrok (Dhau), St
b/ad van do boa/con glaanst donkerrood (v)
donkerte (Sz, b) ['do1kçto] - donkerte,
duistenjis 1k won al wat an do don/carte
(Sz)
donor de; -s ['dö:nor] - donor: van een
orgaan, van bloed, sperma
dood I de [do:at] 1. de toestand van het
dood zijn op lovon on dood vochton, Hi]
was d'rin do dood mitan kon er niets mee
aanvangen, wist niet hoe ermee om te gaan
(El), ...as do dood mit an (Nbk), zo ook I/c
had zoo'n piene in c/c mon4 ik was in do
dood vorlegen kon het hoe dan ook niet
verdragen (Nbk) en 1k was in do dood
vorlogon van pionc in do mond id. (Nbk),
Om do dooie dood niet! hoe dan ook niet
(Nbk, 01-NI), mokoor bi'j nood en dood
bi]staon (Ow), Hi7kik d'r nut as eon goost,
hi] hot do dood op 'o liopen (Sz), tookioken as do dood van loporon een slechte,
bleke gelaatskleur hebben (Nbk, Np) 2. bet
sterven, her doodgaan As io dat besien nog
wat anmesten, kan hi] your do Kastdaegon
nog wel your do dood vot weg om geslacht
te worden (Db), Daor bin ja gion kopors
your, aandors niot as your do dood als
slachtdier (vo), Hi] hot et op 'e dood of
baoldlofiiao/d hij was zo ziek!gewond dat
hij bijna was gestorven (verspn. OS, Diz,
Nt, Spa, Op), zo ook ... your do dood
weghaeld id. (Dfo, Dhau, El, 01-NI), Th7
hot ot van do dood ophaeld id. (Bu, Mon,
Wol), zo ook Hi] mos of van de dood
opbao/en, zo minnig as hi] was (Bdie,
Obk, Pe-Dbl), Hi]kan 't wel veurde dood
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dood - doodeerjjk
wegbaelcn moetcn gezegd bijv. bij een
ernstige ziekte of een zware operatie (Db),
BiJ dat ongelok is MY krek an do dood
ontsnapt (Ld), Hij zicht d'r as do dood
tegenan hij ziet er heel erg tegenop (Diz,
Nbk), 1k bin d'r as do dood your (..) ben er
erg bang voor (Nbk), 'kZic d'r teegonop as
c/c dood (Sz) * Do lone zion dood is de ere
zion brood (vo), ...de aandcr zion dood
(verspr.), Jo bin marlene doodscheldigje
knot maar eenrnaal doodgaan (ho: Dho)
dood II In.; buigingsvorm: dooie (soms,
cm ruwheid to vermijden: c/ode) [do:ot] 1.
dood, gestorven D'rlag eon man op 'e dick,
die kon wel dood wezen (Nbk), Maendagziekte, door he 'k al es eon peerd an
doodkregen (01-NI), op starven nao dood
z. onder starven, Hij was dood your oons
we dachten dat hij dood was (b), dooic
blaeden afgestorven bladeren, d'rdoodmit
an wezen er vreselijk mee zitten, niet
weten wat eraan to doen (Nbk), zo ook d'r
dood mit verlegen wezen (Nbk, Op), Hij
bleef veer dood /igcn lag zodanig dat je
kon denken dat hij dood was (Nbk), Hi5
had weer een dik schaop doodliggcn (Sz),
1k bcdaank jow mar met, want daor is
oonze katte dood an gaon gezegd als de
ander het afslaat om voor een bep. dieast
betaald to worden (b), 1k wol d'r dood nog
niot /iggon gezegd als men een grote hekel
heeft aan de desbetreffende plaats (Nbk,
Np, App), zo ook 1k wold'r dood nog met
tcgcn do mere zitten (Np), Hij is a/tied
ziek on nooit dood gezegd van iemand die
altijd klaagt en nooit jets ernstigs heeft,
met name inzake de gezondheid (Ow), d'r
eon breurtien an doodhobben er een flinke
hekel aan hebben (Np), Et was zo waarm,
do muskon vu/Jon dood van ? c/ak (Ste),
Die is to dood as eon picro, Hij is to dood
as Pier Pot/ood geheel en al, helemaal
dood (b: In), Hij is zo gieri, hif vaalt
dood op eon dubboltien (ho: Nw, Up) 2.
zonder lever, zonder beweging Do kachel
lit d'r wat dood henne, He moot mar
evonpios raekolen, om him weer wat an to
vieteren Iijkt nauwelijks te branden (Obk),
on dood spoor zitten (spot.), eon dooie taol
niet meer in levend gebruik, We zitten eon
betien op eon doodpuntweten niet precies
hoe nu verder (spot.) 3. 'af bij het
parkbinken (Dho) of potknikkeren (Ste) 4.

saai, eentonig Wat eon dood /evendhej'aj'
sjefeur bi lone binnon on van do ieno naor
do aandere rieden moeten (Ste), Uris nooit
wat to doen, or is d'r eon dooic boo! (Nbk)
5. versterkend in verb. als op Zion dooio
gemak, op zion gemak, . . . akkertien *
Kopstoot, luus doodgezegd als men tegen
elkaar stoot met z'n hoofden (Nbk), Hij is
al dood, hij is al dood! gezegd n.a.v. een
jankende sirene van een ziekenauto (Ma),
Et huj op on do koo dood gezegd als alles
op is (Bu)
dood- I [do:ot] - dood-, in samenstellingen
als doodbieten, doodsmieten, doodsla open;
doodva/on
dood- II Ook doods- - dood-, doods-: zeer
intens, in samenstellingen als doodeer/ik,
doodsongerust, doodmu (het is niet voorspelbaar wanneer de vorm met s dan wel
die erzonder optreedt)
doodbidder (Nbk, Np) de; -s {'do:adlndç]
1. saaie vent 2. in toekiekon as eon
doodbiddererg ongezond (Np) (d.i. als een
aanspreker)
doodbieten ['d...] - doodbijten, door bijten
doden
doodbloeden ['d...] - doodbloeden Jemoe'n
die won do ofleniepon, ic kun wel
doodbloeden (Nbk), As eon koo staot to
!ieibo c/den, dan komt et lie! [de
baarmoeder] d'r wat uut, dat ste/pt omme;
do veearts kan et d'r dan wel weer in
stoppen; et moot vourzicht% gebeuren, as
or scheurt, kan do koc doodbloeden (Nbk)
doodbluien z. doodbluuicn
doodbluuien (Nbk) Ook doodbluien (Sz)
zw. ww.; wederk.; bluuide dood, het
doodbluuid ['d.../...] I. door erg hard to
bloeien doodgaan Die bloomo bet wel wat
riekolik bluuid, bij hot 'in doodbJuuid
(Nbk)
doodbranen Ed...] - doodbranden Et grôs
braant dood dear die hitto (Up), Et ontuug
braande dood(Bu)
doodbrief z. doodsbrief
dooddoen ['do:adü:n] - dooddoen, doodmaken N. is wel zoo 'n goeie, zaacbtc man,
die kan gion mogge dooddoen (Up), Al
dooj' Mom dood, ze wet et niet ze is zich
maar van heel weinig meer bewust (Nbk)
dooddrinken ['d ...II - dooddrinken
dooddrokken ['d ... J - dooddrukken
doodeerlik [d... ] - doodeerlijk Dat et do
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doodeernstig - doodlopen
hie/tied doodeerhk toegong, now nee (vo)
doodeernstig ['d...] - doodernstig
doodeten ['d...] - doodeten Hi] et him

doodezelen (Ma) zw. ww., wederk.; ezelde
dood, het doodezeld ['d...] 1. zich

doodinke/de keer (Nbk)
doodjaegen zw. ww.; wederk.; jaegde him
dood, her doodjacht [d...] 1. verongelukken
door te hard rijden Hi] bet him op 'e weg
naor (..} doodjacht (Nbk)
doodjakkes (verspr.) bn; pred. [...'jakas] 1.

doodwet-ken Hi] ezelt him daordood(Ma)

doodstil, erg rustig Ic moe'n je doodjakkes

dood as hijzo deurgaot(Nbk)

doodgaon ['d. .] - doodgaan Ic zullen d'r ho/on (Ma), 1k bole mi] wel doodjakkes, ik
wel niet an doodgaon zo erg is het niet, 1k wil d'r n/ks mit to macken hebben (Ste)
gao Hover gewoon dood gezegd als ant- doodjammer (Np) bn. [aks. wisselt] 1.
woord dat men jets niet ziet zitten om te
heel erg jammer
gebruiken, te doen enz. * (dooddoener:) Dc doodkieken (Nbk, Np), z. ook doodzion
ineerste meensen gaon op bedde dood (Bu, onbep. w. ['do:atkikfl] 1. in iene weldoodDiz), Dat gebeurt me niet weer, zee Jan, kieken kunnen/wil/en hem niet kunnen
dat mien mem doodgaot zonder dat ik d'r luchten of zien, hem zodanig haten dat men
bi] bin (Bu)
hem met zn blikken zou kunnen/willen
doodgemoedereerd ['d...] - dood- doden: 1k kan him wel doodkieken, die
gemoedereerd
vent! (Nbk)
doodgewoon J [aks. wisselt] - dood- doodkiste (verspr.) Ook doodskiste
gewoon: heel gewoon eon doodgewoon (verspr.) d. .1...] - doodkist Die is een
hontien (b)
naoge/ an mien doodkiste ik bob vreselijk
doodgewoon II [aks. wisselt] - dood- de pest aan hem
gewoon, eenvoudigweg Datis doodgewoon doodkistemaekeri'je (Mun) de; -n
stolen (Nbk)
...'r...] 1. kistenmakerij, ni. inzake dooddoodgoed bn. [aks. wisselt] 1. door en kisten Ze drieven eon doodkistomaoken7e
door goed van karakter, door en door (Mun)
goedig 't Is een doodgoeie sizI (Np), Th5 is doodknuppelen (Dhau, Dho, 01-NI, Spa,
doodgoed, aj'etmij vraogen tégoed(Nbk) Ste, Wol) ['d...] - doodknuppelen Dekwaodoodgoeler (Bdie, Obk, Sz) de; -s ['do:at jongen hobben et hontion doodknuppe/d
xulr] 1. hood die door te huilen een (01-NI), Zeebonnen wooden doodknuppe/d,
sterfgeval aankondigt
dat is matte/on! (Spa, Wol)
doodgooien Ed...] - doodgooien, ook fig.: doodkoe z. s/aacbtkoo
Ze gooien je de laeste tied dood mit die doodlachen ['d...] - doodlachen Ic zo//en Jo
roklamekraanton (Nbk)
dood/acbon (Nbk)
doodgraever z. doodgrever
doodliggen (Ld, Pe-Dbl, vo) st. ww.;
doodgraver z. doodgrever
overg.; her doodlegen [d ...] 1. dood maken
doodgrever (Bdie, Bu, Db, Dho, Diz, Nbk, door erop te liggen Wij hadden vaeke wel
Op, Ow) Ook doodgraever (Mun, Nt), een kraombokkien veur de motte, daor hi]
doodgraver (Spa) de; -s ['d.../..] 1. dood- do eerste wekon nao et biggen ok in b/eel;
graver, grafdelver
om et dood/iggon van de bijgen tegen to
doodhoesten zw. ww.; wederk.; hoestte gaon (Ld), We deden pao/en bi] do kaant
dood, het doodhoest ['d...] 1. vreselijk /angos, dan kon de motte de biggies niet zo
hoesten zodanig dat men erin zou kunnen gauw dood/jggen ( Pe-DbI), Dc oo/de
blijven Ic zouwenje doodhoosten ( Spa)
(motte) gaot aanst weer liggen on dan kan
doodhongeren ['d...] - doodhongeren
hi] makkellk eon biggien dood/igen (vo)
doodhouwen ['d...] - doodslaan Hi] zol in doodlopen [d...] - doodlopen: zich doodDuuts/aand Os iene mit eon kache//it
doodhouwd hebben (b), Hi] liar mi] wel
doodhou won kund! (b), eon v/loge
doodhouwen (Obk)

doodienvooldig [aks. wisselt] - doodeenvoudig: hoogsteenvoudig
doodinkeld (Nbk) ['d...] - doodenkel een

lopen: 'Ic Hob me dood/opon, ik bin
hie/emao/ aachter de aosem (Nw), Jo /open
je dood in dat mull zaand het lopen daar

gaat ontzettend zwaar (Np); eindigen van
een bep. pad, straat: Dc vaort loup daor
dood (j), zo ook (onpers.) Et lopt daor
dood (Nbk), (bij vergelijking) op niets
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doodloper - doodschoppen
uitlopen, verzanden (van een bep. aktie,
een beweging e.d.)
doodloper ['d ... ] - doodloper, in Hadlopers
bin dood/opers (verspr.)
doodmaeken [ti...] - doodmaken: doden

As et zaod doodriepe is, vaa!t et d'r of dat
hef' gauw bij baes'er, ok wel biy gaste
(Ste), Et zacd is doodriepe, at geurt is zo

Ze hebben cit katte zeker doodmaekt,
argens in de bos (Nbk)

rijp dat tie korrels verspreid neervallen nit
tie halmen (Bu) 2. kapot gevallen van rijpe

zo rijp dat er hoognodig meet worden
gemaaid Stro dat kniict is doodriepe (El),

doodmattelen (Ld, Nbk) zw. ww.; overg., appels, peren (Bu) Feren en appe!s kun te
wederk.; mattelde dood, het doodmatteld p!etter va/en; dan va/en ze kepot onder
[d ... ] 1. (overg.) door marteling doen bomen, dan bin ze doodriepe (Bu)
sterven 2. (wederk.) door eigen doods ['do:ats] - doods: heel stil en
inspanningen als in een marteling sterven somber: En in ecn doodse sti/te dreug hij
Een ice in ten strik mattelt him dood (Ld)
et Wi/be/mus veur (vo), Doen we d'r eind
doodmeppen (Nbk) zw. ww.; overg.; macit kwammen stonnen ze d'r kaej en
mepte dood, het doodmept ['d...] 1. met een doods bij (v), De straote lag stub, haost
meppende beweging doodslaan can v/loge doods, aachter me (v)
doodmeppen (Nbk)
doods- z. onder dood- I
doodmeu z. doodmu
doodsangst ['d...] - doodsangst, ook fig., in
doodmin bn. [do:otmin; aks. wisselt] 1. in doodsangsten uutstaon buitengewoon angeen zeer slechte lichamelijke toestand, stig zijn
doodziek 11J7 is doodmin (Np)
doodsbange [aks. wisselt] - doodsbang
doodmoren (verspr.) zw. ww.; wederk.: doodsbedde (spor.) ['do:adzb€da] - doodsmoorde dood, het doodmoord ['d...] 1. op bed: sterfbed
onverstandige wijze aanhoudend veel te doodsbenauwd [aks. wisselt] - doodsbang,
hard werken Die moort 'm dood(Diz, Ste), vreselijk angstig As die grote bond d'r an
Et is zo zwaor, it zouwen ft dood moran

komt, dan wodt elk doodsbenauwd(Obk),

(Spa)
Dedrieversraosden doodsbenauwd(.j(b)
doodmu (voor var. z. mu) Ook doodmuui doodsbericht ['d...] - doodsbericht
(id.), doodmeu (id), doodmuj (Id.) bn. doodsbljede (v) bn. [do:odzblido; aks.
[aks. wisselt] - doodmoe
wisselt] 1. enorm blij, zeer verheugd
doodmuj z. doodmu
doodsbliek (spor.) ['d...] - doodsbleek
doodmuui z. doodmu
doodsbrief (Nbk, Spa, Ste) Ook doodbrief
doodnaegel (Bu, ho: Nw, Np) tie; -s ['d...] (Np, Spa) [do:odzbr ... / ... ] - doodsbrief,
1. akelige, vaak ook: gierige vent War is schriftelijk berieht van overlijden
dat toch een doodnaegel! (Bu)
doodschaemen (Nbk, Np, Nt, 01-Ni, Wol,
doodof [do:atof; aks. wisselt] - doodaf, b) Ook doodschamen (Spa) zw. ww.;
doodop
wederk.; schaemde dood, het doodschaeind
doodongelokkig (Nbk, v) bn. ['do:at ... ] 1. ['d ..] I. zich enorm schamen 1k scbaemde
erg ongelukkig (van gevoel) 1k bin d'r me dood, a'k him was (Nbk), 1k zol me
doodonge/okkjg mit (Nbk)
doodscba omen in datgeva!(Nbk), Ic zol/en
doodongerust (vo) Ook doodsongerust Jo doodschaemen (Nt, Wol), We schaem(Nbk) bn. [aks. wisselt] 1. heel erg den oons dood! (01-NI)
ongerust Thuus stonnen F. on boar N him doodschamen z. doodscbaemen
al op te waach ten, doodongerust vanze/s doodschieten ['ci... ] - doodschieten Dat
(vo)
besien kuf' beter mar doodscbieten ( Wol),
doodop ['d...] - doodop
Hi7 is et doodschieten nog met weerd (b:
doodpoesten (Sz) zw. ww.; wederk.; Im) 2. bep. handeling bij driehoeken nI.
poestte dood, het doodpoest ['d...] 1. door een bep. knikkerspel spelen, z. aldaar
erg te hijgen doodgaan, sterven door/in zn (Wol)
gehijg Hij kan 'in we! doodpoesten (Sz)
doodschieter (3) de; -s ['do:otski:tç] 1.
doodrieden ['d...] - doodrijden
jager die niets spaart
doodriepe (Bu, Dfo, El, Ld, 01-NI, Op, doodschoppen [ti...] - doodschoppen Hij
Ow, Ste) bn. [aks. wisselt] 1. (van koren) is at doodscboppen met weerd hij is een

doodschrikken - doodwarken
lanterfanter, een nietsnut, een ellendeling
(Nbk)
doodschrjkken st. ww.; wederk.; schrok
dood, is doodschrokken ['d...] 1. enorm
schrikken Ft was zoe'n knettersiag, ic
zo/lenje doodscbrikken (01-Ni, Dho), 11)7
is him doodschroklcen van de miEn e ciefers
van zien zeune (Nbk)
doodsgeveer (Nbk) {'d...] - doodsgevaar
doodshemd [d ... ] - doodshemd Vroeger
was et gebruuk dat ccii moons dat sturven
was, in de kiste et doodshemd an kreeg
(01-Ni), Hial vrocgerheui-de etdoodshemd
bij de uutzet (Ld), Hi7 spa erde centen
veurzlen doodshemd(Np) D'rzitten glen
busen in 't doodshemd overdreven zuinig
zijn is niet nodig, je kunt tech geen geld
meenemen ais je sterft (Bdie)
doodsheufd [d ... ] - doodshoofd (iett.)
doodskiste z. doodkistc
doodskleed z. doodsklicd
doodsklied (OS, Bu, Dho, Np, Pe-Dbl, k:
Ste) Ook doodsklecd (Bdie, Bu, Diz, Nbk,
Op en west.) et; ...kheden ['d.../...] 1.
zwart kleed met zilverachtige bies over een
doodskist 't Doodsklied lag over de Este
(Obk) 2. doodsgewaad As d'r vrocger iene
wcgrackte, dan krcgcn ze et doodsk/ied an
(Np)
doodskop [do:atskap] - doodskop (van een
mens)
doodslag (Nbk, Np) de; .. .slaegen ['d...] 1.
doodslag, het met geweld iemand doden Ze
bcscbuldijen him van doodslag (Np)
doodslaon [d.. ] - doodslaan (lett.) Ic
zoflen him doodslaon, die rotzak(Nbk), D'r
is Jestdaegs eenpinkc doodsleugen nI. door
het onweer (Wol), Alzoj'me doodslaon, ik
weer or niet ik weet het hoe dan ook niet
(01-NI), zo ook Al slaoj' me dood (..)
(Nbk)
doodslaopen (Nw) st. ww.; wederk.; het
doodslaopen ['d...] 1. zo intens slapen dat
men erin zou kunnen bIijven
doodsnood ['d...] - doodsnood, buitengewone nood: in doodsnood
doodsongerust z. doodongerust
doodsoorzaeke ['d...] - doodsoorzaak
doodspruuien (Ow) onbep. w. ['d...] 1.
doodspuiten (door met gif to sproeien)
doodspuiten ['d ... ] - doodspuiten Ft eerpdiof van c/c poters wodt doodspuit (Np)
doodstarven (Np) st. ww.; onoverg.; sturf

dood, is doodsturven ['d...] 1. sterven,
komen to overlijden Die is ok doodsturven
overleden (Np)
doodstllle [aks. wisseit] - doodstii Ft
wodde doodstille (Nbk)
doodstraf ['d...] - doodstraf
doodstriecl ['d...] - doodstrijd
doodsvi'jaand (I) ['d...] - doodsvijand, zeer
grote vij and
doodtrappen zw. ww.; overg.; trapte dood,
het doodtrapt ['d...] 1. doodtrappen: door
trappen doden: Pas op, trap dat besien niet
dood (Nbk) 2. (wederk.) zich zeer
inspannen door hard to trappen bij her
fietsen of evt. een baisport Dc Bets mit
kussiebanen was om je dood to trappen
(Ow)
dootltrekken st. ww; wederk.; het
doodtrokken ['d...] 1. zo hard trekken dat
men bijna bezwijkt i7eur zien eigcn bans
wi/ dat peerd him wel haost doodtrckken
(Ow)
doodvalen [d...] - doodvallen: door een
val omkomen: Dc koorddaanscr is
doodvalen (Np), Hi] vaa/t dood op ccii
cent is erg gierig (Bdie), Ft was zo waarm,
c/c pro tters vu/len dood van de geute
(Wofl; als verwensing: Ic kun om mi]
doodvalen (Nbk), Vaal (mar) dood! (Nbk)
doodverlegen (Bdie, Nbk, Obk, Ow, Sz)
bn. [d ... J 1. met enorine last, met een groot
probleem 1k badde zoe'n piene in ? lief 1k
was doodverlegen (Sz) 2. met zeer grote
behoefte nan, erg nodig zijnd 1k was/zat
doodverlegen om een nije schere (Nbk)
doodvliegen st. ww.; wederk.; vleug dood,
het doodvleugen [d...] 1. bij her vliegen
zodanig tegen jets klappen, zodanig in
aanraking met jets komen dat de dood
intreedt D'r vligt him bier nog wel CS CCII
voegc/ dood (Db) 2. heel hard rennen (evt.
bij het werk: veel lopen), zodanig dat men
buitengewoon vermoeid raakt
doodvonnis ['d...] - doodvonnis et
doodvonnis vo/trckken (01-NI)
doodvreten ['d...] - zich doodeten (ruw)
doodvreterspolle (Op) de; -n; -gien
['do:atfn:tçspoia] 1. klein, armoedig
boerderijtje
doodvriezen [d...] - doodvriezen D'r bin
con paar bomen doodvreuren, we moe'n
wel weer biooten (Spa)
doodwarken [d ... ], in je doodwarken zich
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doodziek - doonzig
doodwerken: veel te hard en te lang
werken Die war/ct 'm flog can keer dood!

(Sz)
doodziek [aks. wisselt] - doodziek Jonge
ineensken kregen sonistieden de griep,
weren de lena dag nog goad gezond en de
aanderedaegs doodziek (vo)
doodzien (vo), z. ook doodkieken onbep.
w. ['do:ats...] 1. in lane wel doodzien
wi//en hem zodanig haten dat men hem met

zn blikken zou willen doden
doodzunde (verspr.) bn.; pred. fdo:ot
sAndaJ 1. heel erg jammer Etis doodzunde
(verspr.)
doodzwiegen [d...J - doodzwijgen
doof bn.; dover; -St ['do:fj 1. doof, niet
(goed) kunnende horen Ic moe'n niet zo
raozenje, we bin niet doof (Obk), at dove
oor d'r veur ho/en het zich niet aantrekken,
er niet naar luisteren U) zo doof as een
kwatte/(verspr.), ...as can lotte (Ma, Nbk,
Np, Obk, Ow), ...as een pot (Ste) 2. het
ongevoelig zijn in een bep. plek inlaan 2n
lichaam Dehanen en de vingerskunje wal
es watprikke/en, dan bin ze wat doof(Bu)

3. in dove ko/en z. onder kole * Heur es,
zee P/curls/Ben woes op 'a zo older/fa, zegt
Dove Jan/1k beur 'm wet! (j), (schertsend,

pietereulie en dan baj' zo wear vuur (Bu);
ook fig.: in de doofpot stoppen (de zaak)
geheel doodzwijgen: 't Wodt in de doofpot
stopt(Bu, Ow, Ste)

doofstom [...'s...] - doofstom
doofstomme [...'st...J - doofstomme
doofstommeschoele [...st...] - doofstommenschool
dooi z. duj
dooie de; -n ['do:ja] 1. (vaak als ruw of
niet gepast ervaren) dode persoon Daor
staot een dooie boven eerde (Ow), Dc
schae is groot, d'r bin verscheiden doolen
on gewonden (v), Dan hej'de /avendige bij
de doole dan zie je de werkelijkheid, dan

zie je konkreet hoe het is (01-NI) 2. saaie,
onnozele figuur Wat een dooie/ (Np), War
bij' toeb een dooie, doe es wat fleur%er

(Nbk)
dooiergeel (s) bn. [aks. wisselt] 1. geel
zoals de dooier van een el De dotter mit
zien pracbtige dooierge/e bloemen (s)
dooievissjesvreter (b: In) de; -s
[...'fisisfr...] 1. sufferd
dooieverklikker (Bu) de; -s ['d...] 1.
(schertsend) iemand die langs de huizen
gaat om te zeggen wie er gestorven is,
hetz. als leezegger

o.m. gezegd wanneer de ander lets doolder (ba) bn. ['do:ldç] 1. steeds doller,
essentieels noemt) 'Daor beur Bc je,' zee steeds gekker
dove Jouk, en d'r leup can Jews over de Dooldersom z. Dooldersum
zoolder wit klompen an (Nbk), . . . een moos Dooldersum Ook Doldersum, Dooldersom
over de zoolder mit k/ompen an (Nbk), (Bu) et [do:ldçsxp, ...sm/'do1... / ...som] 1.
.zee dove Jon/c, on doe bra/c de pispot plaatsnaam: Doldersum, in Drenthe, nabij
(Nbk), zo ook Daor hour ik joe, zee dove Bull
Jouk (Sz)
Dooldersummer I (spor.) de; -s ['d...] 1.
doofhied (verspr.), voor -heid z. -hied iemand ult Dooldersum
['d.. .1...] - dooflieid
Dooldersummer II (spor.) ['d. ..J - van,
doothudig z. doThudi
m.b.t. Dooldersum
doofkoot (Ste) de; .. .kolen; -tien doolhof Ook doelhof (Nw) ['do:alhof] ['do:fko:al] 1. bijna verbrande turf die later doolhof, labyrint (bij vergelijking:) 'tls een
in het vuur weer gloeiend wordt gemaakt doolhof in die teem (Pe-DbI)
en vervolgens nog in de test van de stoof doomnee z. domenee
wordt gebruikt
doomnie z. domenee
doofpot ['do:fpot] - doofpot (lett.) As de doons et, de ['dO:s] 1. dons (van bep.
turf In de kacbel glad was, ging ze In de vogels) Dat is glen bestedoons, datis van
doofpot, veer 't kache/anmaeken (Obk, dooie gaanzen (Bu)
Op), Aj't vuurg/adstrieken dan legie can doonshaor (Ste) ['d...J - donshaar:
deurbraand koottien in de as/ce in de
doofpot on dan striekie et glad (Ow), Een
doofpot deden ze vroeger et veer in, on
dan koj' de ere morgens de dove koottles
zo weeranstikken; op 'e koo/ties kwam wat

donsachtig haar doonsbaor bij piekens

(Ste)
doonsvere ['d...] - donsveer
doonzig ['do: zax] - donzig doonzige
v/okkies (ba)
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doop - doppien
doop z. c/cup
doopbaanke z. deupbaank
doopbekken z. deupbckkcn
doophewies z. deupbcwies
doopbock z. deupboek
doopceel z. dcupcec/
doopkleed z. deupk/ied
doopklied z. deupklied
doopmaol z. deupmaol
doopmusse z. dcupmussc
doopnaeme z. dcupnaeme
doopsgezind z. deupsgezind
doopvont z. c/cup vont
doom (Np) [do:ori], in Et was me eon
doom in or oge bet ergerde me voortdurend
(Np)

beseharming ( Ste), Doe c/c doppe even
weer op 'e melkilesse (Nbk) 3. dop voor de

as van het wagenwiel (Bu, Dfo, Dhau, El,
Ld, Spa, Ste) Vroeger zat c/'r veur een
waegen wie/ eerst een doppe of pot, on
daorveur een splisse, /aeter zat c/'r vacke
ccii pot of moere veur scbreuven (Ld), Dc
doppe is veur 't wie/ weg/open (Dho, Diz),
was los/open (Np) 4. hetz. als vinger-

doppe, z. aldaar (van blik, soms ook van
rubber) (Ma, Op. Ow), vandaar b/i/cken
doppen (El), doppen van b/i/c (El) 5.
bijecel, vooral: moerdop (in een bijenkorf
of-kast) (bs: Dfo, El, Obk, Op. Ow, b: In),
een eupen doppe moerdop die nog niet
afgesloten is (bs: Dfo), eupenkeuninginnedoornhege z. hacgedoornhcde
c/oppeid. (bs: Obk), ...moerc/oppeid. (bs:
doornstok (Mun) de; -ken ['d...] 1. Dfo), As c/c ecrste doppe s/euten is, gaot
wandelstok
c/c oo/c/c moere c/'r aut; the gaot c/an vot
dööst z. dust
mit een zwaarm (bs), ccii onbcicgc/e doppe
dopat(te) z. dopate
moerdop waarin geen eitje karat (bs: Obk),
dopate (OS, ZW, Bu, Np, Op, 01-NI, Wol, eupen doppe Id. (bs: Dfo) Hij bet a/ ccii
vo) Ook dopatte (Mun, Nt, 01-NI, Sz, doppe staon gezegd wanneer er in bijenkorf
Wol); dopat (Nt), dopette (WH), dopet of -kast van iemand dichte doppen met
(DIa, Sz) de; -n; ...atien ['dopa:te/ ... ] 1. eitjes zitten (bs: Dfo), zo ook Hijstaot op
doperwt En zo gong et wit c/opatcn ok, ze 'c c/oppe (bs: Dfo) 6. (my.) ogen, in uutje
mosscn krek zo c//Ic/cc wezen en aanders c/oppen kieken goed uitkijken: Kick toch
krcej' ze weeromme (vo)
out je doppen waor a]' /open! (Nbk), Ic
dope (spot.) [do:p, ook we! domp] - dope, meugen togenworig we! goec/ uutjc doppen
pepmiddel
kieken on vot-en -c/a oh/c n/ct to veule
dopen z. deupen
vertrouwen in c/at vremc/e i'o/kien bebben
dopet(te) z. dopate
(b) * Bcter een half ci as ccii lege doppe
dopheide ['dop...] - dopheide
(verspr.)
dophoed (Dho, Ld, Nt, Ste) ['dop...] - doppen ['doptp] - doppen: van de dop
dophoed
ontdoen neuten doppen (Ste), Een vets ci
doppe de; -n; doppien ['dope] 1. dop van wi/ beter koken as een gewoon ci (Ld), je
een ei, vgl. Dc kicpcn kregcn vroeger
kiepegrit (nuunders c/ic stokkcn mac/ct
weren) om star/cc doppen to kricgen (Dfo),
We b/a osden zo uut en regen c/c doppen an

eijen boonties c/oppen: Dop je cigen
boonties mar, in p/acts altiec/ over ccii
aanc/er to lastcrcn (Db)

dopper (Bu, Nbk, Pe-Dbl, vo) de; -5; -tien
cen touwgien nI. van de uitgeblazen ['dopç] 1. doperwt Ze konncn boonties,
eierschalen van bep. vogels (v); verder van sniec/ebonen on c/oppers leveren tegen een
bep. vruchten (zoals bonen, erwten, noten): vaaste pr/es (vo), We kcnnen bier
Wegavven c/c doppen [van bonen etc.] an atepcu/en c/ic ku]' wit c/c doppe opeten;
c/c ge/ten, c/ic bin d'rgek op (Obk), Een ci doppers moe]' uutc/oppen (Pe-Dbl)
en eon bone zit ccii doppe omme (Spa), c/c doppershonen (Sz) my. ['d3pçzb6:5i:] 1.
doppen van c/c atepoc/en (Bdie, Bu, Obk, bonen die men dopt
Op), In c/c oor/og zeefc/en we c/c gerst, doppewipper (Spa) de; -5; -tien ['dope...]
want c/c doppen ha c/c/en we ccii hcke/ an 1. instrument waarmee men de dop van een
(Sz), N bet /iever et c/ as c/c c/oppe heeft Res wipt
liever het beste van het beste (Bu) 2. dop doppien et; doppies ['dopin] 1. kleine dop
ter afsluiting, bijv. van een pen, een tube, 2. dophoed (Dho, 01-NI, Op, Ow, Wol) 3.
een Res Dc doppe komt om c/c penne as metalen uiteinde van een schoenveter
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doppienkrulen - dörpsbewoner
(Dho) 4. klappertje (voor klappertjespistool) (El, Ld, Np, Obk, Ow) 5. soon
dekseltje, afsluiting van het in eerste
instantie open bijenbroedsel (bs) Mit zoc'n

is glen acbt d&p, al bet de parvaensie
infermaosjeboddan dat,,- dat op staot di:

heeft geen officiële dorpsstatus, wordt officieel niet als dorp beschouwd (Ow), biJ
veartian daegcn komt d'r eon doppien op; oons in at do/-p in ons dorp (Nw), Ri] oons
dan gaot or Jar/Jan of poppien bin, var- op 't dorp is at feest (Bu, Diz, Obk, Wol,
poppen (bs), Dapples p/alden, war dedan Pe-Dbl), De karka staot midden in et dOrp
we dat een protte! (01-NI)
(Dfo), ... can driabonderd meter butan at
doppienkrulen z. doppieskralen
dôrp (v), Ia moa'n do karke midden in 't
doppieskrulen (Dfo, Nw, Pe-Dbl) Ook dorp laotenje moet het laten zijn zoals het
neutedoppekrulen (Ste), neutienkrulen (k: is, hood to zijn, je moet eerlijk zijn (Bu) 2.
Ste), doppienkrulen (k: Ste) onbep. w. en dorp waarin men woont of waar men vlak
het doppieskruuld ['dopit]kryl/ 'nA:todopo bij woont, ook wet: dat dorp dat steeds
kryl/'nA:ti1Jkryh)J 1. soort knikkerspel wordt bedoeld, waarop men focust; in verb.
spelen waarbij men met een baster (grote niet zelden gezegd zonder gebruikmaking
knikker) probeerde zoveel mogelijk wal- van het lidwoord et 'k Bin wa/ dna kaar
notedoppen van een lange streep af to naor dorp west (Wol), Hi] is onderwegens
werpen, waarna het volgende kind mocht; naor do/p (toe) (Dhau, Obk), naor dOrp
de eerste keer werd er met hele noten of moeten (Ow), Die gaot in can oelevlocht
knikkers gespeeld om te bepalen wie in het even naor dtii-p (Ow, Obk), 27] hat d'r
echt het eerst mocht (Pe-Dbl) 2. knikker- Inwondig can beka/ an am a/Wand bi
spel spelen waarbij halve walnoten (halve aovand naor dOrp tegaon(Obk),As wain
doppen) werden gebruikt als knikkers in de dOrp ankwammen (..) (Obk), Hi] woont in
pot; achter een streep vandaan probeerde ('t,) do/p (Obk, Nbk), Ze haddan hi] oons
men die eruit de doen rollen met behuip scboe/afeest in 't dOrp, mar at was van
van een andere dop, waarmee men dus rechtan gian feestwaer; at reganda bi]tia'knikkerde'
den (Ld), Wi] bin ab'emaol in dorp opdoppiespestol (El, Np) et; -legien; -len gruuid (Ma), Dc meziek gaot mit Sunter['dopispostolaxinidopispostol] 1. klapper- k/aos deur ddrp (Ma), Dc meule in dôrp
tjespistool Dat joongien kreeg eon pestol- wodt opknapt (Ma), Vanmorgan gingen
/egien mit dapples op zien jaordag, can
doppiespasto//egien (Np)

dor (spot-.) bn.; -der, -st ['dot-] 1. (van de
bodem) droog, schraal 2. in dorra takkias
done, dode takjes (dood hout)
dore de; -n ['do:oro] 1. doojer (ook als
stofit) D'r zat lena dore in at ei (Ste),
Soms zitten d'r twie doren in can ei (El),
Los/op ende kiop en hebben de dare donkerdar as kiepan die vaaste zitten (Diz), 't El
was niet vas meet, c/a dore was al wit/open (Ma), Dc dore van een gekookt ei
mag van ml] we] zaachte wezen (Wol),
(als stofn.) D'rloptal/agecrdore opje bad

(Nbk)
done (Np) tw. ['do:ori] 1. in to doria potverdrie: Ta doria, watha'kme verzind(Np)

bier can hide k/anna soldaotan deur ddrp

(Db), Die means/can won en can aantien
butan dorp (Obk) 3. gezamenlijke bewoners van het dorp Op die bru//ofi wollen za
at hide dOrp wit -naud%en (Obk), Et moat
at do/p niet rand het is bep. niet de be-

doeling dat iedereen in bet dorp het to
weten komt (Nbk), Die praotias die dewdOrp gaon, moe'k nag zian as 't waor is

(Db) * Etkan/is bater van de stad as van 't
do/p z. onder stad
dörpachtig (I) bn.; -er, -st ['d...] 1. op een
dorp lijkend, aan een dorp doen denkend
dorpel (Obk) ['dor(a)p] - drempel: nI. van
hout, veelal: laag, gemakkelijk uitneembaan
dörpsbelang (b), voor var. z. dOip et; -en
['d] 1. vereniging voor plaatselijk belang

dOrp (OS, Bdie, Bu, Nw, v) Ook durp Die Jeupen veur at ddrpsbe/ang hour 't gat
(Nw), dorp (WS, El, Ma, Nbk, Obk, Ow) grifuut c/c haoka (b)
et; -en; -ien ['dr(a)p/'dAr...Nor... ] i. dorp, dörpsbestuur (I) ['d...] - dorpsbestuur
i.t.t. een stad, buurt, gehucht 't Is mar een dOrpsbevolking (Nbk) ['d...] - dorpsbeklein dOrpien (Ma), A]' now op een dOrp volking
wonexi of in de stad (..) (Nbk), De Waper dörpsbewoner (Nbk) ['d... J - dorpeling,
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dörpsblad - dorpswinteraovend
dörpskarkhof (Np, v) et; -fen; -lien ['d...]
dorpsbewoner
dörpsblad (Nbk, Obk) et; . ..blaeden; 1. kerkhof van een dorp Op at Heine
...blattien ['dwr(a)bzblat] 1. kontaktorgaan, dOrpskarkhof wodt N op can stifle
periodiek, krantje voor alle huisgezinnen veurjaorsdag opnij begreven (Np)
van een dorp In cia mecrstep!akken hebben dörpskefé (verspr. oost.) Ook dorpskefe
(verspr. west.), durpskefé (Nw) [d...] ze bier wel can soort dorpsbiattien (Nbk)
dorpsfeest (verspr. oost.) Ook dorpsfeest dorpscafé
(verspr. west.) et ['d.../...] 1. gezamenlijk dorpskerke z. ddrpskarke
feest van een dorpsgemeenschap 'tKllpien- dörpskermis (I) Ook dorpskermis (Op)
stikken was a'tied cen vermackelik onder- ['d.../. ..] - dorpskennis Eon dorpskcrmis is
dccl van can dorpsfeest (Op)

dörpsfeguur (verspr. oost) Ook dorpsfeguur (verspr. west.), durpsfeguur (Nw)
de; ...feguren ['d. .1. .. 1. bekende persoonlijkheid uit een dorp, nI. die veel doet voor
het verenigingsleven, de samenleving en
als zodanig positief wordt gewaardeerd 2.
persoon in een dorp die door de dorpsbewoners als een beetje eigenaardig wordt
gezien (spor.)
dorpsgek (spor. oost.) ['d. ..J - dorpsgek
dorpsgemeenschop z. dorpsgemienscbop
dörpsgemienschop (verspr. oost.) Ook
dorpsgemeenschop (01-NI, Op),
durpsgemienschop (Nw), voor var. z. ook
geniicnschop, -schop ['d...] - dorpsgemeenschap
dorpsgenoot (verspr. oost.) Ook dorpsgenoot (verspr. west.), durpsgenoot (Nw)
de; ...genoten; .. .genotien [d... 1 i. dorpsgenoot, andere inwoner van een dorp
dorpsgezicht (spor. oost.) Ook dorpsgezicht (spor. west.) ['d...] - dorpsgezicht
dorpsharbarge (verspr. oost.) Ook dorpsharbarge (verspr. west.), durpsharbarge
(Nw) - dorpsherberg, dorpscafd Die groep
speidde vaeke in dorpsbarbargen (Nbk)
dörpshuus (OS, Bdie, Bu, Nw, v) Ook
durpshuus (Nw), dorpshuzzs (WS, El, Ma,
Nbk, Obk, Ow) et; ...huzen; ...husien
['d.../...] 1. dorpshuis, gemeensehapshuis

can echt vo!ksfeest; iederiene, van jong tot
oo!d, komt dan op proppen (Op)
dorpskoeme (spor.) de; -n [d ... ] 1.

dorpskom, centrum van het dorp
dörpsleven (verspr. oost) Ook dorpsleven
(verspr. west.), durpsleven (Nw) ['d...J dorpsleven Dc schoelenicester speui'de een
belangrieke roBe in at dôrpsle van (Ld)
dOrpsmeensken, voor var. z. dorp my.
[d...] 1. mensen die typisch thuis horen op
een dorp, doordat ze zich er thuis voelen,
intensief meedoen aan her dorpsleven,
echte dorpsbewoners
dorpsni'js, voor var. z. dorp et ['d...] i.
dorpsnieuws
dörpsomroeper, voor var. z. dorp ['d...] degene die met luide stem berichten
bekend maakt in het dorp Dc
doipsomroeper gong mit cia rate! rood
(Ow), Dc stadsnaacbtwacht en cia
dorpsomroeper hadden vroeger can racte!

(Obk)
dorpsonderwiezer (I) ['d...] - dorpsonderwijzer
dorpspelisie (1) Ook dorpspeiisie (Spa) de;
-s ['d.../...] 1. politieagent op een dorp
gevestigd (die dat dorp e.o. als zn
werkgebied heeft) Vrocger badde cia
dorpspelisic can sabel op 'a zied (Spa)
dOrpsplein (I) ['d...] - dorpsplein
dörpsschoele (Nbk, Ow) Ook dorpsschoele
van een dorp Nic wake is bij oons op at (Sun-Ot, Wol) [td.../...] - dorpsschool
dorp de eupening van at niie dözpshuus dörpsstraote (Nbk, Nw) Ook dorpsstraote
(Nw, Op) [d...] - dorpsstraat
(Ld)
dorpsveldwaachter (Obk) Ook
dorpsjeugd (1) [d... - dorpsjeugd
dorpsjonge (Nbk) ['d...] - dorpsjongen, dorpsveldwaachter (Obk) de; -5; -tien
jongen nit een dorp, ook: jongen of man ['d.. ./...] 1. veldwachter gevestigd op een
die eenvoudig is gebleven, nI. (als) op een dorp (die dat dorp e.o. als zn werkgebied
heeft)
dorp
dorpsjongeren (Nbk) my. ['d...] 1. de dorpswinteraoveud (Nbk) de; -en,
...aovens [ ... 'w ... ] 1. avond met een
jongeren van een bep. dorp
dorpslcarke (Nbk, Np, v) Ook dorpskerke kultureel programma of een verstrooiingsprogramma voor en door de dorps(Spa) ['d...] - dorpskerk
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dorrc - dossen
gemeenschap Vroegcr hadden ze in oons
dô'p van die mooie ddrps winterao venden

(Nbk)
dorre (Dho, bo: Bu, Nw, Op) bn.; dorder,
dorst [doro] 1. dor, erg droog, uitgedroogd
Dat stro is we/ zo don-c (Dho), 1k beb
Iiefst varken vicis, koev/cis is me to don-c

(ho: Bu, Nw, Up)
dorrebos (Db, Np, 01-NI, Op, n) de; -sen
['dorabos] 1. bep. type forse takkebos, met
kniope!s: Dc bakkers hadden !iever
don-ebossen as takkebossen, omdatze nicer
hitte ga vven deur de kniope!s (n), D'r lag
can staepc/ dorrcbosscn in de bos (Np), Dc
bakker stopte con dorrebos in de ovend
(Np), Don-ebossen bin dikker as takkebossen (Np)

dosien (Nbk) tw. ['do:osin], betekenisloos

woord in * In, din, dosien/S. pist in 't
hosien/Van at hosien in de schoe/Zo gaot
S. naor Beppe toe (Nbk)
dosken (OS, Bu, Nw, Op) Ook dusken
(Np, Op, b, k: Ste), dossen (Bu, Db,
Dhau, Ste), dussen (Bu, Op. Ste), dossen
(Up, Ste), dosken (Nw) zw./onregelm.
WW.;
overg.; doskte, her döskt

1. dorsen (met betrekking tot veldvruchten) eon
v/ege/ cm mit to dosken (Nw), Op de dc/c,
die van /1cm maekt was, wodde vroeger
dosken (El), (..) omdatdc doebters van de
hoer zeis an 't dusken an an 't boekweittrappen gongen (b), Aj' an at dössen
binnen, moej' a//es opredderen, dan meet
de legge opsch added wooden (Bu), Nao at
dosken mos at zaod over de wiene an dan
ramme/de at in de bak ( Ld), boner dossen

al. door daze in can zak to doen an crop te
slaan ze nit de peulen doen springen (Db),
Nao at dusken blift d'r vacke nog veal ot
over (Up) 2. in Now, ic bin okaorjgan at
dossen! hoesten ( Ste)
doskeri'je (Nbk) Ook duskeri'je (k: Ste)

doskestok hae/de Ye nut de bos (NW), Fen
dosstok (ieken) wodt zet in at vuur d.i.

word in het vuur gehouden om de juiste
vorm er aan to doen krijgen (Bu), Dösstokken wooden waarm maekt cm ze kroem to
kriegcn, dan wooden mit can lattiezi de
uutacnden an mekeer zet, zodat at kroem
trek, an dan kwammen ze can jaor op 'e
schure ofzo(Ste), Eon dôsstok woddenao
verwaarming ok we! vaeke vaastczet tussen
pao!en, an ok kwam d'r we! as touw tussen
de twin aenden, dan trok at kroeni an oat
mos dan eon poze zo b/ieven (Obk)
döskkaaste (Bu, El, Obk, Ste, j) Ook
dusldcaaste (Db, Np, Obk) de; -n

['dceska:sta/'dAska:sto] 1. oudersvetse dorsmachine, ook: het omtimmerde, aan can
kast doen denkende gedeelte van zo'n
machine Laeter kwamnien d'r al trekkers
mit andrieving veer de dôskkaaste an to
passe 6) Aachter de dôskkaaste ston de
zaodmeter (Bu), Et aachterste deal van de
döskkaaste wodt de schudder nuumd (Bu),
Dc instopper badde a/tied drok wark bij de
duskkaaste (Np)

doskmesiene (Nbk, Obk, vo) Ook
dösmesiene (verspr. OS, Up, Ste), duskmesiene (Obk, 01-NI) de; -s, -n ['d ... ... ] 1.
dorsmachine Veurdat de dôsmesiene komt
wodt de rogge in doeften zet (Up), Dc reed
was now aorig moot, mar in de baast
ken d'rgien dôskmesienekommen (..) ( vo)
döskplak (vo) Ook dusplak (Up) et; -ken;

-kien ['d.../...] 1. speciale plaats waar men
dorst Et aandere zaod ston in de bu!t an
mos naor at eentrao/e doskp/ak (vo)
döskvlegel (Nw) Ook dusvlegel (Nw),
duskersvlegel (Np), dosvlegel (Ste) ['desk
fll:g/'dAs...1...] - dorsvlegel Van can ac/yel
mackEen ze wel riemen veur redens, an ze
wooden ok we] vaeke bra ukt om de
duskersv/egel an mekeer to zetten (Np)

döskvloer (Nbk) [td...] - dorsvloer (op can
de [...'r..., voor ...cja z. -i'jej 1. het dorsen deal)
de tied van de doskenJe (Nbk)
dösmesiene z. dôskmesiene
doskersstok z. doskcstok
dossen 0 , bs: Obk) zw. ww.; overg.; doste,
döskestok (Nw, b: Im, bo: Nw) Ook her dost ['dosifl 1. stampen (met iets) op,
dUsstok (Bu, Ste), dosstok (Bdie), tegen Een gocic iemker kan beuren as de
doskersstok (Obk, Ow), dusstok (Nw), bijen naor de jacgkorf o ver!op en; soms
duskstok (Obk) de; -ken ['dceskstokI gaot dat over/open naor de ere körfnog
'detoId'dostokJ'dskjstok/'dAstokI...] 1. war borer aj' de körf even tegen de grond
bep. gereedschap om race to dorsen, dossen ofaj' die bijg!ieks even op eon pak
hestaand nit één gebogen stuk hoot Eon zakken dossen (bs: Obk) 2. z. dösken
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dossen - douwen
dössen z. dosken
mar even (Np) 2. binnenkort, over enige
dossier (spar.) [do'sjt:] - dossier
tijd Aj'zo deurgaon konje oat doukies wel
dosstok z. dôskestok
es slim berouwen! (Wol), Now 'k doukies
dost z. dust
van de schoe/egao, wi'k eerst now wel wat
dostig z. dustij
zeggen (b), Et is now a/fe daegen wool
döstromme (Nw) de; -n ['dctstromo] 1. weer, mar et za/ doukies wel aanders
hetz. als tromme, bet. 4, z. aldaar
wooden, moej'rekenen (Obk)
dosvak (Sz) et; -ken ['dDfak] 1. bodem douw ['dnM] - douw, duw (lett.) Ikgeef'm
van het hooivak op een deel, waarop wel een douw! (Obk), icric een douwgiengcven
werd gedorst (Sz)
(Ste)
ddsvlegel z. doskv/cgel
Douwe de [doMa] 1. mansnaam, verder in
dotter (Nbk, v, ba, fp) de; -5; -tien ['dotç] Douwe Jansje bep. soort aardappel (Ld)
1. dotterbloem Doe stonnen de dotters flog douwelen (verspr., n, bi, b: lm, in) Oak
gee! en groot te splegelen an 't raantien van douweren (Ste), dawelen (Ste), zw. ww.;
de sloot (ba)
onoverg.; douwelde, het douweld [damp/
dotterb!oeme ['dotrblume] - dotterbloem In ...çnfda:w!n, ...&11n] 1. voortdurend treu't vcurjaor b/uulen de dotterbloemcn an de zeiend bezig zijn, niet opschieten Die
sfootskaante (Db), Bij oons in 't veurjaor jongen Jopen mar te douwelen drenteit
dan is et fangs de He/emevaort geel van de been en weer en schiet niet op (El), Zit
dotterb!ocmen (Mun), Een boel dotter- niet te dou we/en, ie kommen to /aete
bloemen in 't /aand was con bewies veur (Bdie) 2. al enigszins beginnen te praten
s/echt Jaand (Sz)
(Bu, Dhau, b: tin, p) Dat kiend begint wat
te douwe!en, hij douwelt wat (Bu), Wat
dotteren ['d3trç] - dotteren
douwelt die k/eine meld a! (Dhau) 3.
dou z. dow
douane de; -s (bet. 3) [dumà:na] 1. (g. zeuren, zeurend praten (Bu, Obk, b: !n) Zit
my.) douanedienst Die is bij de douane niet zo te douwe/en! (Bu) 4. maar wat
gaon te warken (Nbk) 2. (g. my.) kietsen, onnozei praten (Bu, Nbk, Obk) HIJ
donanekantoor Ze stopten bij de douane douwe/td'rmar war henne(Obk, Nbk), Hi
(Nbk) 3. douanebeambte Die is douane douwe/t mar wat (Bu, Obk)
wooden, bij moet argens in Enschede douweler (El, Nbk, Nw) de; -s [dOMIF] 1.
iemand die niet opsehiet Eon oo/de
won en (Nbk)
douaneambtener (spor.) [du'mà:na...] - douwe/er hour, hij scbot ni/cs op! (Nw) 2.
iemand die wel veel praat maar zn
douaneambtenaar
douanekantoor (spar.) [du'Mâ:no ... ] - bedoeling, boodschap enz. niet heider
don an ek anto0 r
overbrengt (Nbk)
douaneonderzuuk (1) du:Mà:no ... ] - douwelkont (Ma, Nbk, bI) de; -en; -ien
douaneonderzoek
['domkont] 1. iemand die veel, vaak zeurt,
douk (Dmi, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, b, v) maar die traag is 2. truttig meisje
bw. [doMk] 1. dadelijk, aanstonds Kom douwelmussien (b: im) et; ...mussies ['d...]
douk mar even (Np), Pas op, douk vaal ie 1. kind dat nag niet goed kan praten
naor beneden (Nbk), Kom ic douk ok douwe!pot (Nbk, Sun-0t) de; -ten; -tien
kieken, heit? Om half twieje begint et, heur ['d...] 1. traag, zeurderig iemand Et is een
(v), En springthij hierdouk op 'creed (..) grote douwe/pot (Sun-0t)
(b) 2. binnenkort, binnen niet al te lange douwe!tien (Dho, Diz, Np, Ow, bo: Nw,
tijd Douk komt de meitied weer an! (Nbk) Op) Ook daweitien (Ste) et; ... ties ['doMl ...1
douke (Spa) de; -n [doMka] 1. gat in een 'da:wJtin, 'da:M! ... ] 1. suffig, onnozel
meisje of vrouw 2. vrouw die maar steeds
ton
doukies (OS, Bu, Dmi, Np, Wol, b, d, bo: haar werk niet af krijgt
Np) Oak dokies (s: Obk), dowkies (b: in) douweizak (Dfo) de; -ken; -kien ['d...] 11.
bw. [doMkisido:kisidomkis] 1. dadehjk, praatjesmaker Et was een oolde douwe/zak,
binnen weinig tijd, aanstonds 'k Moet die koj' niet ge/euven (Dfo) 2. zeurderig
doukies wit de waegen naor Berkoop, aj' iemand
soms mit rieden wi//en? (b), Kom doukies douwen ['dowrn, oak . ..wgj (verspr.),
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douwer - draank
dom... (El, Nbk, Np, Ow, Ste)] - duwen de betekenis 't Leek mij toe c/at d'r net wear
kaire dou won (Nt), Ze douwen 'in an c/c op dl was dat het zou gaan regenen (b), D'r
kaant(Dho), ...dc sloot in (Ld), Zcdouwen is anvraogd am can dôrpsbuus to kriegen
et brood c/cur c/c ovendmond (Np), Za'kje (Dfo), Is d'r wat? is or jets aan de hand
weer douwen? di. aanduwen, buy. bij het met je, zit je ergens mee (Nbk), met als
fietsen, schaatsen, schommelen
mogelijk antwoord: Nee, d'r is niks (Nbk),
douwer ['domr] - iemand die duwt Daor (bijv. van een vlieg die men heeft
spanden c/c douwers hear aacbtcr c/c bak! doodgeslagen:) Die is d'r west hij is om
(ha)
zeep geholpen (Nbk) 3. in verb, met
douweren z. douwelen
voorzetsels, maar niet aaneen, waarvoor het
dovemaansoren ['do:vamâ:so;arv, Nederlands voornaamwoorde!ijke bijwoor'do:wo...] - dovemans oren Dat was an glen den kent a!s eraf, ervan, erin, eronder, vgl.:
dovemaansorcn zegd dat zal ik gebruiken d'r of eraf, d'r van ervan, d'r in erin, d'r
wat flu wordt gezegd, dat vindt gehoor onder eronder, d'r op erop enz.: Doe (..)
(vo), Dat is tegen dovemaansoren zegd

daar doen ze niks mee, trekt hij/zij zich
niks van aan ed. (Np), zo ook tegen
dovemansoren prao(cn (Db), '(Is niet veur
dovemaansorcn bestcnjd het is de
bedoeling dat er naar geluisterd wordt, dat
er jets mee gebeurt (Dho)
doven (spot.) ['do:bi1i] - doven: m.b.t.
vuur, licht
dovenetel z. dauwnettel
dovenettel z. dauwnettel
dovig (Nbk) ['do:wax, ...vox] - doofachtig
dow (Db, Dfo, Ld Ook don (p), z. ook doe
I pers. vn. [doM/doM?] I. jij, plaatselijk in
gebruik naast het pers. Vu. IC en/of i) D'r
uutdow, mit jowmalle praoties (Ld), (met
bijzondere vorm van de 2e pers. t.t. enk.)
1k pakkc on c/ow pakst! (Db) * (met

zette H. c/c hoorn an c/c mond on tocterde:
'Vrouw H., is c/c kofuie klaor, de snikke
komt d'r an'(Ow), Die kieppers lopen zo
kicker, i/c kay c/c hale c/ag d'r we1 op lopen
(Sz), c/c eterstaofel klaormaeken, on a/las
wat d'r toe heart (Dfo), Th3 wi/ d'r met an

hij Wil het niet hebben, het niet geloven,
het niet aksepteren (verspr.), 1k zal d'r
mom es naor vraogen (v), 1k zal mom d'r
es naor vraogen (v), 1k wete niet was as d'r
mit gebeurt (v), 't Is d'r niet van kommen
het is niet doorgegaan, het is niet tot
uitvoering gekomen (b), We hadden d'r
nook glen anmarkingen op (We!)
d'r II (Nbk) pers, vn.; onbeklemtoonde
objektsvorm van hour [d1, ook we! dar] 1.
haar Ze het con stok of c/ne foto s 1ij d'r

(Nbk)
klisisvorm:) lene mienc matte, (len pond d'r III vn. [dç, ook wel dar] 1. er, ervan
grutte/Tien pond kaas, icnc iniene matte is
c/c baas/ienc miene mo, wic stinkt bier
zo/En dat doestow! (Dfo)
dowkies z. doukies

Hej' nog wat appels? Bin d'r nog go en end?

(Nbk), ...doe mij d'r mar can peer (Nbk),
echter vaker: Doe mij mar een peer (Nbk)
of Doe mij d'r mar wat van/een peer van

down (Nbk) bn.; pred. ['döMn, ook dôMnJ
1. down, een beetje neerslachtig
dozien z dezien
dozijn z. dezicn
d'r I bw. [dç, ook we! dar] 1. er: daar, op
de bedoelde plaats Bin ze d'r al? zijn ze er
a!, We bin d'rnognictwe ziju er nog niet,
ook: we hebben ons doel nog niet bereikt,
ons work is nog niet af, Dc buusdokter is

(Nbk)
dr. - afkorting van drok druk; afkorting
van doctor (dan ook met hoofd!etter)
dra. - afkorting van doctoranda
draacbtig z. dracbti
draaistel z. dni/ste/
draank Ook drank (WH) de [dra:i]k/draijk]
1. sterkedrank Ui- sat glen draank c/curhenna het was niet gemengd met
d'r met, MY is op vckaansie(Nbk), Bij'd'r sterkedrank )' N. was gek op draank
ok west? hen je daar ook geweest, hen je !ustte heel graag sterkedrank U) Hij lust
er ook op bezoek geweest? (Nbk), 1k was glen draank (Nbk), Hij dronk gien draank
d'r met bij ik was daar niet bij (verspr.), meer daor wat in sat hij gebruikte alleen
ook: ik was er niet bij, ik liep niet tegen de nog liebtalkohofisehe of niet-alkoholische
lamp, kreeg geen bekeuring enz., d'r in dranken (Nw), an de draank racken/wezen
gaon naar bed (Dho) 2. en in onbep. vers!aafd raken/zijn aan sterkedrank, tussen
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draankbestrieder - dracht
draank on kostekoeke in de viegeijaren
(Np), Dc draank hat him kepotmaekthij is

aan de versiaving aan sterkedrank ten
onder gegaan (Nbk), Hij bet de baud vol
cfraankis erg dronken (Ste), Dedraanklopt
him c/a ogen uut je knot aan z'n ogen wel
zien dat hij veel drinkt (Np) * Draank is de
lont in at kruutvat van dejaloazie U)

draankbestrieder [dra:gbostrid1] drankbestrijder
draankbestrieding (spar.) [dr...] - drankbestrijding
draankboek z. draunklief
draankilesse ['dr] - drankfles Ia moe'n
de draavkflesse now can keer staon laotcn

je moet on ophouden sterkedrank te nuttigen (Nbk), Hij kon cia draankflessa nicE
staon laoten hij kon niet stoppen met
drinken (van sterkedrank) (Nbk), zo oak
Th3/ kon nicE van de draankfiesse ofb/ic van
(Nbk)
draankgebruuk [dr...] - drankgebniik,
voaral: het in te hoge mate gebruiken van
sterkedrank, het tegen de regels/afspraken
in gebruiken van sterkedrank Th7 is
meardere mao/an pa/ct vaur draankgebruuk
(Bdie)
draankgelegenhied (spar.) [dr...] - drankgelegenheid
draankhaandel (Nbk) de; -s [dr...] 1. (g.
my.) handel in sterkedrank 2. anderneming
die sterkedrank verkoopt
draankhals (Dfo, Diz, Np, Obk, 01-NI,
Ow) de; .. .haizen; -ien [dr...] 1. iemand die
veel sterkedrank gebruikt Die draankha/s
kwam a/ wear op 'a kop thuus (Diz)
draankien Oak drankien (WH) et;
draankies [Tdra:nkin!Idrallkin] 1. geneesmiddel in de vann van een draukje I/c zal
low at draankien van do do/car even
toedienen (Dia, Man)
draankkelder (Wa!) [dr...] - drankketder
draanklied (hi) [dr...] - drinklied
Uraanklief (Nbk, Np) Oak draankboek
(bet. 1: Nbk) at; ...heven ['dr..!..] 1. dikke
buik als gevalg van het veel bier enz.
drinken (Nbk) 2. iemand die zeer veel
alkohalische dranken nuttigt, altijd dronken
is Dat is ok ean draank/iefi (Np)
draanklocht ['dth:ijkloxt] - dranklucht Doe
begonnan de iniman (...) cia draanklocbt to
roe/can U)
draankmisbruuk (spar.) [dr...] - drank-

misbruik
draankneuze (Bdie, Dho, Ld, Ste) [dr...]
- drankneus
draankogen (Wa!) my. ['dr...] 1. ogen met
rode randen (als gevaig van het
drankgebruik; oak bij vergelijking)
draankorgel (Dfo, Nbk, Np, Ow, Wa!) et;
-s; -tien ['dr..] 1. iemand die veel aikahoi
gebruikt, sterke drinker N. was can achE
draankorge/ (Ow), Hij bat can liaf as can
draankorge/ een erg dikke buik (Np)
draankpoede (Bu) de; -n [dr...] 1.
drinicebroer
draankslicter (Nw) [dr...] - dranks!ijter
draankslieteri'jc (Obk) [...'ije, z. oak -i'je]
- siijterij
draanksmokkel (i) ['dr...] - dranksmokke!
draankverbod (1) ['dr...] - drankverbod
draankverbruuk (spar.) [dr...] - drankverbruik
draankvergunning (spar.) [dr...] - drankvergunning (in uitgaansgeiegenheden)
draankverkoop z. draankverkope
draankverlcope (1) Oak draankverkoop(I)
['dr..!..] - drankverkoop
draankverkoper (1) ['dr...] - drankverkoper
draankwaegen (Nbk, Np, Ow) de; -5; -tien
['dr..] 1. iemand die veel aikohal drinkt,
die altijd dronken is
draankwet (i) ['dr..] - drankwet
draaukwinkcl [dr...] - drankwinkel,
drankzaak
draankzaeke (I) de; -n; ...zaekien ['dr...] 1.
drankwinkei, drankzaak 2. aangelegenheid
van sterkedrank
drab(be) z. drabse
drabberig (Nw) bn.; -er, -st ['drabçax] 1.
drabbig, met of als van dikke madder
drabse (Dfo, Dha, hi) Oak drab(be) (Db,
Obk, Op, v) de ['drapsa!drap!'drabo] 1.
vieze, natte, modderachtige substantie Wat
can vieze drabsa! (Dha, Dfo), Op 'a bojam
lag can laoge drabba (Obk)
dracht de; -en [draxt] 1. (van dieren,
mensen) zwangersehap Et paerd hat can
lange dracht (Np), Dat is de dadde dracht
van die koc (Np), B/ic/c is at vocht nut at
gier van can kalfpinka, bij de cersta dracht
(Bu) 2. het dragen van k!edingstukken, dat
wat men aan kieding aan heeft K/ompen is
aan waarma drac/it (Db), Dc dracht was
vroagar can c/i/c pa/c Heron (Ow) 3. wijze,
Stijl van zich k!eden, klederdracht Vroager
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drachtdaans - di-aghoolt
hat or mode west dat c/c nrnnnan as
zundagsc dracht paantiesjasscn c/reugcn
(Db), Dat is c/c dracht in die streak, zc
kommen van c/c Ve/uwe (vo) 4. het

aanvoeren van honing, stuifmeel door bijen
(bs) Dat bivocrcn [ van de bijen] kan

ncuc/% wazen as at hi c/a mietiad min weer
is, as d'rgicn dracht is; et brood (uut)trckken is c/us can taken van aarmoec/c (bs), 't
Is eon gocia dracht honingdracht: de bijen
halen flunk nektar (bs: Op) 5. z. drachttiac/

drachtdaans (bs: Obk) de; -en [draydã:s]
1. bijendans op de raten uitgevoerd om
duidelijk to maken dat er ergens honing is
gevonden
drachtig Ook draachtig (Ow) ['draxtx/
rdra:x ] - drachtig: zwanger (m.b.t. dieren)

onuutsta on bare c/rack! (Np), War can mafia
c/rack! (Nw), can draek van can vent
(Nbk), ... van een kera/ (Ste), ... van can
wicf(Nw) 3. vlieger Hijba c/c/a c/c grootsta
c/rack van a//c jongen vlieger (bi), As we
c/c draeke k/a or bcbben, zu//en we
vanmic/c/ag oplaotcn (Obk, 01-NI)
draeke z. draek

draekekop (spot.) de; -pen; -pien
['dre:kakop] 1. kop (als) van een draak
draekerig (Nbk) bn., bw.; -er, -st [dr...] 1.
als, op de wijze van een draek, bet. 2: Doe
tocb nict zo c/rackarig, ja! (Nbk)
draenzen (b) ['dr:zn] - drenzen, dreinen,
zeuren ToanowMemç draansde at mannagien (b)

draeven ['drs:bip] - draven: van paarden
c/c witte c/rae van /aotcn urineren (van
mannen) (Np, Nw, bo: Nw), c/coo/c/a witta
c/raevan /aotcn flunk feestvieren (s); van
personen: op een draf lopen Bij c/c c/ani
(..) spring ik van c/a waagan an c/racva
Ow)
veuruut am 'tbekka eupan to c/oen (v), Zie
drachtghied Voor -heid z. -hied him as c/raeven (Nbk), .J. S. komt c/'r an
['draxtaxhit] 1. het drachtig zijn, her c/rae van! (b), Mar c/a kianc/cr, mit hour
zwanger zijn: van dieren 't BEck is nog s/cc/en, c/raevan ov'ral of an an (ba), Daank

In c/c

haast bebban c/a schaopchooiders
vaekc can ram biy c/c schaopan lopen om
heurscha open drachti tekriegcn (Db), We
hebban can drachtig schaop (Db), eon
c/racht,e mere (Nbk, Np), . ..mottc (Spa,

waterig genoeg, 't is nog gien has, oas nog
gicn bawies van dracht%baid (Sz)

now mar nict dat ik veur jow begin to

c/racven dat ik snel even een kius voor je
ga doen (Nbk)
draever de; -s ['dre:wç, ...v1] 1. paard dat
good, vaak draaft, ook: harddraver 2.
iemand die snel opschiet, hard werkt enz.,
in verb. als Etisnietzoe'n draeverzo hard
werkt hij niet, denk maar niet dat hij graag
en snel opsehiet (Nbk)
dracbttiec/ is veurbi) c/c stillc tied komt an draeveri'je [dre:wr'tjo, ook ...ja, z. -i'je]
(bs: Obk)
- harddraverij Wetanjow c/c wits/ag van c/a
drachtveld (bs: Obk) et; ...velties ['dr..] 1. c/raavarijc ok? (Wol)
veld met drachtplanten
dracversbaene (v) de; -n ['dr..] 1.
draegbalke z. c/reegbalke
drafbaan
draegen z. dregan
draf de; -fen; -fien [draf] 1. draf van een
draeger z. dreger
paard (gezegd van good dravende paarden:)
draek Ook draeke (bet. 3: 01-NI) de; -en; D'r zit can mooic draf onc/er (Db), ...can
-ien [dre:k/'drs:ka] 1. bekend monster: goeie draf onc/er (Sz), waartegenover Dat
draak mit Jane c/a c/rack stikkan hem paarc//opt met mooiin c/c draf(j) 2. (vaak
bespotten, openlijk voor de gek houden, zo verki.) tamelijk snelle wijze van lopen van
ook c/c c/rack mit ienc sdkJcan 2. onuit- personen (sneller dan stappen, maar niet al
staanbaar, zeer vervelend, lastig iemand Et to hard lopen) on can c/rat/len /open, Hij
is van can c/rack can fcsoen/ik mean ske gong op can c/rat/len vot (b), Op can drafwooden, die bat ommcstaon Jccrd! (Ste), lien zette hij of (Nbk)
can (cjganwiaza) draek erg eigenwijs drathaene ['dravb...] - drafbaan
iemand (Ste), ía kun c/atkianc/niatin buus drafsport [dr...] - drafsport
hebban, or is can c/rack (Dho), Dat is can draghoolt z. dreaghoo/t, kroamboo/t
drachtpLaante (bs: Dfo) de; -n; ...plaantien
['draxt...] 1. elk der planten nit de bloemen
waarvan de bijen nektar halen
drachtplaete z. c/racgp/acte
drachttied (bs: Obk) Ook dracht (bs: Dfo,
Op. Ow) de; -en; . ..tietien ['draxtit/draxt] i.
periode waarin de bijen honing halen Dc
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draglinie - draod
draglinie (Nbk) do; -s ['draxlini] 1.
dragline
dragliniemassienist (Nbk) ['dr..•1 - draglinemachinist
dragonder (verspr.) Oak dregonder (Obk)
de; -5; -tien [dra'gondç/dra...] 1. Iichte
kavalerist (verspr.) Al iewon gong et
vorhacl dat daor vrocgor con koppoitien
dragondors mit peerd en al (..) in do
modder votzakt wereti a) viukon as
dragonder (Sz), oton kunnon as... (Bdie),
Hif lop as con dragonderop erg dreunende
wijze (Pe-Dbl), zo ook Pattie moons/con
lain d'r home badderen as eon drogondor
Id. (Obk), slaopcn as ccii dragonder (j),
snorkon as... ) 2. dikke en/of lompe
vrouw (Bdie, Np, Obk, Sz, Wol) Dat is con
dikkc dragonder! (Obk, Wol) 3. oud paard
(Ow) eon ooldc dragonder (Ow)
dragopper (Bdie, Np, Op. Pe-Dbl) de; -s
['dragopç, 'drax... 1. opper (hooi) van
zodanige omvang dat hij gedragen kan
worden op draagstokken Dragoppors
woddon nogal es ommozot, tiemoppers nict
(Op), Dragoppers wodden op dragstokkon
versleept (Np)
dragplaete z. dreegplacto
dragstok z. drccgstok
dragvliege (Ste) de; -n ['draxfli:ga] 1.
bromvlieg, blauwe vleesvlieg, hetz. als
dregor
draineerbuize (Nbk) [ditj'n ... 1 - draineerbuis
draineerpiepe (Np) de; -n; ...piepien
['n...] 1. draineerbuis of stuk daarvan
draineren (Nbk, 1) [drrj'nt:arii] - draineren
(van grond)
drama ['drã:ma] - drama: treurspel; zeer
dramatisch, aangrijpend jets Et is mar al to
waor, dit drama van de Jodon! (b); bij
vergelijking: zeer ongelukkig verloop van
lets, van een gebeurtenis, totale, pijnlijke
mislukking HIJ aol die aovend Zion
kounston vertonen, mar et wodde ion Foot
drama (Nbk), Zo is toch zakt your hour
riebowios, war eon drama your hour, al do
zouvonde koer (Nbk)
dramatisch [dra'ma:tis] - dramatisch: met
een zeer rampspoedig, ongelukkig verloop,
heel erg Now, as dat eon keor niot
deurgaot, oat is toch nict dramatisch, now?
(Nbk)
drammen ['dram:] - drammen, door-

drammen, zeer stork aandringen Zit toch
niot zo to drammen, i/c doe ot wel con koor
as et me uutkomt (Nbk)
drammer ['dramç] - drammer: iemand die
voortdurend dramt, wil doordrijven,
aandringt
dranghekke (spor.) [dr...] - dranghek
drank z. draank
drankien z. draankien
draod Jet, ook de [dro:at] 1. (stofn.) draad
(als materiel 1k moot wat draod bruken
(Nbk), Mooj' d'r met war draod ommehcnno doom? (Nbk), Mit con knioptange
kuj' ot draod olkniepon (Dfo), Hi31 is lang
van draod wijdlopig, langdradig (Diz,
Obk), ...op 'o draod Id. (Op) 2. (stofn.)
afrastering hoofdzakelijk bestaand nit een
draad of een geheel van draden,
afrasteringsdraad even et draod oprollon
(Ma), Ze hobbon d'r draod bonne zot di.
bijv. om het land af to rasteren, om de
doorgang van personen over een pad to
beletten (Nw), con stok laand in 't draod
zotton (Nbk), ...in de draod zotton (Diz,
Ma, Np), Dc koc bet in Ft draod zoten heeft
zich bezeerd in het prikkeldraad van de
afrastering (OS, Ow), Prikkeldraod om
laand voldot betor as gladde draod (Ld),
BiJ Ft keunstmcststriJon woddo d'r wel eon
zak O Ft draod iogd, dat was Ft baokon
(Dhau)
draod II do; -en; draotien ['drtxat] 1. draad
van garen: breigaren, borduurgaren, naaigaren e.d. con draotien een kort eindje
draad, eon draodspunnen, do draod in/dour
do naaido stikkon, Aj' an Ft nijon west
b/men, moejF laeter do draoties pluzon
(Obk), TV spantalticddraoden (nijgaoron)
cm do bijovretors van do biJokörvon te
woron (Obk), Vroeger drougen ze do kleren
tot zo haost op 'o draod versleten weron
zeer versleten waren (ni. zodat men de
schering kan zien) (Nbk, Obk), zo ook Die
handdoek is (tot) an do draod too versleten
(Nbk, Ld), HiJ bad gion c/rouge draod moor
an/om Ft lief was door en door nat (Nbk),
Do Heron mit do gatton d'r in weron tot op
zo ook tot de laesto
de draod versleten
draod toe o/brukon tot het werkelijk
helemaal versleten is (Nbk), (bij vergelijking:) FkIle c/rio vrouwludcn versleten
tot op Fe draod (Ste), de draod weer
oppakkon doorgaan met jets waar men
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draodachtig - draodopspannen
eerder mee was gestopt: om te onderbreken of met de eerdere bedoeling echt te
stoppen: Gao nowmar wocromme naorjow
bans, Jo kim et wark zo weer oppakken
(Nbk), Veur do draod d - mit! kom ermee
voor do dag, zeg wat er is, hoe hot zit, Hi
kwani d'r zo bruusk mit your do draod
(WoI), Ze komt nict recbt year de draod

wit is wat achterhoudend, praat or wat
omheen, is niet helemaal eerlijk in wat ze
vertelt (Obk), HJJ is niet bie/omao/ schone
op 'e draod is niet geheel eerlijk (Obk) 2.
draad door eon spin gesponnen, ook:

kwiet was dat ze nit haar gewone doen was
geraakt, over de toeren was (Ow), zo ook
'kB/n do draodkwIetde kluts kwijt (Bdie)
* A//c daogen eon draoticn/Is eon
hemdsmouw'in et jaortien (Nbk), ...is eon
homdsmouwo In etjaor (Np)
draodachtig (spor.) ['dr..] - draadachtig
draoden I (Obk, Ow) bn. ['dro:odi] 1. van
draad, bijv. ijzerdraad een draoden /londe
(Ow)
draoden II zw. ww.; overg., onoverg.;
draodede/draodde, her draoded ['dro:odrfl 1.
(m.b.t. peulvruchten) van de draden
ontdoen 1k hoMe dat mao/tien atepoelen
draoded (Np), A topoe/on moej' we/ sekuur
draoden, aanders is 't glen oten! (Db), Mit

herfstdraad 114 daorba'k toch inionend eon
protte draoden om do kop doe 1k dour de
glop hi do wal leap! (Nbk) 3. draad van
kunststof, glas, motaal, staal Nao ets/iepen
van do redens zit d'r vacke eon draod op 'e

't draoden van atepoe/en is vacke eon boo/
getIepe/ (Op), bonen draoden de punten en

iezers ni. als gevoig van (Obk) 4.
gespannen Iijn bij metseiwerk, spitwerk

draden van de bonepeulen halen (Dho,
Nbk, 01-NI, Ste, Sz), D'r bin haost glen

ed. Lao 'k d'rmar even eon draodbidaeIe
zetten, dan spit 1k wat recbter (Nbk), an
lone draod (weg) dour aan één stuk door

bonen moor die draoded wodden moeten, et
is meerst aiienig marpunten (Db), vandaar
Vroegor moss en we do bonen draoden,
tegonwori moej' ze punton (Wol) 2. eon

(Nbk) 5. prikkeldraad, gladde draad als
afrastering enz. eon spanner in do draod

(Ow) 6. draad, snoer waarmee men
elektrieiteit overbrengt 7. vissnoer e.d. Ok
was hij soms an 't snoekon; hide f/jon
stokken schiovo In ? waetor steuken en
daor eon draod an mit eon gaffeltion on eon
snoekbaoke mit eon vissien (I) 8. beloop
van houtvozel, nerf Jo moe'n et boolt
hakken op '0 draodin de richting van (Np),
Dan lag et ta/h oo/t, mooi op 'e draod
zomar in drienen (n), tegen do draod In
togendraads, dwars: 't Is niet makkelik om
mit him tepraoten, hijgaot a/tied tegen do
draod in (Dfo), Die vent is a/tied dwas
tegen do draod in, hij zeukt a/tied ruzie
(Ow, Sz), Ze bin a/tied tegen do draod in
(Np, b), 't Is lone die a/tied tegen do draod
in gaot (Ow), Jo stricken a/tied tegen do
draod In je gaat ook altijd werkelijk altijd

tegen afles in (Np) 9. draad van eon
peulvrucht do draoden van do bonen (Nbk)
jO. sehroefdraad, moerdraad, spiraalvormige winding 11. braam, spoor van het
slijpen op het ijzer van een sehaats Aj' wat
riodon dan gaot do draod d'r we/ of (Nbk)
12. samenhang, logisch verband 1k kan 20
niot veerder lezen mit dat lowaai, ik
bin/raek do draod do hieltied kwiet (Nbk),
Ze hot eon tied bad, dat ze do draod aor%

afrastering van draden aanbrengen (Np,
Nw) 1k moot bonn' to draoden eon afrastering aanbrengen, met do afrastering
aan hot work (met draden) (Nw), 1k Nn an
't draoden west (Np)
draoderig (Nbk, Nw) bn.; -er, -st
[dro:adçox] 1. met veel draden Do bonen
bin draodorig vgl. draod II, bet. 9 (Nbk)
draodkramme (Dhau, Ld, Op) do; -n;
-gien ['dro:atkram] 1. kram veelal in
houten palen gedreven, ni. ter bevestiging
van draad, met name bij eon afrastering 2.
kram, aangedraaide ring van ijzer- of
koperdraad: bij een varken door de neus
gedaan om wroeten to voorkomen
draodloos (1) bn. [dr...] 1. draadloos
Kopléren van do iono naor do aandore
komputer kan tegenwoordig ok a/ draodIons (Nbk)

draodnaegel (Ld, Np, Obk) [dr...] draadnagel: bep. dunne spijker Die rondo
draodnaege/s bin zo good niot as die
vierkaante van vroegor (Obk, Ld), We
hobben die kiste diehtospiekerd mit druodnaoge/s (Np)

draodumroep (spot.) [dr...] - draadomroep
draodopspannen (Db) onbep. w. en hot
draodopspand ['dro:atopspa:] 1. eon draad
strakker spannen (met name m.b.t eon

-724-

draodpaol - dreegplaete
afrastering)
draodpaol ['dro:atpo:ol] - draadpaal: vooral
bij afrastering: Dikke takken zaegden ze
draodpao/en wit, ik mien dat dit /aankboo/t
was (Ow), Vrocger sp/itsten ze de th/cke
draodpao/en we] di. ze werden gespleten

tot dunnere palen (Ld), ook onderscheiden
van stekpao/en (Np), vgl. Om et laand
kommen ste/cpaolen (1.50 vi) on
draodpaolen (1.20 vi) (Np); ook: elek-

bij het konverseren, het verteilen (Nbk)
dreeg Ook drieg (verspr. OS), driege (Dfo)
bn., bw. [dn:x/'drj:x/'dri:go] 1. gedrongen,
sterk, stevig gebouwd ccv dregekerel(E1,
Obk) 2. taaj, moeizaam, langdurig inspanning vragend dreeg wark (Dho, Nbk),
Et gong aorig dreeg mit him, hear (Nbk),
Dat is mij te dreeg (Nbk), 'tZathim dreeg
(Nbk), Et was drieg wark(Ow) 3. niet licht
te eten, zwaar, moeilijk weg te werken
(van eten), niet licht verteerbaar Dat is
dreeg eten; or zet we/ stee bet is niet bep.
licht verteerbaar voedsel, maar het is wel
voedzaam en het vult de maag (bo: Nw),

tric ite its p aa I
draodspander z. draodspanncr
Uraodspannen (Nbk) onbep. w. en bet
draodspand [dr...] 1. spannen van een
(..) ccv roggcnbrogge mit ccv ulinke
draad: bij jets langs, om jets been
draodspanner (verspr.) Ookdraodspander p/ak/ce spek d'r op; d'r was vu/e meer eten
(Bu, Np) de; -s; -tien [dro:otspanç/...dç] 1. dat slim driege was, zoas roggenbri7 en
instrumentje voor het opspannen van een kaonebrogge (Ow), Et is drege kost
gespannen of te spannen draad of touw, in (1Db, Nbk), ook gezegd van stof die ingeof aan het eind van een draad aangebracht, wikkeld is, die men moeiijjk kan bevatten,
z. ook onder spanner, ook groter: tot zich kan nemen (Nbk)
dreegbalke (Ste, Sz, bs: Dfo, Nw) Ook
draadklem, kikker (Nw)
draodtrekken (Nbk, vo) onbep. w. en het draegbalke (Nw) de; -n, ook -ns (Nw);
draodtrokken [dr...] 1. trekken van een ...balkien ['dri:yb....drs:y ...] 1. draagbaik,
draad: om jets been, bij jets langs, vooral: balk in een bouwwerk die draagt:
als afrastering om land En doe begon et Dragp/aeten bin dreegbalken (Ste),
draodtrekkcn om etlaand(vo)
Draegba/kens /igen v/ak (Nw); in het
draodvezier (bs: Dfo, Obk, Op. Ow) et; bijzonder: elk der onderste dragende balken
-en; -tien [dro:atfasi:or] 1. vizier in een van de kap van de klokkestoel (bs: Dfo,
Nw)
bijenkap: van koperdraad
dreegbaore (b: Im, v) de; -a [dn:ybo:ara]
dras z. drassig
1. draagbaar, berrie, brancard
drasland (Sz) ['dr..] - drasland
drassig Ook dras (Spa, Sz) [drasox/dras] dreegber bn.; -der, -st ['dri:ybr] 1.
- drassig, doorweekt (van grond) Veur dat draagbaar: gedragen kunnende worden
dreeghoolt (Dfo, El, Ow, Pe-Dbl) Ook
p/ak moef' oppassen, dat is thor aori
drassig (Dhau), drassig laand ( Spa), Ean draghoolt (b: Im, In) et; -en; -tien
['dri.:xho:lt/'drax...] 1. lange, zware balk
s/egge is can drasse p/ekke (Spa)
drastisch [drastis] - drastiseh: krachtig, waarop de spanten van een dak rusten,
doortastend
hetz. als draegp/aete, bet. 1 • z. aldaar (El,
dratsig (hi) bn.; -er, -st [dratsox] 1. b: Im, In) 2. houten balk in een ploeg met
drassig, modderig 't Is bif de he/c/ce a/tied behulp waarvan men deze afstelt,
dratsig (b I)
ploegboom (Dfo, Ow, Pe-Dbl)
drebbel (Spa) de [drebT] 1. vieze modder, dreegkracht (Obk) ['dri:xkraxt] - draagkracht: in financièle zin: Elk moet naor
met name die nit bet gootgat
dreef [dn:f], in op dreefop dreef, op gang, dreegkracht betae/en (Obk)
op weg, in de goede vorm bezig op dreef dreegmoeder (spor.) [dr...] - draagmoeder
wezen: Die is aorig op dreef(Nbk, 1Db), Et dreegplaete (Nw, bs: Nw) Ook dragplaete
begin was moei/ik, ie moan d'r eerst war (Bdie, Nw, Obk, Ste), drachtplaete ) de;
mit op dreef wezen (Dfo), lena op dreef -n ['drt:x.....drax....draxt ...] 1. zware balk
he/pen (Bu, Nbk): Za'kje even op dreef over en als verbinding van twee bintstijlen
ha/pen? op gang, bij het begin helpen in de Iengterichting van een schuur, gelegd
Nbk), Naodat h/f can koppien koffle in de inkepingen in de heufdba/ke van een
kregen badde, kwam hij aorig op dreefdi.

gebint Op 'e Men ten van de sc/wren /jggen
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dreegschammel - dreger
dragp!aeten (Ste), dragplacten over de
bienten henne, soms wel tien meter !aank
(Ste), Et bin vaeke stulphuzen, mar ok wel
eren; con stev% bientwark, goed schoord,
on dikke drachtplaeten over 't blent (j) 2.

soortgelijke balk, met bouten vastgezet nan
de dragende balken van de kap van een
klokkestoel, ter ondersteuning van de
spanten van het dak (bs: Nw)
dreegschammel (Obk) de; -s [tdn:xskam}
1. bep. schraagwerk waarop de lijkkist kan
staan (..) con dreegschammel waordekistc

op staot, en die wodt in et !iekhusien
be we erd on der dak(Obk)

dreegsel (Dho) et ['drt:xsTJ 1. hetz. als
slietse!, echter: van, in kieren
dreegstoel (I) [dr. . .J - draagstoel (voor
personen)
dreegstok (Nbk) Ook dragstok (Np, Ste)
de; -ken ['druxstakl'drax ... J 1. elk der
draagstokken met behulp waarvan twee
personen een flinke hoeveelheid hooi
tussen zich in wegdragen Dreegstokken
wooden veural dew- keuterboeren bruukt

(Nbk), met name ook gebruikt op de
haegen, waar men nl. niet met paard en
wagen kon komen (Ste): We bruukten die

houdenlsteunen dat bet niet op de grand
kan vallen of zakken Dragp!aeten die
moe'n de boef draegen (Ste), Et ienspan
dreag in de !ichters (El), (ala bn. gebruikt
tegenw. deelw.:) een dregendemuredraagmuur (Nbk) 2. (overg.) vervoeren door te
lopen en het met z'n handen vast te houden
(en/of op an rug of borst to hebben) Bijde
deup van een k/end wodde et k/end dear
eon go cie kennis in de karke dreugen
(Dfo), En doe J. nog tegenspattelde, pafcte
bij him ow de rn/ddel on dreug him et
kantoor uut(vo), Vierman!uden dregen de
k/ste de harbarge out (v), Dc !appieskere!s
leap en vroeger mit de masse, die dreugen
ze op 'erogge(Np)3.(overg.; van kleding,

bep. tekens, sieraden) aan hebben,
gebruiken Mar zien kiender dreagen
minder Heron (..) U). Doedertieden
dreugen vrouwth 'n donker Jak on 'ii
hoepelrok (b), Zo lange as ze h/er een
roawbaand dreugen, gongen ze niet naor
een feestaovend(Bu), En nao ver!oop van
tied mossen we een ge!e steern op 'e k!ercn
dregen (v) 4. (overg.) gewoon zijn to
dragen (van kleding enz.) Ze dregen daor
mar vremde kieren (Nbk) 5. (overg.)

dragstokken op p!akken waor aj' n/ct mit et
peerd kommen konnen; dan leap d'r Jene
vein- en lene aachter, on in de middel kon
d'r een oppertien huJ op. In de rn/ddel bin
ze zoe'n 10 cm th'Jcke en an de uutaenden
dander (Ste)

gewoon zijn ala bonding te hebben voor
een bep. lichaamsdeel, lett. in verb, ala
Hear heit hong de ham [nageboorte van

dreegvlak (spar.) [dr...] - draagvlak (fig.)

maar alles wat hij op zn hart heeft (Dhau,
Sz, Nbk), or batte boge dregen trots,
verwaand doen (Np, b) 6. (overg.; m.b.t.
dieren) zwanger zijn Eon koe dreg negen

Ze zullen wel weer vien en dat d'r glen
dreegvlak vein- is (Ow)
Drees [dri:sJ, in de verb, van Drees
kriegen een A.O.W.-uitkering ontvangen,
(nog niet) an Drees toe wezen (nag geen)

recht hebben op een A.O.W.-uitkering
(spor.)
Dreesgeld (J) et ['dri:sx€It] 1. geld van een
A.O.W.-uitkering Mit wat hare van Jim on
wat Dreesge!d kan "Ic mij we! bedrappen
U)

dregelik (Nbk, b: im) bn.; -er, -st
['dri:gak, 'dri:gI3k] 1. dragelijk, to
verdragen Et is wel een biete zommer an
now toe, mar or wodt now toch wat
drege!iker (Nbk)
dregen Oak draegen (Nt, Pe-Dbl, Ste,

Wol) at. ww.; overg., onoverg.; bet dreugen
[drt:g/'dre:g] 1. (overg.) dragen, zo

merrie] in de boom, want dan dreegt or
voo!dekop laeterboge (Bu), fig. in verb.
ala Die th-ecgt et hatte op 'e tonge zegt zo

maonden on een peerd dreg elf maonden

(Ste) 7. (overg.) voortbrengen van vruchten
(van bomen, struiken, grotere planten) Die
boom dreg we! aorig, hiy her van 'tJaorzo
dreugen (..) (Ste) 8. (overg.) op zich
nenien We moe'n de kosten mit mekeer
dregen (Nbk), 1k gi/l d'r een diet van
dregen (p) 9. uitstaan, verdragen (Nbk, b)
Et is now ienkeer zo gaon, we moe 'ii or
mar dregen (Nbk), Help en steun bear
allegere en geefbear krach t om hear kraus
to dregen (b) 10. (onoverg.) etteren Die
wonde is al zo lange an 't dregen etteren
(Obk), Dc wonde dreegt nog id. (Obk)
dreger Ook draeger (Pe-Dbl, Wol),
drieger (Nbk: bet. 4) de; -5; -tien
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dregersjasse - dremzen
een wind liet:) Dc drekhaanan krien!
(Dfo)
begrafenis Dc dragers Jopen year en naost drekken (flu, Ste) zw. ww.; onoverg.;
c/c /iekwacgan (Np), . ..lopen hier naost c/c drekte, het drekt ['drek] 1. etteren Dan
auto of de waegen (Nbk) 3. drager van een wo'n koenen mit can bepaoidmiddafin c/c
hop. ziekteverwekker (vo) Et leek in '1 ogen druppcld om to zien ofza tb. hebben;

['dn:gç/'dre:gç/'dri:gç] 1. persoon die draagt
2. in het bijzonder: lijkdrager bij een

eerst-an onbegonnen war/c, want omtrent
veertig percent van et yea was drager van
tuberke/basi/len ( vo) 4. blauwe vleesvlieg
(Dfo, Nbk, Nt, Obk, b: Im, bo: Ste) In c/c
kaemer zit can dikke brommar of dreger

(Nt)
dregersjasse (Sz) de; -n [dr...] 1. speciale
zwarte jas van een vaste drager bij
begrafenissen
dreggen (spor.) ['drEgfl] - met een dreg
naar iets vissen
dregonder z. dragonder
dreigbrief (Spa) [dr...] - dreigbrief Dc
ontvanger hat mi] ccxi dreigbrief stuurd

(Spa)
dreigen z. driegen
dreiging (spor., ba) de; -s, -en ['drsjguj] 1.
dreiging, de daad, indruk van bet dreigen
de stifle dreiging van can baand (ba)
dreinen [drji:] - dreinen, drenzen, zeuren
Dajonge bleefmar c/rein en en zeuran (Op),
Kiend, ia moo 'n niet zo dreinen (Sz)
dreinerig ['drjnç9x] - dreinerig, zeurderig,
drammerig Dar kiend is c/c he/c c/ag a/
drainarig (Np)

drek de [drEk] 1. slijkachtige modder, vuil,
most Dc c/re/c meet out at zinkgat hae/d
wooden (Nw), Die jonges gaon c/cur de
thkstemodderen drekbenne(Sz), 'tlshier
al/amao/e drek mit the regen (Spa) 2. etter
(Bu, Np, Nw, Ste) D'rkonitaorig wat c/re/c
out dek/aijpote van die koc (Np), Dan wo'n
koenen mit ccxi bepao/d middel in c/a ogen
druppeld om to zien of ze t. b. hebben; as
ze oat baddan begonnen c/a ogen to drekken, dan kragen ze drek in c/c ogen;
vervolgens wodde et b/oadonderzocht(Ste,
Bu) 3. oogvuil (Nw) 1k bob drek in c/c
ogen (Nw)

drekbende (Ste) de; -s ['dregbendo] 1.
moddertroep
drekboel (Nbk, Sz) de ['drsgbul] 1.
modderachtige boel, slijkachtig doorweekte
modder 't Is can drekboel bij die hoer
thuus (Sz)

drekhaene (Dfo) de; -n; . ..haentien ['dr..]
1. drekhaan, hop (gezegd wanneer iemand

as ze oat hadden bagonnan c/a ogen to
c/re/c/can, c/an kregan zo dick in c/a ogen;
vervoigens wodda etbioedondcrzocht(Ste,

Bu)
drekicerig z. drckki
drekkig (Nbk, hi) Ook c/re kkerig
['drskox/'drskçax] - modderig 't Is hi] c/c
he/c/ca a/tied lie/ca drekk% modderig (hi),
can drak/cari pad (Nw)

drekmender (Dmi) de; -5; -tien
['drekmen ... ] 1. scheldwoord
dreks z. c/re/ct
drekt Ook dreks (Dmi, Nbk) bw.
[drekt/drsks] 1. heel gauw Doe mar gien
muuite, want wegaon c/re/ct wear vot(Ow)
2. onmiddellijk Doe oat c/re/ct even (Ste),
Ic nioe'n c/re/ct opholen (Bdie), Ic moe'n
dreks komman (Nbk), Mar waoromma
mug ie oat c/re/ct niet? (b), Ze moat c/re/ct
niet van c/ia mafia thngan daenken (v), En
now wo 'k c/re/ct mar effan mit jow
ofakkadaren (b), Aj' c/re/ct even kommen
wi/en, zee .1, can pin/ce moat ka/ven en
/igt niat goad, en 't kan dir nooit zo of(j),
Om c/a dooie dood niet! Hoo/ d'r c/re/ct mit
op on cers (..) (b) 3. zeer nabij, vlakbij Et
is bier c/re/ct c/a hock omme (v)
drel (s) Ook drillen (Ow: my.) de; -len

[drsll'drilv] 1. lijsterstrik van ineengedraaid
paardehaar Dc trekliestars wooden basams
in c/c boswaflan dear boeraknecbten in
/iesterstri/cken mit strupies van peerdebaor
out c/a stat van can ruun vongen, in bogies
van can sapiepentoake; die strupies
nuamden ze c/ri//en (Ow)

dremmen (Bu, Nbk, Np, Obk, bo: Op) zw.
ww.; onoverg.; dremde, het dremd ['drip:]
1. zn keel schrapen, aanhoudend een kort
en kuchend keelgeluid laten horen (ook
gedaan om de ander te waarschuwen dat
die z'n mond niet voorbij moet praten) Hi7
c/remde even (Np) 2. opjagen (bo: Op) Ja
moa'n mi] niet zo c/remman, daor kan ik
niet tegen (ho: Op)

dremzen (Ow, Woi) zw. ww.; onoverg.;
dremsde, het dremsd ['dremzv] 1. door to
drammen de ander laten merken dat die zn
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Drent - dreuge
mond niet voorbij moet praten
Drent de; -en [drant] 1. inwoner van
Drenthe, iemand afkomstig nit Drenthe
Drenten bin wend daf' d'r dao/ik in
kommen, zonder cent an to kioppen (Db),
Wij bin glen echte Friezen, mar ok glen

Drenten meer(b) 2. sehaap van het Drentse
type (Db, Nbk, Spa, Wol, s, b) Ze badden
op Berkoper mark een Drent koch t (s)

drentelen (spor.) [dr€ntifl - drentelen
Drenthe ['drcnta] - Drenthe at waopen van
Drenthe z. ook onder waopen: Et waopen
van Drenthe, ten groete over je gezicht,
dear can hac/mit can mes (Nbk), zo ook:
Die bet et waopen van Drenthe op et
gezicbt (Bu), ..op 'e kop zitten (Np) *
Emmen /igt in Drenthe gezegd als reaktie

op een kind dat zeurt om jets te krijgen
waarbij het gebruik maakt van het woord
hebben, bijv. 1k wil kauwgom hebben
(Spa)
Drents I et [drsnts] 1. het Drents, (elk van)
de Drentse streektalen Die man praot
Drents (Nbk)
Drents II bn. [dr€nts] 1. Drents een oo/d,
Drents gebruuk (b), De hunnijpasse van et
Drentse met/cl kwam in oonze omkrieten et
meerste veur(bs), Ni]jaorsrol/egies bakEen
we se/s nooit mit nijjaor, et was meer can
Drents gebruuk (Bu), Dc echte Drentse
stoeten ba/den ze vroeger van roggen b/oem
(Ma), Drentse scha open, Drentse roegstat
bep. soort schaap (b), Drentse stoete

krentebrood (Nt), ook: in bIlk gebakken

['dr ... ... ] - droogdoek
dreuge I (verspr.) de; -n ['drA:ga] 1. droge:
saai iemand 2. iemand met droge humor
dreuge II Ook druge (Dfo, El, Ma, Nbk,
Ow, Wol), droge (Spa), droog (Spa, Sz)
bn.; -r, dreugst ['drA:gIdIyga/'dro:ya/
dro:x] 1. droog, niet nat dreuge kieren,
dreug zaand, Van 't zoemer kwam et huj

dreuge onder dak niet natgeregend (Op),
dreug weer weer zonder regen, 'us dreuge
het regent niet meer, De poppe is nog
druge heeft geen natte Iuier (Nbk), We
ho/en et nog dreuge het regent nog niet
(Nbk), zo ook We ho/en et vandaege niet

dreuge het zal wel gaan regenen (Nbk),
Wat bin 1k b/iede da 'k bier even dreuge
stao uit de regen (ba), Op een zoemeraovend doe we mitmekeer as kiender an
speulen weren in een dreuge sloot (..)
zonder water (v), Hij had gien dreuge
draod meer an/om '1 fief was door en door
nat (Nbk), Ze bin nog mar krek dreuge
aacbter de oren, cisc kieken de vrouw/u a/
naor de bakken en dan is 't drekt mar dik
spill! ze zijn nog maar heel jong,
onervaren, of ... (b), zo ook Hijis nog zo
gruun, hij is nog /ange niet dreuge aacbter
de own (Dho) en Ic bin nog niet inns
dreuge achter de oren (Spa), (zelfst.) de
koegies op et dreuge hebben genoeg geld

hebben om er goed van te kunnen leven
(Dho), zo ook de scbaopies op at dreuge
hebben ( verspr., Wol), Ft is on wits praot,
et bang an mekeer as dreug zaand het is

een onsamenhangend geheel wat er wordt
verteld (Nbk), zo dreuge as ties (Db, Nbk,
(Ste)
Np, Spa, p. v), ...as gaege/ (b), ...as gotte
dresseerkarre (Bdie, Diz, El, 01-NI, Ow, (Nbk, Wol), ... as boom (verspr.), ...as
Sz, Wol) de; -a; -gien [dre'si:arkar;] 1. boppe (Nbk, Nw, Pe-Dbl, Wol), ...as can
dresseerkarjongepcerden be/eren year de scboezo/e (Bdie), ... as Sunterk/aos zien
dresseerkaire (El)
kont erg droog, vaak gezegd met name van
dresseren [drsst:ari2] - dresseren, africhten droog, oud brood, droge koek (Obk, Wol,
van dieren Die bond is goed dresseerd, hiy Nw), ook gezegd van een saai iemand
kan mooi zitten (Diz), bij vergelijking: 1k (Nbk), zo ook so dreuge as Sunterklaos
Mot me niet dear jow dresseren denk maar zien gat (Bu, Nt, Obk), zo rb-cage as leer
niet dat 1k alles gelijk maar voorje doe op (Sz, Dfo), ...asscboe/eer(Bdie), ...askorke
jouw bevel/verzoek (Nbk)
(Op,Np), ...as wat(Nbk), ..asborre(Bdie)
dressuur (spor.) [dre'sy:ør] - dressuur, af- 2. uitgedroogd, niet enigszins vochtig,
richting van paarden
zonder sap(pen) ten dreuge baud, eon
dressnurproef (spor.) [...'s. ..J - dressuur- dreuge keel, dreug boo/u, ten dreuge boest,
proef (van paarden)
Hej'de was a/ dreuge ?(Ste), D'rzatnogal
dreughoeket (verspr.) [dr...] - droogboeket war dreuge hoorn in die koek/auwe(Diz) 3.
dreugdoek Ook druugdoeic (oost.) zonder vet, niet gesmeerd: Et s/ottien is
brood (Nw), etDrentse waopen in de base
hebben een mes (om evt. mee te vechten)
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dreugcholen - dreugend
wat to dreuge (Nbk); ook: met assen die
niet gesmeerd zijn As do waegens dreuge
binnen beginnen ze to piepen, dan moe]' ze
even wat smeren (Pe-Dbl) 4. in dreuge

warken, zoas die in de Noordoostpo/der,
doe die dreugelegd is (Dfo)
dreugelopen (verspr.) Ook drugelopen
(Nbk, Ow), drooglopen (Spa) at. ww.;

wien niet zoet 5. (bij bep. voeding) zonder
toevoegsel: dreuge eerpels eten zonder vet
(Nbk), dreug brood zonder beleg, d'r glen
dreug brood an/mit (verdienen) kunnen er
veel te weinig aan/mee (kunnen) verdienen,

onoverg.; is dreugelopen [drA:galo:plp/
dryga .....dro:xlo:p] 1. (van wagenassen
c.d., bij uitbreiding gezegd van een
voertuig als geheel) opraken van vet
(waarmee de as gesmeerd is) De waegen

zo ook D'r is glen dreug brood an to
verdienen en Et markvolk kan wel weer
inpaicken, ze verdienen glen dreug brood
(Obk), Pattie meensken gunnen een sander
glen dreug brood (Pe-Dbl, Obk) 6. (van

piept, hij is dreuge/open on now moot d'r
vet an de asse smeerd wooden (Np, Ld),
Eon waegen die dreugelop, is van een

gierige boar (Sz) 2. droog worden van

terrein doordat het water wegloopt (Nbk)
koeien, resp. kippen:) niet melk gevend, Et begint bier aorij dreuge to lopen (Nbk)
niet meer leggend een dreuge koe een koe dreugemaeken Ook drugemaeken (El,
die geen melk meer geeft, die men droog Nbk on oost.) zw. ww.; overg.; het
laat staan, vaak vooral omdat men het dier dreugemaekt [dr..!...] 1. afdrogen Wij' et
over enige tijd wil laten kalven: Die koo koppien nog wat beter dreugemaeken!
moetdreuge (Dho), In dit stok Iaandhebbe (Ow) 2. droog doen worden op andere
ik a//lend dreug vee lopen, eon stok of wat
pinken en een paer over/opers (Op), Een
dreuge koe /aoten we bij do pinken
(Dhau), De /ciepen bin druge leggen niet
meer (Ma), zo ook We hebben de kiepen
ok zowat dreuge, dan ruden ze(Np); verder
in een druge motte waar de biggen bij

vandaan zijn (Nw, Dhau) 7. (van personen)
saai, vervelend een dreugen iene een saai
iemand (b: Im), Dat is ok een dreuge
zoutpilaar (Ow), Da ok een dreuge Pier

wijze Naost et aandere war/c bob 1k ok we!
es 50000 turf greuven en drugemaekt op
een meitied doen drogen (Ow)
dreugen Ook drugen (El, Nbk, en oost.)
zw. ww.; overg., onoverg.; dreugde, het
dreugd ['drA:gfl/'drygfl] 1. (overg.) droog
maken, laten worden Jo banen dreugon,

Boonties in 't zoolt, zoerkool in do grote
bra unstien en inmaekpot on de appe/s
wooden dreugd boven de kachel (v), glen
dreuge draod meer om 't lief hebben,

eon droge, saaie vent (Dmi, Nbk), eon dreugend weer weer waardoor de was, het
dreuge Pieter id. (El, Diz), ... Teunis id. gewas enz. good droog kan worden (Bu,
(Ste) 8. (niet van personen) niet tot de Ma, Nt, Op, vo): Et was now mooi
verbeelding sprekend, saai, vervelend
dreugend weer (vo), dreugend weer uut et
dreugeholen Ook drugeholen (El, Nbk en oosten (Nt), In do in/the/tied van de rogge
oost.), drooghouden (Spa) st. ww.; overg.; hebben de boeren graeg zannig on
het dreugehullen ['dr.../...J 1. drooghouden, dreugend weer (Op), Et is echt drcugcnd
niet nat laten worden Ze hadden doe nog weer, mit een oostelike wiend (Bu) 2.
potstallen, on dan mossen ze een bieleboel (overg.) gedurende kortere of langere tijd
heideplaggen broken om et vee dreuge to geheel droog laten worden turf dreugen
ho/en on ie kregen dan zo prima dong year
de bouw
De potstalbokken wooden
't kruut
dreugebullen mit heideplaggen
drugebolen zn kruit drooghouden (El, Ld,

Ow)
dreugekoken zw. ww.; onoverg.; is
dreugekookt ['drA:ga ...] 1. door lang to
koken droog worden As de eerpe/s
of/co/con, dan koken ze dreuge (Wol)
dreugeleggen [dr...] - droogleggen:
droogmaken van plassen tot landbouwgrond Dat bin mannen die in de poolders

/aoten, Zion kleren bad hij in de pollen to
Vroeger
dreugen bangen in do zunne
weren d'r mo/levangers die pakten ze wel
wit do scboppe, ok wel mit knijppen; ze
struupten ze on de ye/len kwammen op een
plaankien aachter do kachel to drugen

(Dfo) 3. (onpers.) drogend zijn (van het
weer) Et druugt we] stark (Nbk) * Regent
et op St Margriet, dan dreug et do hole
hoonsdaegen niet(Pe-Dbl), ...dan dreugtet
in zes woken niet (01-NI)
dreugend z. onder dreugen

-729-

dreuger - dreugte
dreuger Ook druger (oost.) ['drA:gçl'drygr]
- droger, droogtoestel
dreugeri'je (spor.) Ook drugeri'je (spor.
oost.) [drA:gç'Ljø, ook ...sj, z. -i'je!drygç... ]
- drogerij: het drogen; plaats waar men
droogt, vooral hetz. als grôsdreugorj7o, z.
aldaar
dreugerossen (Nbk) Ook droogrossen
(Spa) zw. ww.; overg.; roste dreuge, het
dreugerost ['dr...!.] 1. rossend droogmaken
Jo moe'n me de ruggo even droogrossen

(Spa)
dreugeschoeren (Obk, 01-NI) Ook
droogschuren ( Spa) ['dr..!..] droogschuren Eerst ho'k glazewasson on
doe ho'k droogscbuurd (Spa)
dreugeslikken (Nt) onbep. w. en het
dreugeslikt ['drA:go...] 1. door afte Iikken
droog maken Eon scbaop s/ikE zion
Jammegion helemuole dreuge (Nt)
dreugestaon Ook drugestaon (Bu, Db),
droogstaon (Sz) st. ww.; onoverg.; het
dreugestaon ['drA:ga ....dr...] 1. zonder

water of andere natte inhoud, in verb. als
AJ' do boo/ten emmers on tobben vroeger
to lange dreugestaon leuten, konnen ze
makke/ik voiraegen (Obk) 2. geen

alkoholisehe drank meer gebruiken 3. niets
meer in zn glas hebben staan 4. droogstaan
van een koe, d.w.z. geen melk meer geven
Veurdat hij ku/ft moot eon koe aen/ik acht
woke dreuge staon, dan wodt bij niet
mu/ken (Ste), Eon koe moot your 'tkalven
drie niaonden dreugestaon (Obk), Die koe
stiet now druge (Db) 5. niet meer leggen
van een kip Tiodens do rui staot do kiepo
dreuge (Wol)

dreuge, hour, we me/ken 'in niet of

(01-NI), In Kastnaacht wodden de koenen
wel dreugezet, zodat do meonsken naor do
naaebtmis konnon (Ste), We zu/len die koe
dreugezotten (Obk)

dreughekke ['drA:xheko] - drooghek
dreughied (spor.) Ook druughied (spor.
oost.) ['dr...!...] - droogheid
dreugien Ook drogien (WH) et; ...gies
['drA:xin/'dro:xin] 1. drooe, vast voedsel
op eon drougien zitten niks te drinken
krijgen!hebben: We zitten bier niet op een
c/re ugion, we guon et geld natmacken
(Wol), Zo bouden oons niks an, we zatten
op eon dreugien we kregen niks to drinken
(Ow, Op), verder in nattion on drougion z.
onder nattien: Jo moo'n Jo nattien en
dreugien op 'o tied kriogen je eten en
drinken (Dho, Ma, Np, Op)
dreugighied (spor.) Ook drugighied ( spor.
oost.), voor -held z. -hied ['drA:goxhit/
'drygoxhit] - drooglieid
dreugisteri'je (Op) [drA:glstf'cjo, Z. ook i'je] - drogisterij
dreugkappe (verspr.) [dr...] - haar droogkap
dreuglegging ['drA:xlegq]] - drooglegging
dreugliende (01-NI, Ow, Ste, Wol) ['dr..]
- drooglijn
dreugmaekeri'je (Nbk, ko) [drA:xmc:kr
'jo, ook ...sja, z. -i'je] - droogmakerij:
drooggemaakt land D'r wodde in de
voonpo/der ok voond, on as do boel weer
war dichtogniJde, kwammon d'r dreugmaokeri7on mit mou/en ties zoas spinnekoppen on stattomeulonties (ko)

dreugproeme ['dr..] - droogpruim, iemand
die een beetje droog is
dreugproemer (Pe-DbI) ['drA:xprfimf] droogpruimer, iemand die met lange tanden
eet
Hoe kom ie bier now zo inienond op 'e dreugrak Ook dreugrek (spor.), drungrek
Fochtel2'Op 'euiets, zee R. drougeweg(vo) (Nbk) et; -ken; -kien ['drA:xrakl...] 1.
dreugewrieven (Obk) Ook drugewrieven droogrek, rek waarop iets to drogen wordt
(Nbk) ['dr..!..] - droogwrijven Eon gelegd, met name was, linnengoed
noehteron ku/f wodde a/tied dreuge wro von dreugrek z. dreugrak
mit eon toppo stro (Obk)
dreugroker (Ld) de; -s ['drA:xro:kf] 1.
dreugezetten (verspr.) Ook droogzetten gezegd van een bep. pijp
(Spa) zw. ww.; overg.; zette dreuge, her dreugte Ook druugte (El, Obk en oost.)
dreugezet ['dr..!..] 1. niet langer melken de; -s, -n ['drA:xtotdryxto] 1. droogte Dat
omdat de koe gaat kalven Vour do ku/flied /aand is dour do druugte holemaol
hadden we do koe achE woken dreugozet versohrompeld (Obk) 2. ondiep gedeelte
(Pe-DbI), We zotten do koe in ion keor van een meer (Np)
dreugestoken (spor.) [dr...] - droogstoken:
door to verwarmen droog doen worden van
een huis
dreugeweg (vo) [aks. wisselt] - droogweg
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dreugteperiude - dri'j
dreugteperiode (Ow) [dr.. •] - droogteperiode 't Is haost ondaenkbcr oat d'r nao
ccii Lunge dreagteperiode ccii teveale an
wacter kommen kan (Ow)

dreugtrommel [dr...] - droogtrommel
dreugzoolder (Op) ['drA:xso:ldj] - droogzolder Vent de boerewaegen haj'genoeg an
len goeie, dikke lekenboom; die wodde
zaegd en dan kwam hij eerst een halfjaor
in et waeter; (..) dan kwam fiij under
bospollen in et schaad to hggen, ok weer
een half jaor; dan gong bij naor de
dreugzoolder, on daor mos bij wel zoe'n
veertig tot vuuftj jaor hjgen, hoe langer
hoe beter, dan kromp et boolt niet moor

steeds talmt (Ma, Nbk, 01-NI) 2. klein
mens (Sz)
dreutelen (Db, Dhau, Nbk, Obk, 01-NI,
Spa, b, b: Im, In) Ook drutelen (Db) zw.
ww.; onoverg. [tdrA:tjifdryt1)] 1. langzaam lopen, drentelen Jonge, loop toch niet
zo te dreutelen (01-Ni) 2. talmen, dralen
Dc aatode are gong al cup en, mar K.
dreatelde nog wat (b)
dreutelgat z. dreutelkont

dreutelig (Obk, bo: Bu, Nw) bn.; -er, -st
['drA. t]x] i. niet vlot in zn doen en laten
dreutelkont (Bu, Db, Diz, Nbk, Obk, Ow,
bI) Ook dreutelkonte (El, Obk, Spa, Sz),
dreutelgat (Dhau) de; -en; -tien
[tdrA:tikont/
...konta/ldrA:tigat] 1. iemand
(op)
dreugzwemmcn onbep. w. [dr...] 1. die niet opschiet (met het lopen en
anderszins)
droogzwemmen (fig.)
dreumes (spot.) de; -en; -ien [drX:mos] 1. dreutelkonte z. dreatelkont
dreuteizak (b: Im, in) de; -ken; -kien
dreumes, hummel
dreun de; -en; -tien ['drX:n] 1. dreunend ['drA:tlsak] 1. besiuiteloos iemand
geluid of trilling Dc ontplofiungs buten- drevel (App, Obk) de; -5; -tien ['drt:w,
dew-c weren as doffe dreunen to beuren (v) ...vfl 1. drevel: om spijkers mee aan to
2. zeer monotone geluidsopeenvolging Die drijven etc. Aj' een oolde drevel bebben,
housenjeziek oat is me wat, oat gaot an dan komt d'r mittertied ccii kodde op glad
iene dreun dear (Nbk), Ze badden gelaud en rond uiteinde (i.p.v. met het oorheard. fene dofTh sombere dreun nl. van spronkelijke kuiltje daarin) (Obk), een
kanonvuur, mitrailleurvuur e.d. (v), Hij plagge even andrieven mit ccii drevel
ramm cit an iene divan dear, je kun 'm niet (App)
zo gaaw volgen hij kletst maar door en dreverd z. drewerd
kletst maar door (Diz) 3. harde kiap die drewerd (App, b, b: Im) Ook dreverd (p)
men uitdeelt, krijgt, doordat jets ergens Zn. ['dri:wçt/...vçt] 1. pauze, oponthoud
tegen botst iene ccii dreun verkopen een (App, p) drewerd bolen even pauze
harde klap geven (Ld), Ic zollen him ccii houden, met name bij bosarbejd (App) 2.
dreun geven! (Nbk), Hij kreeg ccii drean weer waarbij men niet kan werken (en
waarbij men dus met oponthoud to maken
veur de kop! (Nbk)
dreunen zw. ww.; overg., onoverg.; krijgt (b: Im) 3. in Hij is good op zien
dreunde, het/is (bet. 3, 4) dreund ['drX:v:] drewerdhij heeft een goede bui (b)
1. (onoverg.) dreunend trilien Ethielehuus drij de; -en; -gien [drij, ook drsj, z.
dreunt dour die zwaore auto's (Nw) 2. drijen] 1. keer dat een persoon of zaak
(onoverg.) dreunend klinken Hij sleug de draait Ic moon nog iene drij doen, bif
deare dichte, et dreunde d'r over (Nbk), disse deare moej' de sleatel twie keer
(zelfst.) et dreanen van de klokke (Diz) 3. ommedrijen (Nbk), Ze konnen de drij niet
(onoverg.) opdreunenEtlietiendreundeine macken nl. met de auto (v) 2. bocht,
nog dear or heard (Nbk) 4. met zware wending (ook van een weg) D'r zit daor
stappen lopen (Nw) Hij dreant de trappe veerderop ccii drij in de weg (Bdie), Hij
op, et is net een klaphungst (Nw) 5. (on- het d'r gauw even een drij an geven heeft
overg.) hard klappen, slaan tegen Hij het snel anders voorgesteld (uit taktische
overweging) (Nbk), 1k mos d'r even een
dreande tegen de mare op (Nbk)
dreuntien (Obk) et; dreunties ['drX:ntin] 1. drij an geven, cers was et zo snea year
liedje
bear west (Nbk), je drij (niet) vien en
dreutel (Ma, Nbk, 01-NI, Sz) de; -5; -tien kannen (niet) op zn gemak raken, (niet)
[drA:tl] 1. iemand die niet opschiet, die gewend raken: Et weer gaot de boor niet
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dri'jbaand - dri'jen
naor 't zip, hij kan zien th-iy niot vienon on
daorommo is hij zo none/il (Obk), low
bobbonjow drij nicE vandaogo, Jo w bin zo
sikkenounias wat(O1-N1), waartegenover:
Hijbad wo/zo zion dr/f vandaoge! bij was
zo in zn element (Spa) 3. draaiende kiap
die wordt uitgedeeld eon dn3( om do oren
goven/uutthèion/kriegon (verspr., Nbk): A 'k
d'r bif west was (.j, haddo die binge] eon
Ilinke drif om do oron krogcn (vo), eon
drij on do oron ontwieken (Spa), Hif
kreeg eon dri% hij gieso/de in do ronte!
(Ld) 4. smalle draaibrug over een vaart
(Ld, ko: WS) do witte dri7 (ko: WS), De
drif i,t eupen (Ld)
dri'jbaand (Nbk) de; . ..banen; ...baantien
['dr...] 1. band van gedraaid stro
dri'jbaanke (Nbk, Obk) [dr...] - draaibank
Ben hoolten nappe was uutdrifd mit de
drijbaank, rond van vonn, en van best
ho alt (Obk)
dri'jbalke z. schommelbalko
dri'jbod (Ma) Ook dri'jplaanke (Ma) et;
-den ['dr..!..] 1. elk der twee planken van
het draaiwerk van een ouderwetse boerenwagen waarmee drifschamme/ en veurstel
draaiende bewegingen ten opzichte van
elkaar maken: Onder do drijschammel zat
et dribod of do dri)jolaanke (Ma), Et
boverste dnbod is 3 cm dikko, 11 cm
briod en 1 meter lang en zat mit spiekers
vaastc an c/c schammel; et ondersto is 4 cm
dikke on het veerdor doze/dc maoten as et
bovoj-sto, mar is vlak(Ma)
dri'j bock ['dr..] (spor.) - draaiboek
dri'jbossel (Diz, Ma, Pe-Dbl, Spa, Wol)
Ook wierbossel (Dho, El, Nw), warrebossel
(Bdie) de; -s; -tien ['dr...!.] 1. draaiing in
het haar (bij mens, varken, koe) Hif hot
eon drifbosse/ in 't baor (Diz)
dri'jbrogge (Nbk) de; -a; ...broggien
[dr...] 1. draaibrug
dri'jdeure (Nbk) de; -a; . ..deurtien [dr...]
1. draaideur
dri'jdissel (Obk, Ow) de; -s [dr...] 1.
disselboom die geheel rond kan draaien

(dus onder de wagen door)
dri'jen zw. ww.; overg., onoverg.; dri5de,
het/is (bet. 3, 6-12) dri'jd ['drtj(d)i: (OS,
WS zuidelijk van de Londe, Np,
Op)/'drj ... (WS noordelijk van de Londe,
Pe-Dbl, App, Db, Dhau, b) 1. (onoverg.)
rond een al dan niet denkbeeldige as

draaien De mou/ewioken dn7en in do ronto
(Ma), Do movIe dri7t (Ma), Do dnfmov/e
is krek begonnen to drifon (Nbk), Al/es
drijtdaorom dokiendorde kinderen staan
daar steeds in het middelpunt van de
belangstelling, zijn in dat gezin van
overheersend belang, Hif daonkt zoker dat
al/es on b/ni drift dat hij steeds het
middelpunt is, dat ze steeds rekening met
hem moeten houden (Nbk), Daor drijt et
ammo daar gaat het om, dat is het
belangrijkste (Nbk, Np), zo ook Waor
drfjde at now a//ogeer omme?(Nbk), Et
bog/nt me wat to drien ik word draaierig
(Nbk), A/los drifde me ik was ontzettend
draaierig (Nbk) 2. (onoverg.) in working
zijn, lopen Do motor began to dn7en
(Nbk), En dan mos hij zorgen dat de boo/
weer drijdo dat de zaak, het bedrijf enz.
weer goed liep (vo), A..? op eon dag acht
uron aachtormekoordridhobben, dan wif'
of we/go/oven achter elkaar door gewerkt
(Nbk), Nao eon dag of viore, viovo drijdon
do febrioken weer (vo), El dnt daor
al/emao/ good het loopt daar prima (Nbk),
Do boel bog/nt daor wat minder to drien
het gaat minder goed lopen met dat bedrijf
(Nbk), zo ook El drift daor niot meet het
loopt daar helemaal niet meer zo goed
(Nbk) 3. (onoverg.) wenden, keren 1k kan
daor n/ct drijon mit do auto (Nbk), Zo
begun mit doogon to drien(Nbk), De wog
drift daor wat dour do /anon (Nbk), Do
wiond drift gaat nit een andere book
waaien (Nbk), zo ook Do wiend is drifd
(Nw) 4. (onoverg.) draaiende, wentelende
bewegingen maken Wat /opt zo toch do
bieltiodmit otkontien to drijen(Nbk), Die
]opt ok aonk mit do kont te dnon (Np),
Wat lopt die to dr/jon op '0 straoto!
eigenwijs lopen(Nbk), Hi5 zat mar watmit
do hanen to drijen (Nbk), Jo moo'n 'm
laoten dri7en on draovon gezegd m.b.t. een
paard, om to zien of het geen gebreken
had, bijv. of het niet krampig zou zijn
(Ste), in bedde /igon to dr/jon liggen
woelen, zo ook 1k kon niet slaopen van de
warm to, ik lag mar to drijon on to vro tten
(Diz), Zit niet zo to drijon! zit eens stil
(Dho) 5. (onoverg.) draaiende bewegingen
met zn vingers maken aan iets H/f zat an
do radio to drijon (Nbk), 1k drijde an 't
knoppion op zuuknaor wat oers ni. van de
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dri'jer - dri'jer
radio (v) 6. (onoverg.) komen, gaan, zich
voortbewegen met één of meer draaiende
bewegingen, met draaiende bewegingen om
jets been gaan, tussen jets door gaan enz.
Hij drijdc mit ccii grote bocbt oonzc dam
in (Nbk), Th3/ drijdc wool tussen al die
gro epics meensken deurmit de auto (Nbk),
de bak In drijen het gevang in moeten
(Nbk, Np), ...laotcn (Nbk, Np), (overg.)
lene d'r in drijen erin doen lopen (Nbk,
Np): Die hebben ze d'r ok aonj in dri7d
(Nbk), zo ook icne d'r In drijen laotcn
(Nbk, Np), Ic woe'n d'r niet zo in omme
dri7cn voortdurend ontwijkend en liegend
praten (Nbk), Hi5mos aongdnen on him
d'r cut tepraotcn hij moest flu weer dit en
dan weer dat zeggen om hem eruit te
praten (d.i. op met altijd eerlijke wijze)
(Nbk), zo ook Hoc mos hi him daor now
cut drijen! (Nbk), Th7 dri7de d'r de
bieltied onnmehennc sneed bet punt niet
aan, durfde t niet aan om erover to
beginnen (Np, Nbk), Drif d'r mar nict zo
ommehenne spreek ronduit, vrijuit (Mun),
Vertel me now mar hoc et gaon is, je
drijen d'r alsmar ommehenne (01-Ni), Ze
drijen d'r mar war ommctoe, ze drijen mar
ow de waorhicdhenne(Bu), Hi7drijdc d'r
ommetoe as ccii katte ow ccii bodvol hicte
br; (Bu), zo ook as ccii katte ow de hicte
bn7(hennc) drijen (Nbk, Spa) enHijdri7t
ow de panne toe, as ccii katte om de hicte
bn7draait voortdurend om de kwestie been
(Bu) 7. (overg.) om een al dan met
denkbeeldige as doen draaien, om jets been
doen draaien Et bekkc is scbraank, 17C kan
ctzo nietdrijcn (El), doem en drijen steeds
zn duimen om elkaar been draaien: lett.,
ook: zich vervelen (Nt), lene on de do ewe
drijen hemlhaar volgzaam doen zijn, zo
praten/doen dat je op hem/haar aan kunt
(verspr.) 8. (overg.) wenden, doen wentelen, in een andere richting draaienjc naor
icne toe drijen, icnc or gat toe drijen met
zn rug naar hem, haar gaan liggen (bjj het
slapen) (Nbk, b), Ikheb him [ni. het kalfje]
even drild in de koc, en doe was 't d'r zo
mar word het viot geboren (j), Hij drijt
him/dc kontd'r vcurweghij krabbelt terug,
doet jneens met meer nice, wil het ineens
niet meer (Nbk), Th7 bet di- we! slag van
ow d'r de kont veur weg to drijen is er wel
handig in om (Dho) 9. (overg.) maken,

bewerken, doen ontstaan met draaiende
bewegingen p11/en drijen, eon sigerette
drijen, con sjckkien... (Nbk, Np),
Haevcrstro drijen is ccii oold gebruuk; or
wodde vrocgcr daon as vee an dc wiend
was (trommelzucht), dan deden ze ccii
strobaand In de bek on bunnen die vaastc
op 'e kop, ow ze an t baffelen to krlegen,
dat de wiend d'r zo of gaoii zol (Dfo),
ronties drijen op 'e icsbacne de ijsbaan
steeds schaatsend rondgaan of kleine
rondjes schaatsen anderszins op de ijsbaan
(Nbk), lone ccii loer dn7cn z. onder loer,
bet. 2, HIJ dridc d'r ieiie vertelde een
leugen (Bu, Nbk), zo ook ccii lcugcii
drijen (b), alles d'r dear drijen ailes
opmaken: Hijhet glen cent in debase, hij
drijt a/Ms d'r dour (Dho) 10. (overg.) met
draaiende beweging nit of van jets halen of
in iets bevestigen Ic nice 52 die schroeve d'r
even of drijen (Np), d'r eon laampc in
drijen ni. in de fitting (Nbk, Np) 11.
(overg.) liedjes doen klinken nit een
draaiorgel, door draaiende bewegingen Ze
drijdcii lessend ok een StcI/uiigwarfs
Bet/en! (Nbk), Dc orge/man dvijdc zien
deunties, de iciicnao do aandcre(j), I was
nog drok an 't drien ow ct fiction uut to
kricgen 0) 12. (overg.) een cd, grammofoonplaat, film, video e.d. afspelen eon
plaete drijen, D'r drijde ccii film (Nbk)
dri'jer de; -5; -tien ['dnjç, ook 'drsj..., z.
drijen] 1. jemand die draajt 2. iemand die
om de dingen been praat, die af en toe Iiegt
om zich emit to redden, die niet recht door
zee is le kun nargens Van op an mit him, et
is ccii drijer (Nbk) 3. wartel, wervel,
draaihaakje Twie scha op en kommen met an
dekoppelstokzoiider drijer(b) 4. zwengel,
arm om bep. instrumenten in een draaiende
beweging to krijgen en to houden (bijv. van
een siijpsteen, een ouderwetse koffiemolen) 5. draai om de oren (Nbk, Obk)
Hij gaf him ccii beste dner ow de oren
(Nbk, Obk), Dat woof' met weer lappen,
dan kriej' eon dri7er ow do oven (Obk) 6.
varken lijdend aan de draaiziekte (Np)
Varkeis haddcii vrocger do vlckziekte we!,
on dan haj' d'r ok wel es van die drijers
bij(Np) * (raadsei:) ¶n Hoolten hutticn/Mit
een keuperen Butt/en/Mit een drier in 't
gat/Rao, rao watisdat?nl. een ouderwetse,
op schoot gehouden koffiemolen (Bdje), z.
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dri'jeri'je - dri'jschieve
ook onder butte, buus
dri'jeri'je (Nbk, Np, Ow) de; -n [drija'r...,
z. -ije en drijen] 1. het voortdurende
gedraai 2. in elkaar draaiende delen: van
een mechaniek, de beenderen Do mao/do

dri'jmeulcman (El) do; -nen; -negien
[dr...] 1. de baas van, degene die gaat over
de draaimolen N was bij oons de
dnnieu/onian (El)
dri'jmeulen z. drijmou/o

kofilo b/eelan do drijoric en zo zitten; do
koffiomeulo was dan roeg al. gezegd van
een ouderwetse koffiemolen (Np), Eon nij
k/inkso/ in do drijerijo [n]. in een tang]
hu/p eon bu/t; daor wus do keuporslaogor
viol rand mit (Ow), 7 in do drijori3ion
hebben di. last hebben van het onderste

dri'jmeulepeerd (Dho. Nbk) et; -en;
...peertien [dr...] 1. paard dat een
ouderwetse draaimolen rond deed gaan 2.
elk der nagebootste paardjes in een draaimolen waarop een kind kon zitten
dri'jorgel [drijorg, ook 'drsj..., z. drijen]
- draaiorgel
deel van zn rug of van zn heupen, dri'jorgelmeziek [dr...] - diaaiorgelmuziek
waardoor men z'n benen moeilijk kan dri'jorgelviel (vo) ['dr..] - wiel, rad
bewegen (Nbk)
waarmee men een draaiorgel doet spelen
dri'jerig [drtj1ox, ook 'drEj..., z. drien] - Eon boo/ten wiene mit zoo 'n drijorge/viel
draaierig: duizelig; met veel bochten; niet d'ran(vo)
openlijk, niet recht door zee
dri'jplaanke z. drijbod
drPjgeval (Wol) et; -len; -legien [dr...] 1. dri'jpote (Ld) de; -n; ...potien [dr...] 1.
ding dan kan draaien of waarmee men kan draaibare poot aan een steel, een toestel
draaien: Eon spanner is eon drijgova/an do dri'jputte (Bdie) do; -n ['dr...] 1. put
droug/iendc ( Wol)
waaruit men het water omhoog kan
dri'jhekke (spor.) et; -n; .. .hekkien [dr...] draaien: mit eon roBe waotcr nut do
1. draaihek
dn)outto hac/en (Bdie)
dri'jhoekien z. driJ/appc
dri'jraem (Nw, Ow) [dr...] - draairaam In
dri'jing (Ld) de; -s; drijinkien ['drtjuj] 1. do buuska em or zatten doe glen drijraemon
ineengedraaid haar, met name in de om frisso /ocht in huus to ki-iegon, mar
borstels op bet achterwerk van een varken schoelraomen(Ow), eon vaastraoni on eon
dri'jkevertien (Np) et; ...ties [dr...] 1. drijraom (Nw)
bekende watertor: schrijvertje
dri'jschammel (verspr.) Ook dri'jsc/zarrel
dri'jkolk (Bu, Dho, Nbk, Ow, j) Ook (Np) de; -s; -tien ['dr ... / ... skaj] 1. hetz. als
dri'jkolke (Dfo, Ow, Spa) de; -en; -ien schamnie/, bet. 5 (onderdeel van een
['dr.../...] 1. draaikolk Aacbtor do stuw sit boerenwagen) Do dri7scbammo/ lopE van
eon dn7jkolk (Bu), Jo vu/en glen grond, et onderon wat rond, aers zo/ bij n/ct drijen
is lovonsgovoer/ik in do drijko/k U)
kunnon; in do midden zat hij vaaste wit
dri'jkolke z. drilkolk
eon J-ongo, van bovon naor bonedon d'r
dri'jlappe (Dfo, Dho, Mon, Nbk, Np, Sz) hie/ondal dour honne; d'r hove,, op kornOok dri'jhoekien (Np) de; -n; ...lappien men do rongon (an e/ko kaant lone), die bin
[dr ... ..drEjhukin] 1. extra ingenaaid lapje d'r your ow do ziodplaankon te ho/en (Op),
onder de oksel van een meow orn meer Soms zat d'r ho von do koersto/eken con
ruimte voor het draaien te hebben (tegen hoepo/ van iozor daor bij et drijen do
bet inscheuren), okselstuk (z. ook drij- drijscbamme/ stoun an baddo (Ma), Om
stokkion) 1k moot nog eon drij/appe in 't
homd zotton, want ot is bio/emao/e ver-

zwieton (Np)
dri'jmeule Ook dri'jmeulen (Spa) de; -n;
...meultien [dr...!. ..mA:ln] 1. draaimolen
dri'jmeulebaos (Dfo, Obk) de; ...baozen;
-ien [dr...] 1. eigenaar, baas van een
draaimolen
dri'jmeulekerel (Diz, Ma, Obk, Ow) de;
-s; -tien ['dr...] 1. baas, eigenaar van een
draaimolen

die ronge, an do onderkaante van do
drischammo/, dodon we wo/ eon rauwo
spokzwaoro, om do bool vet to ho/on; die
mos a on/i/c van eon oo/d var/eon wezon,
want die woron et di/csto; a/rn d'r /actor
ofhaeldon was hijzo plat as eon stok leer

(Op) 2. draaibaar onderstel in de volgende
toepassing (Ow): Do wastobbo ston on eon
drijschamrno/ (Ow)
dri'jscharrel z. drijscbamnie/

dri'jschieve (spor.) [dr...] - draaischijf:
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dri'jslot - driedraods
van een ouderwetse telefoon
dri'jslot (spor.) [dr...] - draaislot
dri'jstel (Db, Sz, Wol) Ook draaistel (Spa)
et; -len; -legien [dr...!.] 1. draaibaar deel
van het onderstel van een boerenwagen
dri'jstoel (Nbk, Nt) [dr..] - draaistoel:
draaibare stoel (schertsend:) Doom in 'tgat,
dan hoj' eon dri7stool (Nt)
dri'jstokkien (Nbk) et; ...stokkies
['drtjstokin] 1. extra ingenaaid lapje onder
de oksel van een mouw am meer ruimte
voor het draaien te hebben (z. ook dn'jlappo) Eon dnstokkion hej' onder do
mouwo ow moor ruumto veur et driJon to
holon on your do stovighiod (Nbk)
dri'jtaofel (spor.) ['dr...] - draaitafel: in
studio's; platenspeler
dri'jtoppe (Db, Ld, Ma) de; -n; ...toppien
[dr...] 1. pluk ineengedraaid haar (Ld, Ma)
Eon gioseltoppo is eon biggo mit eon
driJtoppe in do bossels (Ld), HiJ hot eon
drijtoppo op 't houfd (Ma) 2. draaitol:
bekend kinderspeelgoed (Db) 3. kind dat
altijd in draaiende, drukke beweging is,
draaitol (Db)
dri'jvonder (Wa!) et; -s; -tien [dr...] 1.
draaivonder, draaibaar voetbruggetje Et
drijvondertion is of(WoI)
dri'jwark [dr...] - draaiwerk (in hout e.d.)
dri'jwarrcl z. drijwarvol
dri'jwarvel (Db, Nt, 01-NI) Ook
dri'jwottel (Dfo, Nbk), dri'jwattel (Bdie,
Dfo), dri'jwarrel (vo) de; -5; -tien ['drij
warwJ, ...v, ook 'drsj..., z. dri'jen
! ... wotl!. . .wai!.. war!] 1. draaisehalm, hetz.
als dri7or, bet. 4 con knijppo wit eon
drijwottol (Dfo), Et statloertien zit an eon
touw, on dat touw zit mit eon
dn7warvoltien an eon lange lion do dour do
2. hetz. als
stal bonne (01-NI, Nt)
dwirroltoppe, a. aldaar (Nbk)
cIri'jwattel a. dri'jwarvol
dri'jwottel z. drijwarvo/
dri'jziekte (Db) [dr...] - draaiziekte Et is
eon hiele plaog, as varkons do drijziekto
hebben (Db)
dribbel (Nbk) de; -s; -tien ['drLbl] 1. kind
dat veel dribbelt Wat toch eon drib/el is
datkiendRNbk)
dribbelen [drtbln] - dribbelen: dribbelend
lopen: Ooldo W, do moolo kostor mit zion
zulvoren haor kwam al op him of dribbelen
on pakto him lily do aann (b); dribbelen,

drijven met een bal: dribbelen mit do ba/Jo
(Spa)
dribbelkont (Nbk, Ow) Ook dribbelkonte
(Spa) ['dr..!..] - dribbelaar(ster) Eon ooldo
dribbolkont bin io! (Nbk)
dribbelkonte a. dribbolkont
dribbelzak (vo) de; -ken; -kien [dr...] 1.
(van een kind) dribbelaar(ster) J, kick es
naor H., die Heine dribbelzak! (vo)
drie hoofdtelw.; bijvoeglijk [dri] 1. drie in
getal Zo bobbon drie kiondor (Nbk), ZiJ
kan we] drie koor om 'm bonne ze is veel
flinker dan hij (bo: Np, Nw) 2. (in
dateringen) derde drioaugustus3. zelfst. in
in drionen('d) in drieen (verspr.), zo oak in
di*jon id. (spar. west.), z. ook onder
drionen(d) 4. z. drioje) JJ * AIJo gooic
dingen bostaon out drienonduit drie delen,
nit drie dingen (I)
drie-an-de-stok (Bu, Nbk, Ste) g. lidw.
['drijandostak] 1. de manier van schaatsen
waarbij elk van een drietal schaatsers (die
vlak na elkaar komen) dezelfde stok onder
zn arm heeft Et is hadrieden van drioan-do -stok vanmiddag (Nbk)
drie-utter (Bu, Nbk, Np, Nw, Op) de; -s
['drijAtf] 1. koe met slechts drie goeie
spenen, z. ook driopappo, driospoune: We
bobben eon paor koonon om of to molkon:
koenei the ze kocbton, good voordon,
ofmulkon on dan gingon zo naor do
slaachtor; vaoko gusto koenon, drie-uttors
on zo (Np)
driebanen (spar.) [dr...] - driebanden
drieblad (Obk, Sz, fp) ['driblat] waterdrieblad In do onlanon vroegor bij do
Londe gruuido et drioblad, dat drougdon zo
on ze kauwdon d'r op, or was bitter in do
mond (Obk), Aj' drioblad kauwon, zeggon
zo bier, krioj' eon hongorig govuul (Sz)
driedaegs (spor.) ['drids:(x)s; aks. wisselt]
- driedaags
driedeurs (spar.) ['dridA:ors; aks. wisselt]
- driedeurs
driedeursauto (spar.) [dr..., oak . ...'oMto:,
...toM] - driedeursauto
driedielig (1) [aks. wisselt] - driedelig (van
een kostuum)
driedraods (bo: Bu) bn. [aks. wisselt] 1.
driedraads As zo now driedraods gaoron
bob/wa wollon, dan zetton zo drie klosson
wolJe op zoo'n ding on dan woddo dat
togon mekoor spunnon on as zo twoodraods
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driedubbel - driehoeken
bebban we//en, dan zetten ze twee k/ossen
op mitgaoren (.j; hoe nicer k/osscn as za
oi5wannan, hoe thicker 'tgaoren wodde (bo:

winter, al. om bijenbroedsel te krijgen
driefzaand (Nbk, Np) ['dri:fsa:nt] drijfzand
Bu)
drieg(e) z. dreeg
driedubbel ['dridAbl; aks. wisselt] - driegement (Db) et; -en; -ien [dri:ga'msnt]
driedubbel: An can dr/a- of meerdithbcle 1. dreigement
snoer kra/en zit can ha/ss/ot (Nbk), (als driegen (Nbk, Sz, ba, vo hi) Ook dreigen
versterking) Dathac/ic d'rdriedabbai wear (Bu, Nbk, Nw, Spa, Sz) zw. ww.; overg.,
out dubbel en dwars, met forse winst e.d. onoverg.; dreigde, het dreigd ['dri:g/
(Nbk)
'drsjgp] 1. als drukmiddei iets onaandrieduzend [dr...; aks. wisselt] - drie- genaams in het vooruitzicht stellen Hi] hat
duizend
draigd as hi] me bon en blauw s/aon za/
driefbod (Mum, Spa, Sz) et; -den; .. .bottien (Nbk), Hi] dn'egt we,( vacker Nbk), Hi]
['dri:vb ... ] 1. plankje met houten steel (en zee can batian driagand: (..) ( vo), mit do
gaatjes erin), om het net mee op te pook draigen (Sz) 2. (onoveng.; van de
kloppen (bij het rietdekken)
werking in de lucht, de weersomdriefdeurnat (Nbk, Np, Sz) bn. [dri:vdk:ar standigheden) de indruk wekken dat en
nat; aks. wisselt] 1. door en door nat 7c Bin slecht wear op komst is En as at dan
gister driafdeurnat thuuskommcn (Np), We driegangaot, komtgaawda buurt (bl), Dc
kregen daor loch can piensh via, oat we /ocht die driagt(Spa, Nbk), Do /ocbtdriagt
waren driefdeurnat (Sz)
zo, d'r icon we/ can buia komman (Sz), Ft
driefjacht de; -en ['dri:fjaxt] 1. jacht dreigt zo, d'r icon wc/ on wear kommen
waarbij her wild door drijvers wordt (Nw), V/okkies bin dae/d out c/c driegande
opgedreven B. gaot wel as mit as driavar
op driefjacht (Spa), ... op de dricifjacht
(Ma), can driatjacht ho/en (Diz)

/ocbt(ba)

drieger z. dragar
driehoek z. dr/oboe/co
driefuat (Bu, Dho, Di; Nbk, Np, Op) bn. driehoeke (verspr.) Ook driehoek (verspr.)
[aks. wisselt] 1. door en door nat, de; -n; ...hoekien ['drihuko/ ... huk] 1. figuur
doorweekt nat Dat Jaand is driefnat (Diz), in de vorm van een driehoek 2. bekend
Hi7 was driafnat, hi] mos hum ha/amao/ tekeninstrument in de vorm van een
varschonen (Dho)
driehoek 3. eenvoudige sneeuwschuiver
driefriem (01-NI, elders spot.) ['dri:fr ... J - ongeveer in de vorm van een driehoek,
drijfriem
waarvan de scherpste punt naar voren
driefschaole (Dho, Obk) de; -n ['dni:f...] 1. schuift (en dus in de sneeuw snijdt) (Nbk)
schaal waarin een bloem in water kan 4. driesprong (Nbk) 5. bep. huipstuk,
drijven (voor de sier) Fan pioenrozc staot a.h.w. voorloper van rollator (Db) Ze
hie] mooi op can driefschao/e (Obk), Do schoaft mit c/c driehoek dear do kaemar
pompablo em en bin mooi op cen dr/of- (Db)
scbao/a (Dho)
driehoeken (Wol) onbep. w. en het
driefschoffel (Sz) de; -s; -tien ['dri:f...] 1. driehoekt ['drihukpj 1. bep. knikkerspel
piankje met houten steel, om het net mee spelen (door twee of meer personen, vooral
op te kloppen (bij het rietdekken)
jongens; in het zand is een driehoek van
driefstange (Ld) de; -n ['dri:f...] 1. ongeveer 30 bij 30 cm getekend en de
dnijfstang do dn'afstangan van can spelers staan in eerste instantie achter een
stoommesiena (Ld)
eveneens in het zand getekende lijn, ni. op
drieftille (El, Spa) de; -n; -gien ['dri:ftilo] ong. vijf meter afstand van de driehoek;
1. drijftil, (min of meet) drijvend zoden- men heeft bijv. elk vijf knikkers ingezet
veld In oat stak land zit can grate driaf- (kleiknikkers) die in de driehoek liggen en
ti//a (Spa)
elke speler mikt daar vervolgens op, om de
drieftolle (Op) ['dri:f...] - dnijftoi
beurt, met g/aczen bosters (of met
driefvoeren (bs: Dfo, Obk, Op, Wol) zw. koaga/s); schiet men een knikker nit de
ww. en het driefvoerd ['dni:fu:arv] 1. de driehoek dan mag men die behouden en
bijen extra voeren ann het eind van de men mag direkt nogmaals schieten, al.
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driehoekien - driemaansschoele
vanaf de plaats waar de boster is komen te
liggen, maar men mag in plaats daarvan
ook de baster op een plek werpen waar de
volgende speler je niet gemakkelijk kan
doodsch/ctcn, di. de bostcrraken zodat de
eigenaar enian niet meer mee mag spelen;
vanaf de veilige plek speelt men bij do
volgende beurt verder; bij doodschictcn is
de pot voor degene die overblijft, als er
tenininste niet andere spelers nog in het
spel zijn
driehoekien et; ...hoekies ['drihukin] 1.
kleine drichoeke, z. aldaar 2. driehoekig
stukje stof met gaatjes aangebracht in de
plooi van een hemd (tegen het inscheuren;
mogelijk ook wel ter versiering) (verspr.)
3. klein, driehoekvormig voorwerp aan een
eenspan, waarmee het paard de wagen kan
tegenhouden (Dfo, Dhau, El, Ow, Sz): Et
driehoekien an eon ienspan was d'r om do
waegen tegen to ho/en, zodat die of peerd
n/ct op 'e hakken lopen kon (El), Aachter
et dr/chock/en blocf do stroppe z/ttcn

(Dhau)
driehoekig [aks. wisselt ] - driehoekig
driehonderd [...'h...] - driehonderd
drieje I de; -n, ...drienen [Tdrija, ook wel
dri:ja] 1. het teken voor het getal drie 2.
het waarderingseijfer drie 1k had mar eon
dr/oft! (Nbk) 3. kaart met drie eenheden,
viak van een dobbeisteen met drie stippen
e.d.
drieje H drie(je) hoofdtelw.; niet attr.
[dri/dri(:)jo] 1. van het aantal drie Hoeveul
appels he]' nog hjgcn? [met als mogelijk
antwoord:] Dr/oft! (Nbk), Zo lachen alle
dr/oft (b), Nook moor as eon graod of
dr/oft nooit meet dan zo'n drie graden
(Np), klaover drieje speelkaart van dat type
2. derde nommer drieje (1), Hi7 staot in do
drieje in de derde versnelling (Nbk),
heufdstok drieje (Nbk) 3. in Hi31 is an do
dubbele dr/c hij heeft diarree (Np)
driejen(d) z. drienend, z. ook onder drie
driekaant I (s) Ook driekant (fp) et

['dri ... / ... ] 1. (verz.) zegge
driekaant II (bs) bn. [aks. wisselt] I.
driekant, driekantig drieka ante sp/elen (bs)
driekaante (El) de; -n; ...kaantien [dri .... ]
1. driekantig voorwerp Ben spleuteschaovc
was eon dr/ckaante (El)
driekaantig (spor.) bn. [aks. wisselt] 1.
driekantig

driekaemerflat (1) [...'k...] - driekamerfiat
driekaemerwoning (1) [...'k...] driekamerwoning
driekant z.dr/ekaant I
driekaortstok (Ste) et; -ken ['driko:ort
stok] 1. (bij het kaartspel) boer, vrouw en
koning van dezelfde kleur, ook van vrouw,
koning en aas
Oriekeuningen (Nbk, Obk) Ook
Driekoningen (Ste) my. [dri'kX:nq:/
...kö: &..] - Driekoningen Mit Dr/ckoningen
gongen we vrocger wel naor do karke
(Ste), mit Drickeuningen bij do huzen
langes, rn/f do fodde/pot (Obk)

drieklaank (spor.) [dr...] - drieklank (in
de muziek)
driekleur (spor.) [dr.. 1 - driekleur
driekleure(n)drok [...'klA:nrodrok, ...rii...]
- driekleurendruk
Driekoningen z. Dr/ekeuningen
driekwat I et, de ['drikwat] 1. drie vierde
deel Dr/ekwat van do moons/con is niet op
kommon daegen (El), Do tank zat nog your
driekwat vol (Nbk) 2. voor driekwart
voiwassen wild (b) eon bacze, eezi goe/e
driekwat (b)
driekwat II In.; attr. ['drikwat] 1. voor
drie vierde deel drickwat liter (Nbk) 2. niet
helemaal volwassen (van wild), in een
driekwat haesien (b), zo ook eon driekwat
hacze (Nw)
driekwatjasse (Db) ['dr...] - driekwartjas
driekwatkiele (Sz) de; -n; -gien ['dr..] 1.
bep. kledingstuk: halfiange kiel
driekwatsmaote (spor.) ['dr.. •1 driekwartsmaat
drielanepunt (I) [...'là:no ...] drielandenpunt
drieling de; -en, -s; drielinkien ['dri...] 1.
drieling, drie kinderen van dezelfde zwangersehap Hi7is /ene uut eon drie/thg (Nbk)
2. haas die niet vol, die niet volgroeid is,
hetz. als driekwat I, bet. 2 (Np)
Drielst (Obk) et [drilst] 1. plaatsnaam:
131st, bekende Friese stad
Drielster (Obk) In.; attr. ['drilstç] I. van,
m.b.t. Dr/c/st (Obk), di. 131st, een van de
bekende elf Friese steden Drie/ster
dour/opers, aj' die badden dan ha]' de beste
redens; do /ezers weren van eon appat, best
soort staol en gleden //cbt over et /es (Obk)

driemaansschoe!e (verspr.) [dr...] driemansschool
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driemettiesspek - drieveidseide
driemettiesspek (Nw, Pe-Dbl, Ste) Ook

tanden
driepuntsgoddel (spot.) [dr...] - driepuntset [drimstispsk/'metispsk/mctspsk] 1. gordel
doorregen spek Drieniettiesspek is heel driescherig (Bu, Db, Sz, vo) bn.
/ekker in stamppot (Pe-Dbl), As we [driskt:arax; aks. wisselt] 1. van een ploeg:
pannekoeken eten, koop 1k allied metspek met drie scharen een drie- of vierscherijc
(Sz)
ploeg (Bu, Sz, vo)
drienen(d) (oost.) Ook driejen(d) (spot. drieslag (Nbk, Nw) de; . ..slaegen; -gien
west.) zelfst. hoofdtelw. [driv:t, ook wel [drislax] 1. drievoudige slag bij vlegelen
'drid(t)/'dri)j ... ], in mit n/zienñzeur (Nw) Aj' boekweitedôsken dan hej' een
drienen(d) met zn drieën, gedrieen: Ze mooie drieslag, mar as de boer zels mit de
mettiesspek (Bdie, Spa, Ste), metspelc (Sz)

luustcren mit hew drien end naor de
berichtcn (v), z. ook onder drie

laeste legge geliek mit Joe begint te slaon,
dan weej' wel zovitle, dan wil hij nao de
tied fooien, dan kreeJ' een beste borre/ en
euliekoeken (Nw) 2. drieslag bij dammen

drienen- [drii1....dv] - drieën-, in
samenstellingen als drienendattig, drienenveert% enz.; ze zijn in dit woordenboek (Nbk)
met alle opgesomd
driespene z. driespeun
drienentachentig z. drienentachti
driespeun (Np, Pe-Dbl) Ook driespene
drienentachtig Ook drienentachentig (b) (Nw) de; -en; -tien [drispX:n/ ... spi:na] 1.
[dr...I...tax ôntox] - drieèntachtig Hij was koe waarvan slechts drie spenen normaal
in drienentachentiggeboren di. her: 1883 funktioneren Die oolde koe was zo
(b)
onkaant, die was haost driespeun (Pe-Dbl),
drienentwintig [dr..] - drieëntwintig 1k een onkaante koc is een twiespenc of een
bin aonj an de dunne drienentwintig ik driespene (Nw)
heb flunk last van diarree (Np)
driesprong ['dri ... ] - driesprong (van
driepappe (Ow) de; -n; ...pappien wegen, paden)
['dripapa] 1. koe met slechts drie goeie driest [drist] - vermetel, driest (in posispenen Op 'e Makkemer maat baj' dan tieve zin): Die is aorjg driest is vermetel,
vanzels ok nogal wat twie- en driepappen; durft wel risiko's te nemen (Nw), Aanders
zokke koenen ofpinken hadden zommers
veniend in len of meer vorrels van et gier
had, en die zo/Jen nooit me/k mit die
vorrels geven (Ow)

weren we ok zo driest niet west, want .1
ston bekendas can bok van een kerel(b),
de drieste schoenen antrekken de stoute

schoenen aantrekken, het erop wagen (b, j)
drieploegendienst (1) [...'plugfl...] - dienst driestuvers (Nbk) bn.; attr. ['dristyw1s,
volgens het drieploegenstelsel
..vçs] 1. met de waarde van drie stuivers
driepoot z. driepote
driestu verse koeke (Nbk)
driepote Ook driepoot (Obk), driepoter drietal ['drital] - drietal: aantal van drie; in
(Dhau) de; -n; ...potien ['dripo:ota/ ...1 op drietal tot het drietal voorgedragenen
...po:otç] 1. driepotig voorwerp, gereed- behorend: Hij het so/seteerd en now staot
schap in het algemeen 2. driepotige bij op drietal (Np)
hooiruiter (Dhau, Obk, Ow) Een miter is drieten (Bdie, Nw, Pe-Dbl, Spa, Ste, Nt,
een hoolten driepote waor et huj op dreugd b: Im) st. ww.; overg., onoverg.; het dreten
wodden kan (Obk) 3. driepotig hijs- ['driti] 1. (weinig gebruikt), soms all, in
werktuig voor boomstammen (Pe-Dbl) verb. (of bijna all. in geval van dieren
Vroeger gingen ze de bon,en opla eden mit (Spa)) poepen Ikmoet even drieten,Jonges
een driepote, mit een katro/le d'r bovenuut (Nt), Je in de kouse laoten drieten zich
(Pe-Dbl) 4. bep. onderdeel van een laten bedotten (Ste), Loop henn' drieten!
boerenwagen (Pe-Dbl, Ste)
loop rood, loop naar de pomp (Pe-Dbl)
driepoter z. driepote
drietershontien (Ow) et ['dritçshontin] 1.
driepotien (Bdie) et; . ..poties ['dripo:atin] in zo benauwd as een drietershontien
1. driepotige kraantjeskan 2. drietandige ontzettend angstig, erg bang (Ow)
cultivator - in de Win gebruikt - in de drietonner (spor.) ['dritonj] - drietonner
vorm van een harkje met drie of vijf drieveldseide (Ow) de; -n ['drifElts ... ] 1.
-738-

drieven - drievertien
bep. type eg ( ... ) cen iezer mit ccii haoke
om cen dricvcldscidc te lichtcn (Ow)
drieven st. ww.; overg., onoverg.; het/is
(bet. 1-4, 7-9) dreven ['dri:brp] 1. (overg.)
opdrijven, aandrijven Hij drieft dc

schaopcn (Wol), ci vee bijmekeerdrieven

kaante (Nbk), Dc boe/ dreef daor
hielemaole op bear zij was degene die de
zaak draaiende hield (Nbk), Veur die
meensken was et schrcppen van morgcns
vroeg tot aovens Ia etc om de zacke
drievende te ho/en om de zaak te laten

(Nw), Ze drieven ci vec naor et ere
kaampicn (Nbk), Ze drieven zc de reed
langes (Nbk), de ko en en over de weg
drieven (Nbk), We drieven or vee naor
bans (Nw), (cen koppel) drievcnd vee vee
dat naar huis wordt gedreven (Spa, Obk),

draaien, om niet ten onder te laten gaan
(Obk) 8. (onoverg.) door de lucht zweven

gieseltoppe is ccii toppc dicj' mit ccii
zwiepc drieven (Np), De ienc bujje drift de
aandcr de buien volgen elkaar snel op
(Np), Dc Iocht drift out ci westcn de wind
zit in het westen (Np), fe in een hock/en
drieven /aoten zich niet weerbaar opstellen,

zo nat van wodden zn/len, net zolange dat
etjc overal tot nut drift (Ld), Etzwietdrift
'in van 'theufd(Ow), drift me bij dekop
langes (Np), ... dreef him bij aBcs /anges
(Nbk), (onpers.) Die pere is zo /ekker
sappi, etdriftje zuver om de tanen (Obk)

veel te weinig tegengas bieden (ha) 2.
(overg.) door een terrein gaan om het wild
op te drijven (thy. de jagers) (b) Wif

10. (onoverg.) sterk zweten, zodanig dat
het zweet a.h.w. overje lichaam stroomt 1k
drief van ci zwict (Nw), Etpeerd dreef van
't zw/et, ci begrooite me zuver (v) * Dat

D'r drieft ccii donkere buie an de locht

(01-Ni), Haastdraodcn die drieven over et
laand(Nbk), aBcs drieven /aotcn maar zn
gang laten gaan, zich er niet om
As 't hontien now don/des in dc bos is, bekommeren (El, Ma) 9. (onoverg.)
drift die de vos disse kaantc nut (b), wild gutsend, spoelend gaan Bi wacter dreef or
drieven nl.bij dejacht, Mar vri'fdagmiddag pad op (Nbk), Et wactcr drift me bij c/c
wodd' ik vraogd a 'Ic mit wol om te drieven klcren /angesd.i. bijv. van de regen (Nbk),
ni om wild te drijven bij de jacht (b), Ben Asetmotregentdaenkij vaekedaj'd'rn/et

moss en mit ccii man of war dii bossien mar
es drieven (b) 3. (overg.) met kracht goed krojcn, dat krojcn, dat is toch wat/tussen
dicht doen zitten, in jets slaan (spor.) d'r twie aarzns en cen rad/Mar die mit mi] c/c
een spieker in drieven (spor.) 4. (overg.) spot wil drieven/Zal iewig in de kroje
bedrijven, uitoefenen een boerderie b//even (Nw)
drieven U) Ze dreven cen drokke barbarge driever de; -s; -tien ['dri:wç, ...vç] 1.
an een siraotwcg (j), d'r de spot mit iemand die voortdurend aanspoort om op te
drieven, ook de spot d'r mit drieven 5. schieten, die voortdurend de ander achter
(overg.) met woorden sterk aansporen H/f de broek zit 2. opdrijver van wild (bij de
bcgon te drieven (Nbk), Ze moe'n (me) niet jacht) B. gaot we] es mit as driever op
zo drieven, dam- kan ik niet tegen (Dho, dr/eljacht ( Spa) 3. opdrijver van vee 4.
Ste, ho: Bu, Nw; Pe-Dbl), Af drieven bijenvolk dat door aftrommelen nit een
wi//en, spring ic mar in de Lende gezegd bijenkorf of -kast is gekomen (bs: Obk,
wanneer iemand de ander te vaak aanspoort
(Dho) 6. (onoverg.) echt nodig zijn om zo
snel mogelijk te doen, af te maken
(tegenw. deelw. als bn. gebruikt:) Et is

drievcnd wark om or huj in huus to
kr/egen, watmoc'n wescbcuren(Np),Doe
mar rustig an, dat drieft nici (Nbk), Ze
konncn et wark now wat rustijer an doen,
et drccfniet zo meer (vo) 7. (onoverg.) op
het water drijven Et b//ft n/ct drieven, et
zinkt(Nbk), D'rdriftcntckros op 't wacter
(Np), In dc regentonne (...) drift ongemak
ni rommel (v), Ben schi), dat wieder drift
(.) (ba), Die boot dreef mooi naor de

Op. Ow)
drieveri'je de; -n [dri:wrtja, v1..., ook
z. -i'je] 1. het drieven in meerdere
bet., vooral: het voortdurend bij de ander
aandringen om te doen, met iets op te
schieten, het steeds de ander achter de

broek zitten Et was een deurzeiterie on
dr/c verife daj' d'r missel/k van wooden
(Mun)
drieverig (Np) bn., bw.; -er, -st [dri:wçox,
... vç ... ]1. geneigd tot drieven, bet. 5 Die
kerel is ok zo dr/c verig b/f ci wark (Np)
drievertien (Ow, Wol) et; . ties ['dri:wç
tin,...vç ... ] 1. drijvend oliepitje
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drievoold - drinkbak
drievoold (spor.) ['drifo:lt] - drievoud, in
in drievoold
driewielder z. driewieler
driewieler Ook driewielder (Ste)
['driwilr/...ldr] - driewieler Driewielders
hadden een pa of onderde disseidriewielige
wagens (Ste)
drifkop z. driftkop
drift de; -en; driffien [dnft] 1. het driftig
zijn, aanval van woede Dat heb 1k in mien
drift zegd(vo) 2. zandweg waar vee langs
werd gedreven, nog bekend m.b.t. schapen
(Bu, Dfo, Nbk, Obk, 01-Ni, b, bo: Bu, Nw)
3. recht, mogelijkheid em vee te drijven
(over land, langs een pad), in verb.: recbt
van reed en drift over bijveurbeefd dat en
datperceei laand (Ow), recbt van reed en
drift van aachterfigenden (Ow), Rit en
drift is onbrzrnkbergezegd als alies wat bij
een boerderij hoort, onbruikbaar is (Bu) 4.
plaats waar men gewoonlijk over rijdt
(App) 5. drijvende beweging op vloeistof
Dc boot komt op drift (App) 6. drijvende,
stuwende beweging van wolken D'rzit vri
wat drift in de Iocbt gezegd wanneer de
wolken hard drijven (Nbk), ...aorig drift...
(Nbk) 7. keer dat drijvers bij de jacht door
te drijven een stuk terrein afwerken (b)
driftbujje (voor verb. z. bgj/e) Ook
dnftbuie (id.) [dnvdbAje/...] - driftbui
driftgoed (App, 01-NI, Ow) et ['driftxut]
1. piantenresten die in het water drijven bij
het schoonmaken van sloten St driftgoed
wodt mit de hekkel uut de sloot haeld
(App)
driftig bn.; -er, -st {drtftaxj 1. snel boos
wordend 2. heftig (b, ha) (..).Lucifes!'
biemde L. driftig (..) (b), zo rap en zo
wakker mit lustige lachies, mit driftig
slaggies (ba) 3. (van schapen) tochtig
(01-Ni, ho)
driftighied Voor -heid z. -hied ['dr..] driftigheid: oplopendheid, opvliegendheid
driftkikker (Nw) ['driftlakç] - driftkop
driftkop Ook drifkop (Bdie) ['drtftkopl
...drifkop] - driftkop
driftriegel (App) de; -5; -tien ['dnft...] 1.
twee zwaden hooi, gras op elkaar, z. ook
geerzwad

drill (Dho, Diz, Nbk, Np, Pe-Dbl, Spa, b:
In) et [drtl] 1. bep. dichte, stijve, katoenen
stof veer kieding, aan de binnenkant
geruwd 2. kikkerdril (Diz) 3. z. trillebille

drilbore ['drti...] - drilboor
drilbroek (App) de; -en; -ien ['drilbruk] 1.
broek van dril, bet. 1 Schi)i'pers bruken
meerstal drilbroeken (App)
drillen I (Spa) bn.; attr. ['drilç] 1. van dr/f,
bet. 1 Boeredrachi' was mit een blauwe
kiele en een driVen broek (Spa)
drillen II (Nbk, Np) zw. ww.; overg.;
drilde, het drild ['drthi] 1. streng doen
oefenen, goed africhten Ic wo'n drild as ze
je a/tied aachter de kont zitten (Np), Ze
moc'n je daor mar good drillen op et
voetbalveld, daor leer ie van (Nbk)
drillerig (App) bn.; -er, -st ['drilrax] I.
(gezegd van gestold vieesnat) hetz. als
IilIeng, z. aidaar Etiszo drilierig (App)
dringen st. ww.; overg., onoverg.; het
drongen ['drqj:J 1. (onoverg.) zich door te
drukken een weg banen Die jonge die
dringt zo naor veuren (App), Dc schoelejongen feupen mit netuurlik en ccii hide
klicber kleine jongen drongen om et orgel
bonne U) 2. (onoverg.) door met het
lichaam te dringen proberen vooruit te
komen in een groep wachtende mensen of
een mensenmassa Dring toch nietzo (Nbk),
Dc meensken drongen affemaol op in eke er
(El), Stao niet zo te dringen! (Nbk), Ic
moe'n niet zo dringen, as we dat affegeer
es deden! (Nbk) 3. (overg.) door dringen
opzij, tegen elkaar enz. drukken: We
wodden nogaltegen mekaerdrongen (Diz),
Ze zitten te dichte op mekeer drongen (Ld)
4. (onoverg.) noodzakelijk zijn dat het snel
gebeurt Ja, de tied die dthigt! (Nbk), Dat
dringt toch niet heeft toch geen
spoedeisend karakter (Nbk)
dringend ['drq]:tJ - dringend: wat niet
uitgesteid kan worden Wehebben dringend
nije medesienen neudig (Nbk), Ze mos
him dringend spreken (Nbk), Dat moe'we
drungenddoen (Np); met aandrang gedaan:
een dnngende vraoge; doordringend U)
Daor ston een grote kerel (...) in huus en
keek mij dringend an U)
drinkbak ['drn]gbak] - (vaak verki.)
drinkbak En et mooiste was dat d'r
zeisregelende drunkbakken in zatten, dat de
ko en en konnen beur zels redden mit
drunken (ye), Tegenwoordig bin d'r
meensken clie drinkbakkies an de inure
hangen mit bloemen d'r in nI. van het type
dat eerder veel op stalien voorkwam (Nbk)
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drinkbeker - drinkerskruke
drinkbeker ['dr...] - drinkbeker

maar in feite gebeurde/veranderde er niks

drinkdobbe z. drinkersdobbe

(Sz), iene zien blood wc/ drinken kunnen,

drinkebruur (Dhau.) ['dru]kobry:ar] - drinken as eon kaiTheel veel (01-NI), ...as
drinkebroer
eon pcerd id. (App, Nbk), (ook in
drinken I et [drujkj3] 1. drinken: dat wat toepassing op bet. 2:) ...as eenkreupei(Bu,
men drinkt/kan drinken: Daor gongen wij Ow) 2. (onoverg.) alkoholische drank
vacke an om drinken om drinken to kopen, nuttigen Ze zittcn daor stevig te drinken
evt. ook: en het meteen to nuttigen (Ow), (Np) 3. (onoverg.) aan de drank zijn, met
Las Ye je drinken n/ct? (Obk), Ft drinken zonder ailcoholisehe drank kunnen, in verb.
was kooid(Ow), Ondenne/k was ccxi good als H/f drinkt 4. (overg.) door drinken in
dr/nice,, year varkens on ka/ver (Db), Dc een bep. toestand komen, door drinken
waai die d'r over b//fl nao ci macken van verkrijgen, in bep. verb.: je ccxi onge/ok
keze is flog good drinken year de varkens drinken net to veel drinken, je eon stoic in
on de ka/ver (Db), Dc vrouw brocht krck de kraegc drinkcn zoveel alkohol drinken
een koppien drinkcn year ci yolk a) Dc dat men aangeschoten wordt, dronken
moerhaeze ht noolt bij zien jongen in It wordt
mist, hij komt a/iienig even om ze drinken drinker ['drt1kr] - drinker: Da's eon
to geven (Ld), Ft was gatnat van koflie, or ickkere drinker iemand die met flinke
was glen drinken geliek het was zo sleeht, teugen drinkt (Spa); vooral: iemand die
het leek niet op drinken (Obk); wat men to veel alkohol drinkt Ft is eon stcvie
drinken krijgt: Mar a'kd'rienekriegenkon drinker (Np)
[ni. een vrouw], die zol or good bij mij drinkersaelcertien (Ma) et; ...ties
bebben. Van eten en drinken hob ik ctgoed ['drujkçs...] 1. aekcr van ongeveer 2 liter
(fl, 1k zo/ year et drinken zorgen on ik nam drinkersbak (Db, Dfo, Nbk) de; -ken;
een Hess/en jenever on eon stoic of vier -kien [dr...] 1. bak waaruit het vee kan
ulessen iekkere kwast mit year oons zessen drinken
as manluden U)
drinkersdobbe (Ow) Ook drinkdobbe
drinken H st. ww.; overg., onoverg.; bet (Obk) de; -n; -gien ['drujkçzdoba/
dronken ['drujkp] 1. (overg.) drinken (van 'drLflgdoba] 1. gegraven kuil met drinkvloeistoffen, door de mond) Drink mar eon water voor vee
bet/en waeter, dan gaot dat dreuge gcvuul drinkerskanne (s) de; -n ['drujkjskano] 1.
in de mond wel over (Nbk), F/ink waeter blauwe geemailleerde kan met smalle tuit
drinken, dat is good year de longen, zegt om drinken in to bewaren, veelal meede dokter (Nbk), Mar aj' ccii boci drinken genomen naar het land
moej' eigen i/k ok een stokkien eten bebben drinkerskoele (Diz, El, Np, Obk, Op,
(b), Good drinken, wantie moe'xi oppassen Pe-Dbl, Ste) Ook drinkerskule ( Spa),
year uutdreagen drink funk, want... (Dho), drinkkoele (Obk, 01-NI, Sz) de; -n
Zc gal et stumpertien wat to drinken jets ['drt1kçskula/ ...kylo/'drujkula] 1. gegraven
om to drinken U), unt ccxi koppien drinken, kuil om het vee water uit to laten drinken
gewoon out de flesse drinken (Nbk), Ic Vrocgcr haj' drinkcrsko c/en in de /ancn
moe',, bij oons mar eten en drinken, want (Np)
et haus is n/ct schone daor U) Ft is niet te drinkerskop (s) de; -pen; -pien
drunken, dat spul het smaakt erg slecht, ['dru]kçskDp] 1. geemailleerde kop,
argens op drunken: ic is siaegd, daor drinkbeker, bij een pomp gebruikt om
zuwwe itne op drinken! (Nbk), H,3 dronk daaruit to drinken
op de gezondheid van a/ zien kiaantcn (ha), drinkerskruke (Ma, Nbk, Nt, Sz) Ook
op iene drinken op iemand (Nt), Loop naor drinkkruke (Bdie, Pe-DbI) de; ...krukies
de pompe year mij on drink koold wacter ['drujkçskryko/'drujkryko] 1. ouderwets
loop naar de pomp (Dfo), (..) bcbbcn zc soort veldfles (maar zonder dop om nit to
mit zicn beidend nog ccxi s/okkien dronken drinken), blauw geëmailleerde put waarin
bij (..) een borreltje gedronken (b), WiJ men koffie of evt. ander drinken ineenam
dronken cen gias on piston ccxi plas mar
b/eel zo 't was we deden bet een en ander,

naar het land We nammen or drinkerskrukien mit naor 't iaand (Nbk), Naor 't
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drinkerskule - droevejaor
huilaandhadden de meensen de dr-inkkruke
op do rogge (Pe-Dbl)
drinkerskule z. drinkerskoe/e
drinkerskupe (Edie, Diz) Ook drinkkupe

(Np) de; -n; ..kupien ['dr.../...] 1. kuip
waaruit bet vee kan drinken DFr ston een
betonnen drinkkupe in 't laand (Np)
drinkersnappc (App, Ma, Np) Ook
drinknappe (Bu, Spa) de; -n; ...nappien
['dru]kçsnap/'dru1knapa] 1. kommetje, nap
om nit to drinken Bij depompe hangt een
dnnkersnappe (Ma), Ben halve kokesn cute
bruukten ze wel as drinknappe bJ c/c
regenbak ( Spa), 't Drinkersnappien was
vaeke eon uutgeholdekokesneutc, die hong
vacke an c/c ponipe (App)

drinkerspulle (Edie, 01-Ni, Ow, Wol) de;
-n; -gien [dr...] 1. soort bus van zo'n 25
cm hoog met bet model ongeveer van een
oudex-wetse melkbus; ZO'n 15 cm in
doorsnee aan de onderkant en met een veel
kleiner deksel, voorai gebruikt om koude
thee of karnemelk in to bewaren voor de
werkers op hat land Ben drinkerspullegien
mit naor 't laand was 't zelde as eon tuit
(Ow), Dc drinkersp u//c niet vergeten (Bdie)

drinkerstonne de; -n [dr...] 1. ton waaruit
bet vee kan drinken Die drinkerstonne is
vcrraegd (Np)
drinkerstrogge (Obk) de; -n; ...troggien
[d ... ] 1. trog voor hat vee om nit to
drinken
drinkerstuit z. tuite
drinkgat (Bu) et; -en; -tien [drujkxat] 1.
gegraven kuil waaruit het vee water kan

drinkkruke z. drinkerskruke
drinkkupe z. drinkerskupe
drinknappe z. drinkersnappe
drinkplak (spor.) ['dr..] - drinkplaats
drinktuit z. tuite
drinktute z. tuite
drinkwaeter [dr...] - drinkwater
drinkyoghurt (spor.) [dr...] - drinkyoghurt
dritse (bI) de ['dntsa] 1. modderboel 't Is
d'r eon wieke c/ruse (bI)
drobbe (Dfo) de; -a; -gien ['droba] 1.
kleine, ronde, dikke persoon 2. kleine,
dikke big, varken
droef (Dfo, Ste) [druf] - droevig, treurig
We hebben wel or droeve beseheid krogen
van die fcniilie (Dfo), c/c droeve, 'blUde'
on 'g/orieuze'gebeimen nI. van de rozen-

krans (Ste)
droefenis ['drufnts] - droefenis As etnao
is [bij overlijden] is d'r wel veul droefenis
(Sz)
droefien et; droefies ['drufin] 1. kleine
droeve, z. aldaar 2. in blauwe c/roe/Yes
biauwe druifjes (fp)
droes (App, Db, Dfo, Nw, Ste) Ook druus
(Ld: bet. 1) de ['drus] 1. droes, bekende
ziekte van met name paarden: St peorc/ bet
c/roes, c/an is et c/empe, c/an bin ze
benauwc/, verko/en (Ste), Dat peerc/ was
ziek, c/at had c/ruus (Ld), Dat peerd is eon
poosterc/, 70/ hij droes bebben? (Db) 2.

schuim in de mond bij de ziekte onder bet.
1 genoemd (Nw) droes ic de monc/ (Nw)
droesen z. druusken
droesker z. c/ruuskor
drinken drinkgatten veur et vee out- droeskonte z. c/ruusker
modderen (B u)
droeve Ook druuiven (bet. 3: App) de; -n;
drinkgeld (spor.) ['drujkxclt] - drinkgeld -ien ['dru:w, ...vo/'dry:jbip] 1. druif
drinkgeutc (Dfo, Ld, Np, Nw, Ste) de; -n; (bekende vrucht) 2. aanhangsel van de iris,
...geutien ['dnflkxA:to] 1. goot voor het vee uitpuilend in de pupil bij paarden (Sz) As
iangs, om uit to drinken (op de stal) We eon pcerc/ eon glasoge bet, isc/'r een droeve
moss en c/c drinkgcute your c/c ko en en verzakt (Sz) 3. verbinding tussen baarvo/pompen (Ld), As do koenen op stal moeder en nageboorte (App, Dhau, El, Ow)
staon kriegen ze waeter out do drinkgeute

(Dfo), Et sal, een haandbrette hoogte van
hoolt tussen c/c drinkgeute en c/c koc; soms
wodde d'r ccii schrote op zet (Ste)

drinkglas (Di; Nbk) ['drujxias] - drinkgias
drinkkoele z. c/rinkcrskoelc
drinkkoeme (Nw) et; -gien; -n ['drulkumo]
1. kommetje om nit te drinken Eon nappien
is ccii drinkkoemegien (Nw)

In c/c baarmoec/er van c/ic pinke yratten
bakteries c/an c/c verbiening tusken et kaif
on c/c c/roe von van c/e baarmoec/er dour, et
kalfgong c/an c/ooc/ on woc/c/e c/an ofzet of
versmeten (Ow), Droeven op naogeboorten,
rondo, c/onkereplakken; op the plakken her
et an c/c baarmoec/erzeten (Nbk, Ow, Ste),
Bij ot peerc/ wo 'n the c/roe yen te/c/, om to
zien of a//es wel kommen is (B u)

droevejaor ['dr..] - druivenjaar
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droevenat - drok
droevenat (spor.) dni:wa.... ...va..] druivenat
droevepitte [dr...] - druivepit
droeveplokker (spor.) [dr... ] - druivenplukker
droevepolle (Nbk, fp) de; -n; -gien
['dru:wa.... ...va...] 1. druivenstruik
droeveraanke (Db) Ook droeveranke
(Dho, Ow) [dr.../...] - druiverank, ook:
motief of versiersel van die vorm ccii

raankckaaste, vcrsierd mit c/roe vcraankcn,
trosscn ckkcls, ickebla eden cnz. (Db)
droeveranke z. droeveraankc

drok II Ook druk (WH) bn.; -ker, -st
[drok, ook drok (Ld, Nbk, Ow, Sz)/drAk
(WH)] 1. veel werk inhoudend, met veel
werk te doen Zc drcvcn ccii drokkc

harbargcan een straotwcg(.j), ccii drok
]even, et drok hcbbcn: War kuj't drok
bc/then op zoc'n c/ag (s), et d'r drok mit
bcbbcn, 'k Hcb 't zo drok as mocder in c/c
mast (bE Nbk), 1k hebbe et zo c/ru/c as ccii
kattc c/ic ccii mocs naozit op een lange
hi/dc (Bdie), Th7 is zo drok as ccii klein

baosien (Nbk, vo), . . . boertien (App) 2. met
veel bewe- ging, bedrijvig Eris tcgcnworig
drok op 'c wcgcn met veel verkeersdrukte

droevesap [dr...] - druivensap: sap van
één of meer druiven, ook in de vorm van (Obk), zo ook Et is een drokkc wcg, Et is
d'r a/tied drok in c/c wunkcl (Nbk), Op zien
bep. frisdrank
drokst staot cfr ccii ha/psluuswaachtcr ni.
droevestruke [dr...] - druivenstruik
droevetros(se) (verspr.) [dru:wa.... ... va..] om te helpen bij de sluis U) 3. zeer
levendig ccii drok gcsprck 4. veel
- druiventros, tros druiven
droevewien (App) de [dr...] 1. wijn van plaatsvindend, inten- sief As c/c kicpcn
slim drok /eggcn, dan zcggcn ze wel es: ct
druiven
droevig bn.; -or, -st ['druwax .... vox] 1. Jickcn we] cier- fcbrickics (Ow), Dc
bedroefd makend, tot droefheid stemmend, muskies sjirpen zo drok op et c/ak! (Db),
van droeflieid getuigend een drocvjzaacht Die mecnskcn hcbbcn drok gcc/ocntc mit
/icticn U) ccii droevig verhac/ U) 2. zeer mckacr hebben veel omgang met elkaar
slecht, beroerd Ft is toch drocvig, hoc zc (Np), c/c stad, mit zien c/ru/c/ce vcrkccr(bl),
tcgcnwoordimitmckccr ommcgaon (Nbk) Nao c/c ooldcjaorsaovcndprcck, c/ic daor in
ccii butengcwoon grotc scha ore anhcurd
droezerd z. doczcrd
woc/c/c, gong or drok op ccii schictcn (s:
droge z. drcugc II
oost.) 5. druk, aktief bezig, hard werkend,
drogien z. drcugicn
drogist [dro:'gst] - drogist Bi]ccn drogist zich bewegend e.d. I/c bin druk an c/c

schoonmaak, mar ic vculcn jc in 't lcstc
we! ofpeigcrd (S z), Hi] was weer drok in
c/c weer mit zien bocrkcriJe druk aan het
[drok/drAk] 1. werking van een drukkende werk (Np, j), Die manluc/cn bin a/tied Iieke
kracht of andere drukkende omstandigheid c/ru/c, is 't met waor? (p), Dc mond is him
Van al/c kaantcn wodde d'r drok uutocfcnd uutra[fcic/ van 't drokkcpraotcn ( Db), drok
om c/c ruivcrka ye/hg van c/c grond to docnc/c wezen, Ze hadc/cn or d'r drok over
kricgcn (vo), Dc drok wodt te grout de waren er uitvoerig over aan het praten, Ze
aandrang dat men jets meet doen, vooral: praotten drok (Nbk), ccii c/rofle tied, 't Is
de werkdruk (Nbk), ienc under drok zcttcn, in 't c/rokst van c/c tied (d), Mar soms(..)
ondcr drok staon (spor.) 2. financiele druk was I. nog drok an 't dri7en, om et Jietien
(spor.) 3. keer dat men drukt 1117 gal him wit te kricgcn d.i. hier: in het geval van
ccii drok, dat hi] vul baost omme (Nbk), een draaiorgel U) drok an ? scbricvcn
ccii drok op 'c knoppc geven 4. het wezen, Li]ntrckkcrs bin c/c cfrokstcn nict

zie/' nog we! Cs CCII uuthangbod mit ccii
gacper d'r op (Obk)
drok I Ook druk (WH) de; -ken (bet. 5, 6)

drukken, het vermenigvuldigen door de

zijn bep. niet degenen die het hardst

pers Nh/cs uut dit bock mag naomackt en/of
cupcnbaor maekt wodden c/cur drok, (..)
door het na to drukken (s), vcur c/c c/ru/c
k/a or macken 5. toestand van gedrukt zijn
(als bock e.d.) Is eta] in drok vcrschcnen?

werken (Bu), Ft is wel zoc'n slampaniper,
et is nict icnc van c/c drokstcn (Bu), Ft
bouwmanncgicn is c/ru/c druk in de weer
(Np), 't Is ccii kcrc/ c/ic drok is bi] c/c
vrouw die veel met zn vrouw naar bed wil
(Nw), N is gicn c/ru/c/ce ctcr hij eet traag
(Op), Thy is zo c/rat; dat hi] lopt himzc/f

(Nbk) 6. keer van gedrukt zijn (in

boekvorm ed.) c/c c/ac/dc drok
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drokfout - drokknope
haost veurbij (App), Ze weren zo drok as
bien (vo) 6. tuk op, gretig op N. is drok
om Lb tins te kommen, want die wil
vanaovendnognaordemeid(Op), iene die
drok op vrouwen is (Ow), d'r drok op

wezen er heet op zijn, er tuk op zijn, gretig
(Bdie, Dfo, Ste): Die katte is drok op een
voegeltien (Bdie), Die was we] drok op
koffie (Ste), 1k bin d'r niet drok op (Np) 7.
rumoerig, luidruchtig, opgewonden Dat is
ok een drokken iene! (Nbk),je argens drok
omme macken: As 't d'rgoed op an kwam,
was hij 't niet icns wccrd, oat hij him d'r
zo drok omme maekte (b) * k He 't zo
drok, ik weet niet hoe/k Kan niet waachten
da'k wat doe (Nbk, Np)

clrokfout ['drok. ] - drukfout: fout in het
zetwerk voor her drukken
drokgang [dr...] - drukgang
drokink (I) Ook drokinkt (1) ['drok
n]kl . .. ktj
drokinkt z. drokink
drokjaor [dr...] - drukjaar
drokkedreet (OS, Np, Nt, Nw, Op, Ow,
Wol, b: Im, In) de; ...dreten; .. .dretien
['drokodrut] 1. iemand die in alles erg
langzaam is, die maar steeds niet tot een
beslissing kan komen (left.: iemand die

worden zodat men niet mee hoeft te doen,
geen opdracht te krijgen HIjperbeert him
to drokken (Nbk) 6. (overg.) door een
duwende, drukkende beweging verplaatsen,
aanbrengen e.d. Zak him in de sloot
drokken 7 Nbk), Ge/c en grune kladdegies,
waor as we et stempel van de iesklub op
drokken moeten (v), Hij drokte me tegen
him an (v), Et kiendzo/ c/c vingerties in et
stopkontakt drokken! (Nbk), Ze drokte et
kleine buurmaegien we/es wat toe (Nbk),
Hij hadde netcur/ik de jonge boerearbeiders ok bepraot en op 't hatte drokt
veural n/ks los te laoten an de be/dc jongen

op het hart binden, (de ander) zeer nadrukkelijk voorhouden (Nbk, b) 7. (overg.)
zwaar vallen, een last zijn Zokke verscbrikke/ike dingen kun je geweldig
drokken (Nbk) 8. (overg.) door druk op
papier e.d. aanbrengen een tekening in
k/ear drokken (1) 9. (overg.) door boekdruk
maken een bock drokken laoten (Nbk)
drokkend ['drok1] - drukkend: zwoel Et is
drokkend weer (Nbk), Eris drokkend in de
trein (v); beklemmend (v): lieke drokkend,
lieke machteloos en lick benauwd ( v)

drokker de; -5; -tien ['drokç] 1. drukker:
boekdrukker 2. iemand die zich drukt
lang op de we. zit) Wat een drokkedreet! (App) ? Is we/ zoe'n drokker, hij schôt
Hizal wat zeggen, mar d'rkomtrnks van beslist n/ct op (App) 3. z. drokkerd
(Nw)
drokkerd Ook drokker ( verspr.), dnikkerd
drokkedreten (Dho, Nbk, Np, H, b) zw. (Spa) de; -s; drokkertien ['drokft/drAkft] 1.
ww.; onoverg.; drokkedreette, het drokke- duw, keer dat men drukt Moekje even een
dreet ['drokadrutn] 1. treuzelen, voort- peer drokkerds geven, aj' op e too/ter
durend aarzelend doen zonder tot iets te zitten ?(Nbk), een beste drokkerd (Np), Hij
komen Ze staon d'r ok aong to meet nog ccii drokkertien hebben, dan is
drokkedreten (Np), Wat hej' d'r an? Dat hij klaor nog een kleine inspanning
biele kammenet, ze drokkedreten mar (bI)
ondergaan (Nbk)
drokken zw. ww.; overg., onoverg.; drokked'je [drokç'ija, ...eja, z. -i'je] drokte, het drokt ['drokjj] 1. (onoverg.) drukkerij: het steeds drukken; boekdrukken, duwen (op of tegen) 1k drokke op drukkerij
e belle (v), Hij drokt me tegen him an on drokkerig bn.; -er, -st ['drokpx] 1. (van
geft me zomar een taut (v), Kuj' even het weer) drukkend As etmats weeris, dan
he/pen drokken? Dan knegen we die auto is et zoel, drokkerik weer (Np) 2.
misscbien nog wet out stee (Nbk) 2. treuzelend, niet opsehietend (App) Wat is
(onoverg.) als moeilijk, zwaar worden oat een drokkerige man, hij kan niet
ervaren Dat drokt toch we] op je, zoe'n opschieten (App)
grote verantwoording(Nbk), Et drokt oons, drokkersbedrief ['drokçzbodrit] - druket beklemt oons (b) 3. (onoverg.) persen, kersbedrijf
drukken bij het poepen Now, Ic hebben d'r drokkersvak (I) [dr...] - drukkersvak
zeker ok tegen drokken moeten! (Nbk) 4. drokkerswereld (I) [dr...] - drukkers(overg.) in iene de haand drokken 5. were Id
(wederk.) proberen niet opgemerkt te drokknope ['drokno:pa] - drukknoop
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drokkosten - dromen
droldcosten ['drokDstl?] - drukkosten
om maeken (Ste)
drokietter ['drok...] - drukietter, letter die droktechniek ['drok...] - druktechniek
gebruikt wordt bij her drukken
droktechnisch (I) [...'t...] - druktechnisch
drokmiddel [tdr...] - drukmiddel
droktemaeker (verspr.) Ook druktemaker
drokpetroon (I) ['drok...] - drukpatroon
(Spa) de; -s; -tien ['drokta.....drAkta ...] 1.
drokproef ['dr..] - drukproef
iemand die bekend slant om zn drukke
drokspiekertien (Pe-Dbl) et; ...spiekerties gedoe 2. iemand die een boel lawaai maakt
['drokspilqtin] 1. punaise
3. ongedurig kind (Ow)
drokte Ook drukte (WH) de; -s droktemaekeri'je [...'tja] - druktemakerij,
{'drokt/'drAkto] 1. overvloed van het droktc maken in meerdere bet.: bet.
bezigheden As de drokte weer an dckaante 2-4,6
droktillefoon (1) [dr...] - druktelefoon
was en al/es aovens weer st/lie was (j.) U)
Daor kuj' ccii protte drokte mit krlegen, droktoetse (Nbk) ['dr...] - druktoets
hael et je mar nicE op 'e ha/s (Nbk), Mit drokverbaand ['drok...] - drukverband
vremde woorden en zoks har .1 vacks hie] drokwark ['drok...] - drukwerk as
wat drokte ( b), Ft gong d'r omme om je drokwark versturen (I)
mar zo rn/n meuge/ik drokte op 'e ha/s te drol de; -len; -legien ['droll 1. stuk drek,
haeien ( Nbk, Ow) 2. flinke levendigheid, keutel D'r /zgt weer ccii dikke drol van de
drukke toestanden Van al die drokte bond van de buren op et pad (Nbk) 2.
ontdekkcn do jongen niks (ba), Daor is vreemde, suffige, vervelende persoon 'tls
aided drokte ( v), Ft is dam- een h/c/c een grotc drol, 't is een dreuge, die niks wii
drokte ( Bu), Zodoende was et een h/c/c (Bu), Ft is een staodige dro/, hijsehut niks
drokte op et perron (v), cen drokte van op (Obk), 't Is as een drol op ccii wit bod
beiangzeer veel levendigheid, hele drukke het is allemaal niks waard (Obk), Och, wat
toestanden, Ft was me daor cen geroes en bij'toeh can drol mit cen hoed .opeen suf
een drokte van geweld (Dfo), Ft was me en eigenaardig iemand (Bdie), een vreemde
daor ccii drukte van jewe/stc (Spa) 3. persoon, een gek iemand (Ld), zo ook een
moeite die men voor de ander doet om het drol mit ccii strikkien d'r omme suf en
hem naar de zin te maken, inspanning voor eigenaardig iemand (Diz), Ur is aided wei
de ander die wat meer is dan gewoon, in een drol mit een hoed op die je hebben wit
verb. ale Mack mar niks glen drokte/ (b), gezegd tegen een meisje aft ze niet langer
Mack d'r toch glen droktc omme d.i. bijv. verkering heeft en bang is dat ze alleen zal
zich inspannen om her gasten naar de zin blijven (Ste), ook .. mit een pette op...
te maken (Np), We willen d'-glen drokte (Ste) 3. teleurstelling, resultaat van niks
omme hebben geen extra inspanningen (Np), in Ft dn7t op een drol wit, et wodt
door anderen, feestelijkheden, felicitaties, niks (Np)
gezegd bijv. bij een huwelijksjubileum drollen (Dho) onbep. w. ['drolq] - poepen,
(El), zo ook We wi//len glen (appatte) in verb.: * Kno//cn kuj' van drol/en ( Dho)
drokte (hebben) (Nbk) en We wi/len d'r drollevanger (Bu, Diz) ['drola... ] glen drokte omme hebben ( Nbk) 4. pofbroek, plusfour
rumoerig gedoe, druk lawaai 1k kan n/ct drom de; -men ['drom] 1. menigte, grote
tegen al die drokte (Nbk), Wat een herric! hoeveelheid mensen D'rkommen drommen
Al die drokte an et beuld' ( Np), Zo stifle mecnsken op of(Nbk), een drom mecnsken
as 'tkrck was, zoe'n drokte is 't now (p) 5. (Bu)
ophef, misbaar, druk gedoe van iemand drome z. droom
argens drokte over macken ophef(Nw), zo dromelaand (Bu, Nbk) et ['drö:ma ...] 1.
ook Die jongen maekten drokte om een dromenland Hij is in dromeiaand in diepe
ba//c ruzie (App), Ze maeken droktc om slaap (Bu)
niks (Nbk), Die maekt alt/ed zoe'n drokte dromen zw. ww.; overg., onoverg.;
(Nbk), Die vent bet aided zoe'n koolde droomde, het droomd ['drö:tp:] 1. dromen
drokte doet druk zonder dat her iets (in de slaap) Hi'j droomde dat hij van
voorstelt wat hij beoogt, te melden heeft baene veraanderde (Nbk), 1k badde nicE
(Pe-Dbl), Ic moe'n d'rgien koolde droktc

docht daj' iaggen te dromen, Ic iaggcn zo
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dromer - droprute
rust%(Nbk), hadde-op c/rome,, (b), van c/c
bok dromen z. onder bok2. mijmeren Daor
was mien p/ak/den, waor a 'k vrocgcr as
kiend zat ic dromen ( ba), Braun staon c/c
bomcn gcduldjg te dromen over ci pad en
c/c gruncnde gracht (ba)

(Ma), . .,as ccv kakstoel (verspr.), _ as ccv
kacbcl (Mon, Obk), ...as ccxi kcnau (Ma),
...as ccii kenon (Bu, Nbk, Nw), ... as een
toctcr (Ma), ...as ccv ode (verspr., Nw),
as Mcstricbt (verspr., Np), ... as ccv
mailcicr(Bdie, Bu, Diz, El, Ma, Ow, Spa,
dromer de; -5; -tien ['dro:mr] 1. iemand Sz, Wol), ...asik wcct niet hoc (Mun, Nbk)
die droomt 2. lemand die wel veel dingen * Beter dronken as gck (I) fo), Een dronken
bedenkt of overdenkt maar zich niet vrouw is ccii engcl in bedde (Nbk, Ow,
realiseert dat de werkelijkheid anders kan Wol)
zjjn
droog z. dreugc
dromeri'je de; -n [drô:mr'ija, ook ... cja, Z. droogeter (fp) de; -s; -tien [dr...] 1. boon
-i'je] 1. dromerij, het dromen
die men na droging eet, zoals bruine bonen
dromerig (spor.) ['drô:mçox, . . .morax] - (fp)
dromerig, geneigd tot dromen
drooghouden z. drcugcholen
drommel de ['drom!] 1. drommel, in verb.: droog!open z. dreugelopcn
am de drommelnictbeslist met (Np), Loop droogrossen z. dreugcrossen
om mij naor dc drommel bekijk het maar, droogschuren z. dreugcschocrcn
loop naar de pomp (Dfo), Te drommel nog droogstaon z. drcugcstaon
an toe! potverdrie (Np), zo ook Wat droogzettcn z. drcugczcttcn
drommel flog an toe! (Np)
droom de; dromen; -pien [dro:m] 1. het
drommels I tw. ['dromJs] 1. uitroep van dromen, toestand dat men droomt ci in de
verwondering, verbazing, potverdrie te droom nog vcurje zicn in zn droom nog
dromme/s(Db), Dromm els! Nowhc'k mien jets zien van vroeger (Nbk), Dan, miens is
briBe nict bij me! (Nbk)
c/c droom out en ik stao weer in c/c
drommels II bn. ['drornis] - drommels, warkc/ikhicd vcur ci bcddc (1) 2. het
donders Dat drommc/se, ackclikc wief! gedroomde 3. iets wat men bijzonder graag
(Dfo), die drommc/scjonge (01-NI), 'ifs zag gebeuren 4. in iene cut c/c droom
ccii dromme/se hoel am c/ic slange weer be/pen hem tot inzicht brengen (terwijl hij
rechi te kricgen (App)
heel jets anders dacht)
drommels III bw. [dr...] 1. zeer, in hoge droombeeld (spor.) ['dr...] - droombeeld
mate (ook verb.:) 1k mag drommels(c) droomhuus [dr...] - droomhuis
graeg daansen (Nbk), Dc rechier was droompeleis (I) [dr...] - droompaleis
daorom bes/ist slim kwaod en drommels droomvilla [dr...] - droomvilla
ontcvrcdcn ( b)
droomwere!d (I) [dr.. •] - droomwereld
dronk de; -en; -ien [droijk] 1. dronk, het dropg!as (Nw) et ['drop...] 1. hetz. als
drinken of gedronken hebben con kwaoic droprute, z. aldaar
dronk hebben vervelend zijn als men te drop (verspr.) Ook drup (Bu, Dho, Np,
veel heeft gedronken (Nbk)
Ste) de [drop/drAp] 1. drop, bekend
dronkelappe (Obk) ['droikaIapo] - snoepgoed: ccntcrse drop d.i. drop in lange
dronkelap
slierten (Nbk), go /ekkcras drop (Ste) 2. z.
dronkemaanspraot (Ld) de ['droi]ka ... ] 1. drup
dronkemanspraat
droppen (I) ['dropip] - droppen, paradronkeman (Np, Nbk, ha) ['droijkaman] - chuteren
dronkeman
droppien (verspr.) Ook druppien (Bu,
dronkend (verspr.) Ook dronken bn.; -er Dho, Np, Nw) et; droppies ['dropinl'drApin]
['drokijt/ ... kjj] 1. dronken, besehonken ffii 1. snoepje, figuurtje van drop 2. keutel van
was dronkcn4 bij was ci spoor biester geit, schaap (Bu, Nw) Ft bin a/lcgeer
(Nbk), H/J a dcur/opend dronkcnd (Np), pcpcnncuten of druppics in ci grös (Bu)
Dc mclkkrojc woddc ok wel bruukt vcur dropping (spor.) de; -s ['dropuj] - dropdronkcne kercis, tile naor buus toe mossen ping
(Nt), dat dronkcnc yolk (Obk), zo dronken droprute (Nw) et ['dropryto] 1. (verz.) bep.
as een kroje (verspr.), ...as een pe/isic oneffen glas
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dropwaeter - drupneuze
drumband Ook drumbaand (Ld) de
dropwacter (Obk) [dr...] - dropwaeter
drouwen (p, b: In) zw. ww.; onoverg.; ['drAmbEnt/'drAmbã:nt] 1. drumband
drouwde, het drouwd rdroM'm . ..Mgj]] 1. drummen zw. ww.; onoverg.; drumde, bet
voornemens zijn (te gaan) 1k drouwde nog drumd ['drAm:] 1. drummen: een drumstel
even bij S. en T langes to Jopen (p)

bespelen Wat zit ze mooi te drummen

drs. - afkorting van doctorandus
(Nbk)
drug (verspr.) de; -s [drAk] - drug, vooral drummer de; -s; -tien ['drAmf] 1.
in an de drugs wezen (verspr.)
drummer, iemand die drumt
drump (01-Ni, Sz) de; -en; -ian [drAmp]
druge z. dreuge
1. sprong met aaneengesloten voeten Die
drugeholen z. drcugeholen
sloot daor kan ik mit een drump we! over
drugelopen z. dreugelopen
(01-NI), 'k Gao mit een drump over die
drugemaeken z. dreugemaeken
sloot (Sz)
drugen z. dreugen
drumpel de; -s; -tien ['drAmpj] 1. drempel
drugend z. onder dreugen
van een deur Die komt bier niet over de
druger z. dreuger
drugeri'je z. dreugerie
drumpel die persoon komt hier nooit, ook:
drugerskosten (Ow) mv. ['drygs...] 1. die persoon willen we hier niet binnen
kosten voor het drogen van het graan As hebben (Np, Nbk), Die Ioptje de drumpel
iene zien zaod dosken lao ten bet en hif (niet) out de deure die persoon komt (niet)
trufn,00i weer zodat et zaod niet druugd vaak op bezoek (Nw), Die Jopt je de
wooden hoc/i, bespeert hij de drugers- dnimpel(niet)platid. (Ow, Bu), knap over
de drumpel kommen er goad verzorgd
kosten (Ow)
uitzien (Diz), ook: een royale gift geven,
drugestaon z. dreugestaon
bijv. bij een kollekte (Diz) 2. kozijndrugewrieven z. dreugewrieven
druggebruker ['drAkxabryk] - drug- drempel (El) 3. minimum waaraan men
eerst moet voldoen, dat eerst moet worden
gebruiker
gehaald alvorens verder te kunnen (1)
drugighied z. dreug%hied
drugsbeleid (spor.) ['drAgzbalejd] - drugs- druinpelen (Dho) Ook drumpen (01-NI)
zw. ww.; drumpelde; bet/is drumpeld
beleid
drugsbestrieding (I) ['drAgzbostridu]] - ['drAmpj1I'drAmpIp] 1. zich springend
voortbewegen, met zn voeten aaneendrugsbestrijding
drugsdealer (spor.) ['drAgzd...] - drugs- gesloten
drumpen z. drumpelen
dealer
drugsgebruker (verspr.) ['drAksx...] - drumstel ['drAmstel] - drumtel
drunen (Dmi) zw. ww.; onoverg.; druunde,
drugsgebruiker
drugsgebruuk [drAksxabryk] - drugs- het druund ['dr5v:] 1. mokken
drup de; -pen; -pien ['drAp] 1. druppel
gebruik
drugshaandel (spor.) ['drAks...] - drugs- water, melk of andere vloeistof En de
handel
druppen out zien pette Iekken op een
drugsverslaafde (1) ['dr..] - drugs- sukertrein (.) (ha), De drop hangt je an de
verslaafde
neuze mit die koolde druppel neusvocbt
druilhannes (Nw) [dr...] - sufferd
(App) 2. een kleine hoeveelbeid vloeistof
druiloor (Bu, El, Nbk, Sz) Ook druloor e.d. Now, d'r is een aorige drup kommen
(Bu, Mun) ['drj1o:er/'dryl...] - druiloor flunk wat regenwater (Nbk), J. lust nog wel
Dat is een aorige druiloor' (Bu)
ccii druppien (App), Wat Is mij now zoe'n
druk z. drok
druppien snij! (b) 3. in van de regen in de
drukkerd z. drokkerd
drop van de ene ongemakkelijke omstandrukte z. drokte
digheid in de andere belanden 4. z. drop
* De leste drop is de botterknop gezegd bij
druktemaker z. droktemaeker
de aansporing om bij het handmatig
druloor z. druiloor
drum [drAm] - drum: drumstel; trommel melken (van vroeger) echt alies emit te
als onderdeel daarvan
halen (Dfo, Ld, Obk, Pe-Dbl, Ste. Op)
drumbaand z. drumband
drupneuze (Nbk, Ow) ['drAp ...] - drupneus
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druppel - dubbel
druppel ['drAp}] - druppel, drup, droppel
D is vandaege glen druppelregen va/en in
het geheel geen regen (Nbk), Hij bet glen
druppel draank had (Nbk), Die /ieken op
mekeeras twiedruppels waeter(Dho, Nbk)
* Dc Jaeste druppel dot de emmer over-

druuskt nogal wat op (El) 2. opspelen,
tekeergaan (Ste) R. druusde d'r tegen da'k
niet naor de karke gong, omdat de weg we'
es wat glad wezen kon (Ste)

druusker (Bu, Dho, El, Obk, Op) Ook
druser (Nt, Obk, 01-NI), druniser (Obk),

lopen dat is de druppel die de emmer doet
overiopen, dat is wat maakt dat er een
uitbarsting komt, een stevige reaktie (App)
druppelen [drApIfl - druppelen: in
druppels (doen) vaflen D'r druppelt wat
waeter not de kraene (Nbk); in druppels
laten neervallen, ook: op die wijze
toedienen cm te onderzoeken of te ge-

droeskonte (Bu), droesker (Np) de; -a;
-tien ['dryskç/'drys ... ..dry:jsç/drus ... /
'druskr] 1. zwetser, opschepper,
branieschopper
druzig (Nbk) bn. ['dry:zox] 1. droezig (van
paard) 't Peerd wodt druzij (Nbk)
ds. - (ook met hoofdletter) aficorting van
Lat. dominus veer doomnie dominee (en
nezen: Doe oonze koenen van 't winter var.)
druppe/d binnen, was d'r iene reageerder dubbel I Ook dubbeld (verspr., b, p, v) bn.
bij(Op)
['dAblJt] 1. tweevoudig, tweezijdig Briedruppeisgewieze z. drupsgewieze
de, dubbele boswa/len nammen wel vie!'
druppen zw. ww.; onoverg.; drupte, het meter in beslag (Ow), In dubbele bosdrupt ['drAprp] 1. druppen: druppels laten wallen mit een slegge wo/ liesterstrikken et
vallen: Dc kraene drupte wat (Nbk) 2. beste (Ow), de dekens dubbel leggen, Th
(onpers.) in druppels neervallen van regen bet een borrel te veule op, want hij sprekt
(ala begin of eind van een bui) We kriegen mit de dubbele tonge lallend (App), dubeen bujje, et begint a/ te druppen (Ow)
bele racmen, dubbel glas, dubbel spoor
druppien z. droppien
(spor.), ccii dubbel jachtgeweer dubbeldrupsgewieze (Np) Ook druppeisgewieze loop (Spa), ook luizenkam (Spa), ccxi
(Nbk) [drApsxowi:zo; aks. wisselt; drAps ... ] dubbele spoorstokgrote spoorstok waaraan
- druppelsgewijs Zo drupsgewiezc kwam men twee eigenlijke spoorstokken bevestigt
d'r toch nogal wat er kwamen tech nog (verspr.): D'r was een enkele spoorstok en
steeds wel enkele mensen bij (Np)
eon dubbele spoorstok, daor baoktenje de
drupvetcr (Nt) de; -a; -tien ['drAp ... ] 1. enkele spoorstokken an (01-NI), De peer'veter' van veterdrop
den hadden de dubbele spoorstok kepot
drusen z. druusken
(El), een dubbele spoorstok, mit twie
druser z. druusker
enke/en d'r an (Nbk), We badden de beide
druserig (Ste) bn.; -er, -at ['drysçox] 1. peerden d'r veur, mar de jonge kon t met
opschepperig eon druseijgkereltien (Ste)
doe,,, dat we mossen de dubbele spoorstok
drutelen z. dreutelen
een gat verzetten (Nw), een dubbel huus
druugdoek z. dreugdoek
een dubbel huis, een dubbele woning, can
druughied z. dreughied
dubbele naen,e, een dubbele bojem, ook
druugrek z. dreugrak
fig.: Zien praoties hebben vaekc cen
druugte z. dreugte
dubbele bojem hij doelt ook op nog iets
druuiser z. druusker
anders dan waaraan je in eerste instantie
druus z. droes
denkt (Ow), dubbel op in tweevoud wat het
druusken (Dhau, El, Obk, Op, Ow, Wol, gebruik van geld, eten betreft: Dc kiender
n, d, b: In) Ook druses, (App, Bdie, Nt, bin daor nog in buus en doen in a//es nog
01-Ni, Ste), droesen (Bu) zw. ww.; overg., mit, etgaot daor dubbel op (Nbk), ook: in
onoverg.; druuskte, het druuskt ['drysk, grotere hoeveelheden dan nodig is: Etgaot
di-y:(i)slqj/'diysi, ook 'dry:sç (0bk)/'dru:si] daor a/tied dubbel op ze eten, drinken,
1. pochen, zwetsen, opscheppen En dan kopen heel veel (Nbk), Doe dat now mar
mar druusken en opsnieden (d), le moe'n met, h/j dot et ok, dat is dubbel op (Nbk),
de belte met geleuven van wat die man
zegt die kan to druusken (Obk), HIJ
divest aorig sehept nogal op (Bu), Th7

Hij raekte op 'e dubbele nckke de c/cure

uut op buitengewoon onfortuinlijke wijze
(Nw), z. ook onder nekkc, mit ccii dubbeld

IM

dubbel - dubbeltien
potlood schrieven jets twee keer in
rekening brengen, ook: to veel in rekening
brengen (Nw), zo ook Dc veenbaozen
schreven wel wit dubbeld kriet (Obk), een
dubbele boekbollng, dubbel yel veur c/c
kop hebben geen rekening houden met de

gevoetens of raad van anderen, de
mogelijke raad van anderen zonder meet
negeren 2. tweemaal zo veel, zo djk, zo
groot enz. Doe hadden ze dubbeld wark
(Ow), Hij is an dc dubbele drie heeft
cliarree (Np), (zelfst.) et dubbele tweemaal

dubbe!(Dfo), As etbehanginsmeerdis dan
flappen we et even dubbel, on dan ku]' et
an de more p!akken (El), Dc kraante is
soms zo groot, dat we 'in dubbelfiappen
moeten (Op), Eon parrep!u kan je
dubbelfiappen (Ste), Die p!aante Rapt
dubbel (Bdie), Hij deed zo gek, ie zo//en
dubbelfiappen van 't !acben (Sz)

dubbelganger ['d...] - dubbelganger,
jemand die sprekend op de ander lijkt en er
voor door kan gaan Zeder meenske bet een
dubbelganger (Ow)

zo veel, zo door, zo groot e.d. 3. met twee dubbelhekke (Sz) et; -n; ...hekkien ['d...]
kanten, van twee soorten 1k love now 1. uit twee delen bestaand hek
ienkeer eon dubbeld ]e von een leven in dubbelkiappen zw. ww.; overg., onoverg.;
twee gescheiden werelden, omgevingen, klapte dubbel, bet/is dubbelkiapt rd...] 1.
ook wel: waarbij het one geheim is (Nbk, kiappend dubbelvouwen, dubbelslaan Je
Np) * (raadsel) Tien, don, dubbele tien, zoien dubbelklappen van et Jachen (Mun)
vuvenveertig on vuuftien, hoeveui is dit? dubbelleide z. kruus!eidc
dubbelloops bn. ['d...] 1. dubbelloops,
di. één gulden (Np)
dubbel II Ook dubbeld (verspr.) bw. tweeloops A]' de jaegers haddcn, die
['dAbVdAb!t] 1. in twee exemplaren Die hadden vaeke een dzthbelloopsgeweer, mar
tiedschriften he'k dubbel (Nbk), dubbel de streupers een enkelloops (Nw), een
dubbeioopsjacbtgeweer(verspr.) 2. in eon
liggen van et lachen, Et is wat dubbel j
kunt er twee kanten mee op, het heeft dubbelloops jachtgeweer luizenkam (Diz,
meerdere aspekten 2. tweemaal 't Was Np, 01-NI, Ow, Sz, Wol), eigenlijk: die
mien gelok, want drekt daorop doe wodde aan beide zijden kan kammen (Bu): Len
dubbeidscheuten tweemaal (vlak na elkaar) !uzekam baj'enkel!oops on dubbelloops (an
(b) 3. in tweemaal zo hoge mate 'Ic Z'aJ beide kaan ten) (Hu)
dubbeld bliede wezen as L. d'r weer is (p), dubbelnommer ['d. ..] - dubbelnummer
Dan woe]' dubbel veurzichtig wezen (s), dubbelsehoffeltien (Dfo, Ow) et; ...ties
Dan was zien dag dubbeldgoed(j), c/abbel ['dAblskofltin] 1. tweevoudige schoffel: H.
on dwas ruimsehoots: 't Was dubbel on bruukte een dubbe!schoffeltien veur de
dubbelalbum (spot.) ['d...] - dubbelalbum
dubbeibried [dAblbri:t; aks. wisselt] dubbelbreed Dear van beide kaan ten to

bieten; dat bet twie schoffe!ties an de stoIc,
dan koj' twie riege!s toegelieke doon (Ow)
dubbelslaon [d...] - dubbelslaan:
omvouwen of a.h.w. zo geraken: Hijsleug
dubbel van et Jachen (Nbk)

bouwen, koj' in do midden terechte on dan
krieg ie een dubbeibriede yore (Np)
dubbeld z. dubbel I, II

dubbeispoor (spot.) ['d...] - dubbelspoor
dubbelteren ['d...] - dubbelvouwen
dubbeltien et; ...ties ['dAbitin] 1. bekend

dwas de pries weerd(App), Dat het hij dan
ok dubbel on dwas verdiend (Nbk)

dubbeldekker de; -s; -tien ['thbtdekr] 1. muntstuk: dubbeltje It Is eon dubbeltien op
zien kaanthet is maar net hoe bet uitpakt,
2. zeer djkke persoon (Np)
dubbeldik (Ld) [dAbjthk; aks. wisselt] - bet gaat misschien maar net good (Ow),
Gao mar op 'e kop staon on schiet mar
dubbeldjk een dubbeldik stok koeke ( Ld)
dubbelties loop rond (Nw), Die is zo
dubbelelpee ['d...] - dubbelelpee
pinter%, die keert een dubbeltien wel twie
dubbelepunt [...t p ... ] - dubbelepunt
dubbelfiappen zw. ww.; overg., onoverg.; keer omine eer hij et uutgeft (Obk), Die
flapte dubbel, bet/is dubbelftapt ['dAbl... 1. hoeR de dubbelties eerst met ow to keren
door flappen dubbelvouwen A]' een jurk Year ze uutgeven wodden hij heeft heel
maeken, dan woof do stof dubbeltiappen
en dan kriej' Uvie gelieke stokken (Obk),
Len dronken kere! YJapt do tonge wel es

veel geld (Dfo), zo plat as een dubbeltien
(Spa) 2. bedrag van tien cent Hij is good
berekend, bi do tied, die ontdoej' gien
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dubbeitienschieten - duffighied
dubbeltien (Nw), HI)' is zO zun%, hi)' íat
577 veur ccv dubbeltien ccv stok nut dc
kont yemen (Ste), ...bij wit year ccii
dzthbclticn wcJ In de broek pissen (Ste),
veur ccv dubbeltien op 'c eerstc rang zitten
(Ow) * It moc'n Wel es ccv dubbeltien
uutgcven om ccv kwattien weer te vangen
(Ma), Veur ccv dubbeltien kuj' dc bie!e
wereld rond met weinig geld kun je tech

veel doen, als je het maar geed aanlegt
(App), Ze kun van een dubbeltien glen
kwattien macken ze kunnen bet eenmaal

war op/over te dubben (Nbk)
dublo (spor.) ['dybijo:, ook wet ...joM] dubio, in in dtthlo wczen/staon (spor.)
dudelik bn.; -er, -st ['dydok] 1.
begrijpelijk, geed te begrijpen ccv dudelik
verhacl, Et is dudehk dat (.j, Et was
dudelik dat hi)' betcre tieden kend hadde
(ba), Kuj' et op die menlcre misschien wat
dudeliker macken, waj' bedoclen? (Nbk),
icnc wat dudelik macken hem uitleggen,

ook: tot bet inzicht brengen, te verstaan

geven: Dat her H. je wel dudelik maekt
niet anders maken dat bet werkelijk is (vo), Die het him goed dudelik mackt dat
(Dfo), Een dubbeltien wint 'tnooit van ten MY opholcn moet to klicrcn (Nbk) 2. geed
kwattien a. onder kwattien, ook voor waar te nemen, geed te onderseheiden Ic
vergelijkbare verb, met kwattien
kun de fcbneksplepc van Else biereweg zo
dubbeltienschieten a. dubbcltiesschletcn
mooi dudelik zlcn, bI)'bclder weer (Nbk),
dubbelties (App, Obk) bn.; attr. [dAbtis] HI)' schrlft niet zo dudelik, wat ccv
1. met, van de waarde van een dubbeltje dc haandscbrlft! (Nbk), Doe In dc vcertc de
dubbeltiese batle (Obk), dubbeltiese weer meziek dudeliker woddc (..) (ba), ce,i
(App)
dudelike kaorte, Daor kuj' et dudelik op
dubbeltiesgaas (Dhau, Diz, Nw, Obk, Ow, zlcn (Nbk) 3. zonder reden tot twijfel,
Sz) et [d...] 1. zeer fijn gaas, met name onmiskenbaar (ntb.t. het interpreteren) D'r
gebruikt zodat kuikens niet kunnen was 'a dudelik begin (ko), Ic konnen
ontsnappen Dubbclticsgaas wodde wel dudelik vulen dat hi)' or d'r niet mit lens
bniukt year ccv plckeloop (Nw)
was (Nbk), En doe was 't ml)' dudelik (b),
dubbeltiesschieten (Nbk, Nw) Ook 't Is me zo dudelik as koffiedik ik begreep
dubbeltienscitieten (Db) onbep. w. bet niet bepaald (Dhau)
['dAbltiskitnl...tiskitl)] 1. in Gao mar op 'c dudelikhied ['dydokhit] - duidelijkheid
kop staon to dubbeltiesschlctcn bekijk het year de dudelikhied
maar, loop naar de pomp (Nw) en in War duden zw. ww.; overg.; duudde/dudede,
daenk Ic! 1k kan glen dubbclticnschlctcn het duded ['dyd] - aanwijzen (lett.) 1k zal
(Db)
jow we! duden waorbi)' woont(App); erop
dubbelvolen (verspr.) Ook dubbelvouwen duiden, doen vermoeden Dc locht die dudct
(verspr.) ['d...] - dubbelvouwen Op dit d'r op dat d'rgauw ccv bujjc komt (Ow)
plakklcn zat ccv inaegcrc jongvent, slim duet (spor.) [dy'wetJ - duet
bczwlct en dubbelvolen (b)
duf bn.; -fer, -st [dAfl 1. duf, suffig 1k bin
dubbelvouwen z. dubbelvolen
zo duf van dage, 1k kon wel zaagscl in de
dubbelwaandig (spor.) Ook dubbeiwanig kop hebben (Spa) 2. vochtig, bedompt
(spor.) [dAb!wâ:ndox/ ...wâ:nax; aks. wis- (App) 3. (van personen) saai, niet fris
selt] - dubbelwandig
(verspr.) War ecn duffe boel (Nbk), ccv
dubbelwanig a. dubbclwaanth
duffe vent (Nbk)

dubbeiwies (Ste) bn. [dAbiwis; aks. duffel ['dAfj] - duffel: zware, duffelse jas
wisselt] 1. erg eigenwijs ccv dubbclwics (vooral voor de winter) ccv dikkc duffel
antwoord (Ste)
(Dho, Nbk): 'a Dlkke duffel was ccv thkkc
dubbeizinnig (spor.) [...'s...] - dubbel- jassc van viefschaft die stof was an de
zinnig: voor meerdere uitleg vatbaarEt Was Icne kaantc glad (Nbk), Et is weer year de
wat dubbelzinnig wat hi)' zec het had dikke duffel (Obk), Ic bebben ccii beste
eigenlijk twee betekenissen (Nbk), ook: duffel an (Np), Trek d'r mar ccv duffel
waarvan één een beetje schunnig was over an (Dfo)
(Nbk)
duffels ['dAfis] - duffels ecn duffelsejasse,
dubben ['dAMp] - dubben: twijfelen Hi)'zit
wat te dubben (Nbk); aarzelen 1k zit d'r duffighied (Nbk), voor -heid z. -hied de
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dugen - duker
dukelde, is dukeld ['dykln] 1. duikelen:
over het hoofd buitelen do sloot in dukelen:
dugen valen: Oons hiele plan vul in dugen Hij dukelde de sloot in (Nbk), (bij
(Nbk)
vergelijking:) Do kiewiet (..) dukelt a]
dugen II (Ow) onbep. w. ['dy:gg] 1. jets weer over et laand vliegt met duikelende
ergens tussen drukken, in (wat) Kier of bewegingen (b) 2. in le mosson do
klompen dukelen d.i. op de punten van de
daor in dugen (Ow)
klompen lopen, nl. omdat het land erg nat
dui z. duj I, II
was (Ol-Nl)
duien z. dujjen
duikelaar de ['dwjkla:r], in con slome duken Ook doeken (b: lm) zw., st. ww.;
duikelaar een saaie, slome vent (Nbk, onoverg.; deuk/duukte, is/het (bet. 1
duukt/deuken [dyk{1/'duke] 1. in water
01-NI)
duit do; -en; -ien [dcejt] 1. duit, oude duiken Hi j kan good dukon, van do springkoperen munt (ok) con duit in of zakkien plaanke duken, Hij deck koppienonder in
't waeter (ba), Kuj' good duken? dat is
doen (spor.) 2. bedrag dat een duit waard
was: achtste deel van een stuiver Jaw bin vooral: van de springplank duiken (Nbk),
['d...] 1. het slaperig, duf zijn
dugen I [dy:gn] - duigen, in in dugen: in

eon lu/meier, jow praoties on vier duiten
bin krek eon halve stuver (Op) 3. (vaak
mv.) geld Dat kost dc/ten veel geld (Obk),
Die auto kostjow nog wel con mooie duit!

Dour onder waeter to duken was hij do
bijen kwiet raekt had hij ze afgeschud (j)

2. (ook wederk.) met een snelle beweging
ergens in, onder duiken, zich met een duikende beweging verplaatsen Oonsjongien

veel geld (App)
duitedief (Wol) ['dcejtadi(:)f] - duitendief deck gauw onder de deken, Et vliegtuug
duities (p, b: Im) mv. ['dojtis] 1. bep. was zo loge, datik duke naor do grond
(Nt), argon even good in duken zich er
plant: prikneus, bemagie
duj I (OS, WS zuidelijk van de Londe, good in gaan verdiepen, in do boeken
Mun) Ook dui (WS noordelijk van de duken in de boeken gaan zoeken, zich in
Lende), duui (Bu), dooi (Dla, Spa, Sz) de de boeken gaan verdiepen (App), Et
[dnj/daej/dy:j/do:ej] 1. dooi (lett.) Dour de vliegtuug deuk naor beneden (Nbk), D'r
duj begint of ies bij de kust aorig to
schoeven (Db), Doe do wiend naor 't zuden
gong vul do duj' in (Db), Wij waachten al
lange op e duj (Mun), D'r komt vast duj
want of is zo roezig (Nbk), As de klinken
en de schroevon van do deuren witvriezen
an de binnekaante, komt d'r duj (Ste)
duj II (OS, WS zuidelijk van de Londe,
Mun) Ook dui (WS noordelijk van de
Londe), duui (Bu) bn. [dnj/d&j/dy:j] 1.
dooiend Et wodt/is duj weer, D rkomt duj'

weer (Nbk)
dujjen (OS, WS zuidelijk van de Londe)
Ook duuien (Bu), duien (WS noord. van
de Londe) - dooien Et begon gisteraovend
al to dujjen, dat do Yost zal wel gauw vot
wezen (Nw), Et duit aorig, de snij komt
van of dak (01-NI) * Et kan vriezen on 't
kan dujjen het kan positief zowel als

negatief uitvallen (verspr.)
dukaot (1) [dy'ko:at] - dukaat
duke z. deuke
duke! (Ow, b: Im) tw. ['dykj] 1. in to duke]
potverdrie
dukelen zw. ww.; overg., onoverg.;

kwam inienend eon grate be/on over oons
huus, dat de katte schrok zo, die deck him

(Nbk) 3. (ook wederk.) in elkaar duiken,
eon ineengedoken bonding aannemen (oak:
om zich to verbergen) Duken, jonges, ze
bekoegelen oons mit stienen (01-NI), Hij
was zo koold, hij stond hielemaol in
mekeerdeuken (Dfo), We mosson oons duken doe de boor d'r an kwam (Ma), Ik
heurde jaegers praoten, ik deuk mij on
/uusterdo (b) 4. (vooral wederk.) bukken
Aj' onder eon draod dour mooten dan moej'
je duken (Np, Ste), Onder die loge geute
moej' je even duken (Nw), Aj' op redens
gongen was ie je duken aj' onder do
brogge dour mosson (Obk), Bij oolde S.
moej' onder de deure dour duken, zo loge
is de doure bukkend gaan (Ste)

duker de; -s; -tien ['dykr] 1. duiker:
iemand die duikt 2. koker, soort 'ring'
onder een weg door, onder een dam: voor
de afwatering As do brogge dan to sma/ is,
laot 'w dan verbrieden, desnoods an 't
aarmhuus on de duker toe (d) 3. bep. kleine

spijker met brede, platte kop (Dfo) 4. z.
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dukerente - dunne
dukerente 5. gele us (fp)
dukerente (Np: n, Sz) Ook dukertien id.
(n) de; -n; ...entien [dykçenta/'dykrtin] 1.
duikeend
dukerig (Bdie, 01-NI) bn., bw.; -er; -st
[dykçax] 1. ineen gedoken, krom lopend
Hil wodt ok aorig dukerig ( 01-NI), Hi]
lopt dukerig (Bdie)
dukerpak [ d ... ] - duikerpak
dukertien z. dukerente
dule (Nt, Nw, Obk, 01-NI, Wol, ho, n)
Ook doele (Obk, Wol) de; -n; -gien
['dyla/dula] 1. langwerpige verlaging, kuil

duun (spon.) de; -n; -gien ['d9na/d5n] 1.
heuveltje van fljn zand, duin een dikke
dune (App), een Hein dunegien (App),
Eerst gong hi] de Kae/e Dun en deur, dune
op, dune of(b), Daor tooltert dejeugd deur
de dunen (ha) 2. sneeuwduin Etjacht op
dunen ni. van sneeuw (Ste)

van de lisdodde In p/acts van gewoon net
kwam d'r ok wef doedels of doedefricE op
et dak, et was vu/c goedkoper mar ok
sfecfiter; et net van de stoezebolfen is
zaacbte, beha/ven die bluf/en (Ste)
dume z. doeme
dumeling(e) z. doemefing
dumen z. doemen
dumendik z. doemdi/c
dummeling z. doemeling

afmeting) Mit bosken nuumden ze de
dundere boo fties masse/s (Np), hid dun
pepier, 147 gaot deur dikke en dunne en
var., z. onder dikke, bet. 1 2. van een laag:
dun een dun faogien, Now, dat is ok mar
een dun snegien brood (Nbk), We mochten
de eerpefs met ofpfaggen, we mossen ze
dunne schelfen (Ld) 3. (van gednukte of

dunestreek (1) ['d5nostn:k] - duinstreek
dunhudig (App, El) bn.; -er, -st
[dAnhydox; aks. wisselt] 1. de kou niet best
kunnende verdragen 1k bin dunhud/g, 1k
kan 't met best hadden (El)
dunk Ook donk (Obk, Op), deunk (b)
in een weg Wckregenzuvereenknikin de [dAlJkIdol)1c/dX:flk] 1. dunk, waardering de
rogge, doe we mit de waegen dear die nilnne deunk (b), d'r gien boge dunk van
doe/c in de weg reden (Obk) 2. lager hebben: Dak now zoe'ngrotedonk van 'm
gelegen maar droog stuk in het land (01- bebbe as vakman... (Op) 2. in naor Jim
NI, bo) 3. ingesleten gedeelte (Nw) Ft donk naar jullie idee, opvatting (Obk)
mes sliepen dee iv ceder vroeger op 'e dunken z. donken
drumpel, of op 'e mare, dan kreej' soms dunne I de ['dAna] 1. dunne, diarree, in
cen hide dub, (Nw) 4. z. koedufen, dc/le
verb.: an de dunne wegen/raeken, zo ook
dulen z. koedufen
an de dunne 23 wezen Id. (Np, Bu)
duleriet (Nbk, Nt) Ook doeleriet (Ste), dunne II bn.; -r, dunder (Bu, Nbk, Np),
doedeiriet (Ste) et ['dyla ... ..dub ... ] 1. blad dunst [dAna] I. dun (van doorsnee,

dummeltien (App, Dfo) et; ...ties
[dAmltin] 1. klein kind Wat een k/cia
dumme/tien (Dfo), Wat he! buurvrouw een
klein dummeftien an de ha and (App)
dumpen ['dAmpip] - dumpen
dunachtig (spor.) bn.; -er; -st ['d...] 1.
hetz. als dunnig, z. aldaar
dunbaand I (Np) et ['dAmbà:nt] 1. net of
stro tot dunne bossen gebonden Dunbaand
wodt ok viemebaand nuun,d (Np)
dunbaand II (Np) bn. ['dAmbã:nt] I. dun
gebonden: van bossen net, rogge Van thkbaand tiet kuf' dunbaand net maekcn (Np)
dunbe'volkt (1) ['dAmba..; aks. wisselt] dunbevolkt
dundoek (ba) et [dAnduk] 1. dundoek,
vlag En or dundoek bewimpelt de paofen

(ha)
dune (App, Nbk, Nw, Ste, ha, b: Im) Ook

geschreven letters) smal 4. dun gebouwd
Hi] is zo dunne, ie kun 'iv deur een ninkien
haelen (Ste), een dunne fatte dun gebouwd
iemand (Db), Die koe is zo dunne, ie kun
de pette d'r wel an ophangen, et is zuver
een kapstok zo dunne is bi'/ (Nbk) Hi] is
zo dunne, hi] kan wef deur een faampeglas
(Nw), (van een lang en dun iemand): zo
dunne as twie stieve koeken tegen mekeer
(Nw), go dunne as een latte, ... as ccxi
p/aanke (Ow), ... as een voter (Nw), ... as
een riempien (El) 5. zuinig, gienig (Spa)
Die keref is wef go dunne ( Spa) 6. dun
gezaaid, weinig voorkomend Dc knollen
staon dunne (Ow), Veeartsen weren d'r
vroeger Mot dunne, hour (Bdie, Nbk),
Tan darts en weren eerst ok nog mar hid
dunne (Nbk), Mien haor wodt ok al aon
dunne (Nbk) 7. (van vloeistoffen) niet dik
dunne soep, As et dunne gao! (..) als men
diarree heeft (Diz), z. ook dunne I
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dunnegien - dusken
dunnegien z. dantien
dunnegies (App, Ma, Np, Nw, Ow) bw.
['dAnaxis] 1. dunnetjes dunnegies overdo en
(App, Ow), Ft /aand is dunnegics
ommeploegd (Ma, Np), Stomp c/den i
/icht c/den, dunnegies, schaarp c/den is
zwaor c/den: n/ks vergeten on nog best een
zwaore paol op 'e c/dc (Nw) 2. weinig
(App) Zokke goeie dokters bin d'r mar
dunnegies (App)
dunnen (Wol) ['dAn:] - uitdunnen de b/den
dunnen (Wol)

de winter (Nw), Waacbten duurt lange 2.
goad blijven, niet aangetast taken (van wat
gegeten kan worden) Die ofva/app c/s moej'
appat ho/en, die kun n/ct duren (Sz, Obk),
Rookvleis duurt ct/angst (Nw), Ft hot gien
zoo/I vannoden et kan wet duren (Np)
durf(Nbk, b) de ['dAr(af)] 1. hat durven 1k
were now nog n/ct waor a'k de dart
wegbae]de (b), Dan moej'durfhebben dan

moet je echt jets aandurven (Nbk)
durfal (Bdie, Pe-Dbl) ['dAr(a)val] - durfal,
branjesehopper
dunneploegen (Ste) zw. ww.; overg.; Durkien a. Dirkien
ploegde dunne, hat dunneploegd durkiespere(boom) z. dirkiespere(boom)
['dAnaplugfl] 1. ondiep, zeer Iicht ploegen, durp a. dorp
durpsfeguur z. dorpsfeguur
hetzelfde als zwatmaeken, z. aldaar
dunnig bn. ['dAnax] 1. enigszins dunne in durpsgemienschop a. dozpsgemienscbop
meerdere bet., z. aldaar Do seep is we] wat durpsgenoot z. dorpsgenoot
durpsharbarge a. dorpsharbarge
dunnig (App)
duntien (verspr.) Ook dunnegien (Bdie, durpshuus a. doipsbuus
Dfo, Np, 01-NI, Op, Ow, Ste, Sz) et; durpskefé a. ddrpskeft
dunties ['dAntin/...naxin] 1. dun exemplaar durpsleven a. dorps/even
duo ['dywoM, ...wo:] - duo, tweetal (van durven zw. ww.; overg.; dust(e)/durfde,
het durfd ['dArbip] L aandurven, wagen
personen) eon vremd duo (spor.)
Durf ic we] over die stoot to springen?
duobaene (spor.) ['d..] - duobaan
dupe ['dypa] - dupe, in de dupe (Nbk), 1k durve ze zo we] een aai to geven
wodden/wezen
(v), Ze durfi d'r we] to wezen is een beetje
dupen (Dfo, Nbk, Spa, Ste, b: In) zw, ww.; eigenwijs, parmantig (Bdie), Mar loch
overg.; duupte, het duupt ['dypip] 1. mossen w'ij (...) de Heerintegen gaon din-opputten (van water) waetcr dupen (Nbk, van (b), Ze zeggen oat hij toch n/ct onder
de bk van de kepotte geute staon dartt to
Spa, Ste) 2. z. deupen
duperen (spor.) [dy'pi:arv] - duperen
gaon (s), Dat is iene die et we] to zeggen
duplikaot (1) [dypli'ko:at] - duplikaat
durfi (Np), ... we] zeggen durft (Nbk),
duplo (1) ['dyplo.....ploM] - duplo, in in ...durft to zeggen (Nbk)
dus voegw., voegw. bw. [dAs] 1. het
duplo (1)
duraobel (App, Nbk, Np, Obk, v, bo: Nw) gevolg uitdrukkend: 1k ha dde de baand van
[dy'ro:b] - durabel: duur, veel kostend Ft de Lets lek, dus ik mos /open (Sz), Dc
was vanze/s vuus to duraobel om iedere
dag sjerp in do bri] to kriegen (v), Ic kun
d'r van op an oat et duraobel kopen is
(Np), t Is can duraobel spa/legion (Np),
Da's con duraobel spa] dat kost veel geld

akker was k/cinder as bij west was, dus
mos d'r we] iene an 't knoeien west bebben
(b) 2. als inleiding van een konklusie Dus
ie kun mij we] een bet/en he/pen, begriep
ik (Nbk), Hij vreug wat as et kostte, bar
dus 't fesoen beweerd (b), Wi] dus op 'e
jacht (b)

(App, bo: Nw)
duren zw. ww.; onoverg.; duurde, hat
duurd ['dy:o] 1. duren: een bep. dusdele (k: Ste) de; -n ['d...] 1. stuk vlakke
tijdsbestek hebben Ft duurde baost de h/c/c grond waarop men boekweit dorste Fen
naacht Q), Ft duurde een be/c poze (Dho), dag ofwat veurda tied[nI. van het dorsen]
(..) n/ct lange of (,.j (Nbk, j), Ft duurde bet de boor de dusdele in odder maekt; een
n/ct lange en doe gafhij ze/s les (Nbk, j), stokkien gruslaand n/ct a] to veer van buns
Dc dag wodt lacIer, duurt ok vuus to kot

(ba), Ft kan nog we] cen von-c/s jaor duren
(Np), 'tDuurde often on doe Iloepte 't/ocht
in ienen weer an (b), Laot or wat duren nI

het hi] dunnegies ofplagged. Nao een paer
daegen zunnescbicn is de dale in odder on
kan or dusken beg/mien (k: Ste)

dusken a. dosken
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duskeri'je - duurzem
duskeri'je z. doskerie
duskersvlegel z. dôskvlogol
duskkaaste a. dosJcj<-aaste
duskmesiene z. d5skmesiene
duskstok z. doskostok
duslange z. dislange
dusodder z. disodder
dusplak z. dôskplak
dussen z. dôsken
dust Ook döst (Db, Ma), dööst (App, Ow)
de [dAst/dtst/dcx:stJ 1. dorst (lett.) dust

lopt wat duuknekkig (Mun)
duukplaanke ['dyk...] - duikplank Hi
sprong zo van do hoge duukp/aanke (Dho)
duukt (Nbk) bn. [dykt] 1. ineengedoken
duukt staon (Nbk)
duum a. doemo
duumbreed a. doembrette
duumkracht a. doemkracht
duujnscliroeven z. doomschroeven
duumshout a. doemshoolt
duumstok a. doemstok
lcricgen, dust hebben: Mom, 'k heb dust! duumzugen a. doompionzugen
(Nbk), 't Was suchori7waeter, mar aj' dust duumzuger z. doemzooger
haddon smaekte et we! good (j), (gezegd duun (Db, Nbk, b: In) de, et [dnJ i.
wanneer kinderen schreeuwerig rondlopen:) (vera.) heimplant (vroeger veel gebruikt om
He, do kalver hebben dust! (Ste), Hej' korfjes van to maken, hot moest bij nacht
dust? Gao dan mar even NY do kraone en ontij nit de duinen bij Appelsche wordrink maar wat water, di. vaak: op koffie, den gehaald, het maaien ervan was ni.
frisdrank etc. hoef je flu met te rekenen verboden)
(Wol), (schertsend:) 1k kan van slaoperig- duungebied (1) ['d...] - duingebied
hiednietzicnzoe'n dust he'k(Obk), zo ook duunpanne (Obk, 01-NI, v) ['d...] 1k kan van h onger niet Zion ZOO ½ dust he'A; duinpan
en 1k bin verlegen van heufdpiene, zo duupaeker (Ste) de; -s; -tien ['dyp... J I.
jokken me do banen (Bu), 'Ic Heb zoe'n hetz. als putacker, a. aldaar
dust, da'k met kan spijen (Ste) en !kHebbe duur I do ['dy:ar] 1. tijdsspanne 2. lange
zoe'n dust, 1k kan van do honger met tijd Ft gas kan op '0 lange duw- wel es op
pissen (Wol), dust bebben as eon peord * raeken (vo, Obk), op 'o duur (ko, v), Zo
Hej' dust/Gao naor Berend Bust/Die hot ½ bleeP et hand ok baost allemaoJ in do
bontien/Fndiepist/e wat in 'tmontien(Sz, femilie, a! rugeldo die op do duur wel wat
Wol), ook gevolgd door Hej'bongor/Gao uut mekaer ( ko), an den duur (App, Nbk,
naor Berend Bonger/Die het eon hontien/ vo)
Die schitJo wat in 't montien (Nbk), Amen duur II bn.; -der, -st [dy:r] 1. duur,
is 't gebed/Wic bongor bet die vret/Wio prijzig, veel kostend AYes wodde duur(b),
dust hot die drinkt/Wio ofschit die stinkt Ft is me vusen to duur (Nbk), Allos is con
(Dho)
stok duurdor wodden (v), Dat bin do
dustig Ook döstig (App, Ow) bn.; -er, -st duurstekookennietze zijn nogal goedkoop
['dAstox/'dcestax] 1. dorstig, met dorst (Dfo), Dat laand is vuul to duur om to
(lett.) Dat maekte dustiq en et bier was kopen (App), con dare winkel, zo duur as
best ( ba), eon dustige dag (ba) 2. dorst peperpeperduur (Pe-Dbl, Ste) 2. gewichtig
veroorzakend Ft is dustig weer vandaego klinkend, in date woorden (Nbk), eon duur

(Nbk)
dusvlegel a. doskv/egel
duttien (Obk) ['dAtin] - dutje, sluimering,
slaapje Do oolde laden doen middags eon
duttion (Obk)
duui z. duJI, II
duuien a. duJJen
duuizend a. duZend

duuk de; duken; dukien [dyk] 1. duik (in
het water) can duuk neaten

duukboot ['d..] - duikboot
duuknekkig (Man) bn.; -or, -st
['dyknskax] 1. voorovergebogen, krom Hij

woord(Nbk, b)
duur III bw. [dy:ar], in duur to staon
kommen zeer onaangename gevolgen gaan
ondervinden
duurkoop (Dfo, Np, Pe-DbI) ['d...], in *
Goedkoopis(vacke)duurkoopgoedkoop is
duurkoop
duurte (bi) ['dy:art] - duurte, toestand dat
iets duur is
duurzem ['dy:arsip, ...s m] - duurzaam,
lang geed blijvend Die soep is met
duurzem, mar neem now gokookt spek, dat
is wol duurzem (App)
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duuster - duvel
duuster I et [dystç] 1. duisternis Wat dcc
die snotlepcl bij c/mister ok butcndcarc!
(b), A wwc wat anneden bin we nog Jack
your (V duuster thuus (Obk), Enja hour,
daor ston ccii bocrdcri7e in 't duustcr (j), 1k
kan in et thruster n/ks vicnen (App), in (t)
duuster zitten, de katte in ('t) duuster
kniepen (Db, Np) 2. onzekerheid over hoe
her zit, komt enz., in in 't duuster taasten

(Ow)
duuster II bn.; -der, -st [dystç] 1. donker,
zonder licht Beneden

00115

is a//es duuster

(v), 't Wodt al duuster (Bdie, Nbk, Ow),
Douk is 't duuster (v), 't B/iTt van c/c
morgen lange duuster, hear! (Nbk),
Hielcmaol aiienig was die man daor, en et
was zo c/ouster as wat (j), Kick es hoc
duuster c/c locht wodt, d'r komt ccii dikke
schoever an (01-NI), BE is bier arg duuster
onder de bomen (App), Ft was duuster bij
haus van c/c plaggebulten (Ow), Bi
duustere maone gaon wij nooit te
aovendpraoten (Db), 't Is zo duustcr as roet
(Db) 2. somber Ft was trouwens hickmao/c cci, stried om zelsbehoold in
c/austere tieden U) 1k zie c/c tied duusterun
(verspr., App) 3. geheimzinnig, niet
normaal voor de gewone wereld Mien
wegen bin duusterc pa eden U) ccii
duustcre zack louche (App) ccii duusterc
smack (App)

marken bin a/lange niet mcci- ge/dig (Op),
Dan perbeerdehij or unsterm ant gron dig en
spcu!dc prachtigc Duutse Jictics ), c/c
Duutse polka bep. ouderwetse dans, ccii
Duutse pupe Duitse pup a): K stoptc dan
zien grotc Duutse picpc on begon te
vcrtellcn over zien vrocgcre baandwark
ook hetz. als datapupe, z. aldaar (bs: Obk),
(zelfst.) Ben Jaeger had vrocger ccii
staondc Duutse bep. jachthond (Obk), ook
Duutse staonde (Np), Duutse Jaandvarkens
di. van een Duits type (spot.), Duutse
Jaekcns flanellen lakens (Nbk, Nw), ccii
Duutse ho venlaan c/er paard van het
Hoisteiner type (Bu) 2. in het Duits ccii
Duuts zeggien (Nbk), (zelfst.) op zien
Duuts
Duutser ['dyts] - Duitser Dc Duutsers
wooden vroeger a/tied poepen nuumd; ze
wcrcn de maenkscn bier mit tckstiel ccii
stok yeuruut. Dr kwammen bier doe
lappicspocpcn mit et paJc bij de dcuren
langes (Ow), Ze is trouwdmit ccii Duutser
(Np), War was dat cen thkke Dautser, daor
op 'tstraandcen Duitser, die dik was (Db,
Ma, Nbk), In c/c oorlog kregen dc peerden
wel es ccii naegel in c/c hoc ye, dan weren
ze krcupc!, on wooden niet vodderd dour
c/c Duutscrs de Duitse bezetters (Dfo), In
c/c oorlog hadden we 't niet erg op cen
Duutser staon (Spa), Dc Duutscrs bin we
nog niet vergeten de Duitsers in de oorlog

duusteren (Dhau, Nbk, Obk, 01-NI)
['dystp] - duisteren, donker worden Ft (Dho)
begint al aorig te duustercn (01-NI), Et Duutsgezind (spor.) [...'srnt] - Duitsgezind
Duutslaand ['d...] - Duitslaand N was
duustert a! wat, et wodt ao vend (Dhau)
duustermaone (App, Ow) de [...m... ] 1. melkknecht west in Duutslaand (Np)
omstandigheid dat de maan niet schijnt We Duutstaelig [...t...] - Duitstalig
haddcn ct daor niks te room, doe we daor duve z. c/oevc
bij duuster,naonc in de moddcr vaaste- cluvedrek z. duveldrck
duvekaeter (Dfo, b: Im) Ook duvekater (p)
zatten (Ow)
duusternis (spot.) ['dl - duisternis, het tw. ['dy:va..., 'dy:wa ... / ...ka:tç] 1. duivekater, drommels (z. ook onder duvelkacter
duister zijn
duusterte (App, El, b: Im) de ['dystçto] 1. II) 0 duvckacterbae/c nog toe ach wat een
duisternis Even staon b//even, dan wen ic toestand, potverdorie (Dfo)
duvekaeters (App, s: oost.) bn., bw.
an c/c duustcrtc (El)
Duuts I et [dyts] I. de Duitse taal 1k kan ['dy:wakE:tçs, ...va ...] 1. bliksems, donders
gien Duuts (praotcn) nI spreken (Nbk, Die !open duvekacterse badde (s: oost.),
Dat is eon duvekacterse hod (App)
Np), ... verstaon (Nbk)
Duuts II bn. [dyts] 1. Duits B/ggcn krcgcn duvekarvel (fp) et ['dy:wokarM, dy:va...]
in c/c Duutse tied cen lotien in 't oor; 1. (verz.) gewone duivekervel
biggemarken zeden ze daor tegen tijd dat duvekater z. duvekacter
de Duitsers bier als bezetters waren (Obk), duvel I de; -s; -tien ['dy:wl....vfl 1.
vandaar or Duutse Jok (b), Oolde Duutse duivel, de Boze, bij uitbreiding: boze geest
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duvel - duvel
'God' on 'dave!' !igt him year in do mond,
mar as et d'r op ankomt is Iii] schietend
bango (Dfo), Dat mag do duvel woten, Al
zol et ok van tie davel kommen, dan zol ik
et anveerden (vo), 't Was vandem argon
weer hie!omao!e mis mit 'm, ocb, hi] is
van do duvel bezeton (Diz, Obk, Nw), Et
moot b!iokber year do davel wog kommen
het is een moeilijke zaak jets van hem
gedaan to krijgen (Nw), Jo noe'n aa!tied
mar zo rekenen: zo gauw aJ'Joc opwienen
hot do dave! Jo a! to pa/then (Nw), In Do
Kniope woonde eon kerol die kon do duvel
aatbanen (Obk), 't Is a/tied davel kom d'r
ant hij is altijd snel woedend en gaat dan
te keer (verspr.): 81] 't minste ofgenngste
is etdave/kom d'r nut (Ld), zo ook 'tGing
daor inienen van davel kom d'r wit (Spa),
AJ' niot van do davel kommen, kom dan
mar veerder kom maar binnen (b), Hi]
v!aakt ale dave/s nut do be! hij vloekt
enorm (Wol, Np), Da's et leste wat de
davel scbeten het het is niet veel
bijzonders (Bu), (bij vergelijking) Wat eon
duvel! een rare kerel (Bdie), Daor mock
mit davel on gewe!d aacbteran met grote
jnzet (Dho), Etkan me glen du yel sche!en
niks (Sun-0t), Daor zal de duvel omme
!acben a'k dat niet gewaarwodde ik kom or
hoe dan ook achter (Sz), Hi] bet do davel
in is erg boos (ZW, Nbk), Hi] trekt eon
gezicht of hi] a/tied do davel in bet altijd
kwaad is (Sz, Spa), om do (dooio) davel
niet hoe dan ook niet (01-NI), zo ook Dat
woof om do davel niot doen (Bu), Hi] is
year do davel niet bange durft heel wat
(verspr.), Hi] is year do davel niet benaawdis voor niets of niemand bang (Ste),
Hi] gaot vourde dave!niet nut do weghij
durft de ander wel aan te pakken als die
vervelend doet, de bass over hem wil
spelen, wie het ook is (Db), N. was van do
dave!gien kwaod deed aisofhij van geen
kwaad wist (01-NI), t Gong slim moei!ik,
iLl mossen 't your do duvel hae!on (Ow),
Daor kaJ' om mi] do davel hi] hao!en dat
zie 1k niet zitten, bekijk het maar (Spa), zo
ook Dat bae!t Jo do davel dat had je
gedacht, bekijk het maar (Ma, Nbk, Np,
Nw), ook: we zulien hot hoe dan ook voor
eikaar krijgen (Ma, Nbk, Np, Nw), zo ook
Dat za!Joe de davo!hae!en (Bdie) en Hao!
Jo do duvel (Nbk), Do davel za!Jo hae!en

de duivel hale je, barst maar (Np), bo), Do
davel mag ml] haelen as ik 't weto ik weet
hot absoluut niet (Bdie), Do davo!bao!o, et
is we! waor hoe dan ook (App), Loop naor
do davel loop naar de pomp, barst maar
(Diz), Dat zal do davel bae!on, ik !aot et
d'r niet hi] zitten (Nt, Ld), ...za!Jow do
davel bae!on as ik et niet k!aor krioge
(Diz), Dat kan Jo do dave!hae!en hoe dan
ook (Ld), Et za! 'in do davel hae!on id.
(El), As dat met waoris can mag do davel
mi] hae!en (Op), Daank Jo do davel dat
doe ik niet, ben je gek geworden (Nbk),
Hi] is do davel ontkreapen is een echte
deugniet (Nt, bo: Nw), zo ook Hi] is do
davel ontkreapon hi] !ocbtsoboondag is
enorm gewiekst, Ieep (Ste, Dho), ...op
k!aor!ochte dag (Ste), Hiy is do davel to
slim of id. (Ld, Obk, Op), ...te glad of
(Dfo), Dat davo!tien van binnen spea!t me
weer patton gezegd wanneer iemand jets
zegt maar het eigenlijk voor zich had
moeten houden (Nbk), Da's ok can knocht
van do davel een gemene vent (Dho), zo
ook do duvel Zion knechion wezen (Db,
Ld), ook: overduidelijk als knecht worden
behandeld (Db, Ld), zo ook Hi] was des
dave!s knooht (Ld), (schertsend of min of
moor als verwensing:) do davel mit zien
knocht (01-NI), zo ook do davel mit zion
grootmooder (01-NI), Die moensken dat
bin do davel on zion moor gemene, vreseIijke mensen (Op), 't Is of do davol d'r mit
spea!t gezegd wanneer het erg tegen zit,
wanneer niets Iukt (verspr.), ...t Is lack...
(Np), .d'r hi] aachtor zit (Np), zo ook Do
davel spoalt d'rmit (Bu), Hi] bet do duvel
aachter 't gat is haastig of angstig (Nbk),
zo oak ? Liekt wel of do davel bàn
aachtornaozit (Obk), Hi] is zo good, hi]
kan mit do davel wel opschieton hij is te
weinig assertief (Nt), Et is do davel
verzakon vragen om moeilijkheden (Obk),
bi]do davel to biechtgaon (Ow, Wol), zo
ook bi] do davel do hoel ophiech ten
(Sun-0t), If wo'n hi] do davel to biocht
roepon (Ow) en Hi]kwam hi] de davel to
biocbt (Np), N is to dam om year do dave!
to daansen (verspr.), ... to stom... (Bu), Die
is to !ai om year do davel to daansen (Diz,
01-NI, Ow), Hi] kiokt al het hi] do davel
vormoord(Dla), as eon dayo!tion aat con
deasien (verspr.), zo ook Hi] v!it d'r nut
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duvel - duveidrek
as een davel out ccv deasien (Bu), as de
davel macken daj' votkommen (Obk), Ze
vochten as dave/s (v), Hif loopt, al zit de
davel hem op 'e hakken (Sz), Daor moon
we as de duvel aacbteran (Db), zo stark as
de duvel ( Bdie) 2. boosaardig iemand een
kwaoie davel een boosaardige vrouw

(Obk), een boosaardige jongen (Ow) 3.
bijdehand kind, levendig kind, soms: en dat
op een niet-gemene manier ondeugend kan
zijn Wat het die kleine davel now weer
aathae!d(O1-NI), een kwaoddave!tien een
klein, vinnig meisje (Diz, Nbk, Wol), Die
jonge van oons dat is con dikkc dave!(IJb)
ccv ochre duvel (Sz) 4. handig, pittig

iemand, iemand die door handig to zijn of
door to durven alles klaar kan krijgen Dat

dove], on bif smeet een !aas in de he! (s:
Wol), 'Ft is me zoe'n vo!kien zee de
duvel, toe hadde bif een krojevol kikkers,
toe as hi)' ze d'r in hadde, floepten ze d'r
net zo hadde weer out (Sz), Aft over de
davel hebben, dan trap ie him op 'e stat
(verspr.), ...praoten... (Sun-0t), AJ' et over
de davel hebben, hej'm bif de stat (Nt),
Vearniks !aoj' de do yel daansen voor niets
gaat de zon op (Bu), AJ' de davel dienen
wi!!en, moej'm me!k voeren je meet zoete
broodjes bakken, vteien (Ru), Dat ridt him
de davel dat is toch niet mogelijk, dat
bestaat toch niet (Ma), ...ridt fe.. (Np),
Twie ge/oven op icy kassen, daor s/apt de
dove] tassen (Np), le moon de dove] wel
es good doen om zien kwaod doen je meet

wel eens pappen en nat houden met iemand
OM erger to voorkomen (s)
duvel II Ook dievel (App, Db, Dfo, Nbk,
Obk) tw. ['dy:wJ, ...vjI'di:wj, ...vl] 1.
donders, potverdrie Da or kaf' du vol op
zeggen dat is zeker (Nbk, Obk), to dievel
potverdrie, donders (App, Db, Dfo, Nbk,
Obk): To dieve!, ct's een mooie meid!
(Db), To dieve!, now hebben die pinken
gietijzeren kachteltje (verspr.), z. aldaar mif de zoderingen ommeraegd (Obk), zo
Vroegerhaj' ccv daveltien op 'e heerd, dat ook to duvel (verspr. west.), To davel
ding was zo mar rood (App), Bif een hae!e, smerig jonk, wat hej' toch daon!
dave/tien vcrbraande if van vearen on (Np), 0, te duvel watmosik hadde !open
bevrearif van aacbtcren (Ow), Beppemos om die bas to pakken (Bu)
hear dave!tien even year de zandag duvelbaander z. dave!baner
poetsen (Db) 7. bep. houten pen waarmee duvelbander z. dave/bayer
men to verbinden deten aan elkaar vastzet duvelbaner (verspr.) Ook duve/baander
(Ma, 01-NI) Tassen twie velgen zat een (Nw, b: Im), dupe/bander (Db, Dho, Obk,
deavel om ze vaaste an mekeer to kriegen Ow, Ste), duvelbanner (Bu, DIa, Sz) de;
ni. in het wiel van de boerenwagen (Ma) * -5; -tien {'dy:wbâ:nr. ... vj... / ...ba:ndç/
Dc dove] schit a/tied op een grote hoop ...bandrl...banr] 1. duivelbanner Dc dave!rijken krijgen toch altijd nog meer extra's ban ermos de he/c sta! rond!open (Pe-Dbl),
(Nbk, Np, Pe-Dbl, Obk), ...op con grote Dc dave!baner zee: 'Van Dc B!esse naor
ba!te id. (Db, Obk, Sz), ... op ba/ten (El), Noordwoo!de, hoogom hoog, ethatt'naor
Ledigheid is des dave/s oorkassen (Spa), boven; bier beneden is or niet' (Nw), naor
As je alles good is, knj' mit de duvel de dave!baander in Dc Kniepe (Nw), As
akkcderen (Np, Ste), zo ook Aj' overa!ja iene over/eden was mos de dave/baner
oo!dc mannegien is een duvel, hif is
a!!eman to glad of(Dfo), Dat is een grote
dove] (Spa), War een duvel is oat toch wat
een rakker (Bu, Wol) 5. iemands lichaam,
in op je dave! kriegen: HJ3i knj wat op
zien davel lichamelijke straf (ook wel
niet-Iichamelijk) (k: Ste), zo ook iene (war)
op zien dove] geven: 1k geve bàn op 'e
duvel (Ste) 6. hetzelfde als jotien, klein,

en amen op zeggen, dan kuj' mit dc dove] kommen om de davel out haas te jaegen
we! akkederen (Np), Roomse paepen/Kan (Spa) 2. felle vrouw die nergens bang voor
niet gaepen/Om hear dikke kin/Daor zit de is (Ste) Wat een dave!ba.ncr! (Ste)
duvel in (Np), (met name gezegd tegen duvelbanner z. dave!baner
katholieke kinderen door kinderen van de duveidrek (verspr.) Ook duvelsdrek (Ow,
niet-katholieke school) Roomse paepen/ Pe-Dbl, b: In), duvedrek (Sz) ['dy:wzdrEk!
Kay van de honger niet gaepcn/En he/then ...I'dy:wo.... ... vJ 1. mengseltje van bep.
een bakkien onder de kin/Daor joist de kruiden dat men in een zakje om de hals
dave/in (Ste), 'ABe beties he!penc zee de bij zich droeg (of in een jas- of broekzak)
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duvelen - duvelskaeter
en dat volgens de overlevering de drager
behoedde voor onheil, oak in andere

1. (g. my., g. verkl.) bep. fijn gebak,
duivekater, kerstbrood (Nw) Eon duvel-

toepassingen: Ri] mond- en k/aawzeeiwodde d'r ok du ve/drek ophaeld, daor mos
Ic dear 'open en dan kreej' die ziekte niet
in je vee (Nw), Dave/drek wodde in een
koeboorn daon, et kwam van de dave!baner; de koenen kregen ? an de kop te
hangen tegen ziekten (Obk), Da veldrek dat
bruukte ie bi] 't visken, dear 't deeg en dan
beweerde ie or in een dichte deuze on in 't
aachterhaas, want et stank knappies (b,
Nw), Vroeger gong ie naor de duvelbaner
en dan mof daveldrek under de drumpel
Jeggen (Ma), Duve/drek is gelig 50cc! en 't
stinkt slim stark, in een zakkien, bij de
drogist koj' t kopen (Ma), Hear buarvrouw
kon heksen, ze gong naor De Kniepe om
wat duve/drek op te baelen, dan gebearde
d'r niks (Nw), Davedrek is van duven, et
wodt droogd en later gebruukt (Sz) 2.

kaeter is ccii grote rakkcrd, mar 't kan ok
lekker gebak wezen, een dabbele viere mit
haoken en ogen en strepen (Nw) 2. rakker

schertswoord voor een onbekend zalfje
(Ow) 3. bep. soldeerwater (Ow) H. bra ukte
vroeger de tange as soldeerboolte om lekke
emmers en me/kbassen to solderen. In de
omtrek van et gattien mos een plakkien
goed scbonemaekt wooden mit so/deerwaeterdat wi]davelsdreknuaniden (Ow)

van een jongen (Ma, Nw)
duvelkaeter II Oak duvelskaeter (Np,
Wol), dupe//cater (WH) tw. ['dy:wIkE:tr/
..ls ... ! ... ka:tr] - duivekater, drommels
Davelkaeter, ze hebben me de appels van
de boom stealen (Ow), Davelkaeter wat val
me dat tegen (Bu), Davelkater, wat
mekeertje toch (Spa), Dave/kater, zowat
under de auto! (DIa), Dave/kaeter nog es
toe! (Nbk), . ..nog toe (Sun-0t), ...nog an
toe (Ma, Obk, 01-NI, Op), te dave/kacter
(Bdie, Db, Nbk, Pe-Dbl): Te duvelkaeter
jongien, dat is niet best ( Dfo), te
dave/(s)kaeter nog an toe (Np), De
dave/kaeter jonge! A Vc je in de vingers
krlcgc! (Sz), Wel dave/kaeter nog an toe

(Dho)
duvelkaeters (Nbk, Nt) bw., bit; attr.
['d...] 1. drommels, bliksems dave/kacterse
jonge (Nt, Nbk)
duvelkater z. davelkaeter II
duvels Ook dzjvels (App) bn., bw.; -er
['dyws, ...vjs/'dej...] - duivels: erg boos:
Hi] wodde duvels! (Nbk, Ste), 1k kan mij

duvelen zw. ww.; onoverg.; duvelde, het
duveld [dy:wn....v] i. schelden en wel zo duvels maeken! (El), 1k was zo
foeteren, ketteren (Nbk) Doe he'k wel duvels op die jonge, dat hi] dat k/eine
dave/c!.' (Nbk) 2. vallen (verspr. WS, Db) kiend zo p/a ogde (Obk), le zo/len d'r
Die jonge kwam never aut de boom duvels om wooden (Bu), Hi] was dave/s in
duvelen (Bdie), Daor davelt me dat ding de kop (Nt), Hi] was zo dave/s as do pest
naor beneden (Np), Daenk d'r omme dajF (Ow), N. is zo duvels as een spinne (Bdie,
niet van de stoel duvelen (Dho), Ri] de Dho); erg ondeugend: Die dave/se jonge
schoonmaek dave/den mi] de bee/ties van tech! (Nbk); erg, enonn Etgaotdaora/tied
de kaaste (Op) 3. in d'r aut duvelen mit duvels geweld(Bu, Nw), Ze ho/en d'r
wegsturen, eruit gooien (Mun) Aj niet duvels rekening mit in de peerdehaande/
opho/en mit dat gevleulc, duvel 1k Joe d'r (Ste), Hi3i is duvels bi]dehaand (Np),
nut, begrepen! (Man) 4. kunnen schelen ...sterk (Spa), Et is duvels mooi (App,
(01-NI) Wat davelt je dat! (Sun-0t)
Ow), Ft is dave/se koo/d (Bu), Hi] is
duveljaegen (verspr.) Oak duveijagen dave/s("e) stark (Diz, Nt, El), een dave/se
(Spa) zw. ww.; onoverg.; duveljaegde, het minne kere/ (01-NI), Hi] zag duvels goed
duveljaegd ['d. . .1...] 1. donderjagen, dat hi] mis was (b: In), Hi] was duvels
stoeien of anderszins lastig doen AJ' niet goed (.) (b, Nbk), een dave/se boe/ een
opho/en te duveljaegen, wodde 1k kwaod heel slechte/erge zaak, (App), een d/veJse
(Bdie), Die jongen waeren a/tied an
boo/ (App)
duveljaegen (Pe-DbI), ...bin an 't duvel- duvelsdrek z. dave/th-ek
jaegen (El), Toe jonges, hou op te duvelsei (s) ['d... J - duivelsei
duve/jagen (Spa)
duvelsgaoren (fp) et ['d...] 1. warkruid, z.
duveljagen z. dave/jaegen
ook da ve/snijgaoren
duveikaeter I (Ma, Nw) de; -s; -tien ['d...] duvelskaeter z. dave/kaeter
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duveiskop - dwang
duveiskop (Bu) de; -pen; -pien ['d...] 1.
kwajongen Wat toch duve/skoppen! (Bu)
duvelsni'jgaoren (verspr.) et [...'n...] 1.
warkruid Duvclsnijgaorcn is de plaante
zonder wottels, die wint de heide in en
c/nor lee/I bij van (Nw), duve/snj7gaorcn
om de heide bcnnc (Nbk) 2. kleefkruid
(Obk) W. had van 't jaor nog duvelsnijgaoren in de eerpcls (Obk)
duvelstoejaeger Ook duveistoejager (WI-I)

taihoolt (Bdie), Ze hcbben ccxi bulte
duzcndhoolt bij buns staon (Dho)

duzendjaorig (vo) [aks. wisselt] duizendjarig 1k zic ci duzendjaorige rick
(..) niet mccr zitten (vo)

duzendknoop z. duzendknope
duzendknope (fp) Ook duzendknoop ( fp)
['d.../...] - bep. plant: duizendknoop
duzendpote (spor.) I'd...] - duizendpoot:
iemand die alles kan, doet
de; -s; -tien ['dy:ws.... ...vls... / ... ] 1. ma- duzendschoenen z. duzendschone
nusje-van-alles, duvelstoejager AJ' jong duzendschone () Ook duzendsclwon
binnen en argcns krek beginnen mit warken (fp), duzendschoenen (fp) de; -n;
['d...I ... ! ... skii(:)ii:] 1.
en ze iaotcn je van a/los doen, woj' CCXI ...sehoontien
duvclstoejacger nuumd (Ste), 1k snoct ok duizendsehoon
al/es doen, ik lick wel ccxi dv vclstoejacger duzendsehoon z. duzendschone
(Bu), Hij wodt dour zien baos wel es duzendvoold (I) ['d...] - duizendvoud, in in
bruukt as duveistoejager (Spa) 2. iemand duzendvoold duizendvoudig (1)
die altijd op het tweede plan komt, die duzentien ['dy:ziitin] - duizendje
enigszins achtergesteld is in een huis- dwaarg z. dwarg
dwaargachtig z. dwargacbtig
houding met kinderen (Nw)
dwaelen (WS, App, Dhau, Nbk, Obk) Ook
duveistoejager z. duvelstocjaeger
duveltien (Spa) et; .. ties ['dy:wtin, dwelen (verspr. OS, b), dwalen (Dhau,
WH) ['dws:lnI'dwi:lnI'dwa:ln] - dwalen:
•..viin] 1. vlinderstrik
dwalend lopen: In c/c mist kuj'raar dwalen
duvemelker z. docvcn,elker
duvepotien (Spa) et ['dy:wapo:atin, ...vo...] (Spa), 11,7 was ok aorig an 't dwa c/en (Nt),
1. pootje van een duif 2. hetz. als En die 't veerste votdwceldc (..)(b), Zicn
gedaachten dweeldcn naor (...) gingen
snottebclle, bet. 1
duzelen (spot.) ['dy:zji] - duizelen: ongemerkt naar (b)
duizelig zijn 1k duzeldc d'r van (Sz), dwaellocht (WS, Nbk) Ook dweellocht
(gezegd als het iemand te veel wordt, als (verspr. OS, Bu) et; -en; ...lochien ['dws:
men het niet meet snapt:) Et duzclt me loxtl'dwuloxt] 1. (vaak verkl.) dwaallicht,
vaak: beweeglijk licht op de heide waarvan
(Nbk)
duzelig (verspr.) ['dy:zalox, ook 'dyz...] - men zich de oorzaak niet realiseerde, ook
duizelig lene die duzelig in ci heald th, wel met de gedachte aan gevaarlijke
wezentjes lene die uutaovcndpraotcn gong,
lopt onzckcr (Ld)
duzend I Ook duuizend (Nbk, Obk) et zag dan aachteruut wel ccxi dwcellocbicn
[dy :zit/'dy:j zvt] 1. duizendtal Et taihoolt over de heide (Nbk), Ecn dwceiocbt oat
woddc bijde duzend vcrkocbt(El) 2. groot waren dan een soort vuurvliegics (Bu),
aantal Bij duzenden gaon ze weer op
vckaansie c/it jaor (Nbk)
duzend II Ook duuizend (Nbk, Obk)

hoofdtelw. ['dy:zit/'dy:jzqt] 1. duizend

dwaellochies bovcn 't iaand (Bdie), ...op 'c
heide (Bu, App), In et Fochteler vene
zaggen ze vacke dwcdiochics (Dfo)
dwaelspoor (verspr. west.) Ook dweel-

duzend gulden, (..) op nog gien duzend spoor(Ow)['dwe:lspo:ar/'dwul... ] - dwaaltree van Spier (b) 2. groot aantal Die bontc spoor, in verb. als op con dwaclspoor
koe ken ik out duzend, die is gocd racken (Nbk), Ze broch ten c/c pelisie ok
hcrkcnber (Sz), een man nut duzend een wel es op een dwcclspoor (Ow)
voortreffelijke man (Bdie, Pe-Dbl), zo ook dwaes (Nw) [dwe:s] - dwaas: gek Och, een
dwaeze stuinperje, aandcrs is et niet (Nw)
Hij bet eon wief vat de duzend (El)
duzendblad (fp) ['d...] - bep. plant: dwalen z. dwaelen

duizendblad (Aehilla)
duzendhoolt (Bdie, Dho, Pe-Dbl) et ['d. ..]
1. gekloofd taihout: Duzcndhoolt is 'xi

dwang de [dwai]] I. dwang, druk die men
op iemand uitoefent om iets te doen 1k doe
oat nict onder dwang (Nbk), Mar ik
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dwangarbeid - dwas
bedoele aenlik dat et onder dwang rntzui/ik
is ow Ic princioes boge Echo/en ( vo)
dwangarbeid (spor.) ['dw...J - dwangarbeid
dwangbevel ['dw...] - dwangbevel
dwangmaotig [rn ...] - dwangmatig Hij
nam nog a/tied een omweg as bij naor
buus /cup, dwangmaotig (v)
dwangmiddel ['dw ...] - dwangmiddel
dwarg (verspr.) Ook dwaarg (Nw), dwerg

(Bdie, Dho, Ow, 01-NI, WH) de; -en; -len
[dwar(Q)x/dwa:rox/dwcr(o)x] 1. kleine persoon, klein dier, kleine boom enz. Et is con
k/c/n kere/tien, con dwarg (S z), In 't cirkus
doetsoms eon dwergmit(Spa) 2. erg klein
kale (Nbk, Nt) Eon klein ka/fien numen
wiy ok we/ dwarg (Nt)
dwargachtig Ook dwaargachtig (Nw),
dwergachtig (WH) bit; -er, -st ['dw...1...]

1. dwergachtig
dwargdenne (Obk) do; -n; -gien ['dw...] 1.
jong sparreboompje, ook: sparreboompje
van het soort dat niet zo groot wordt
dwarggruj z. dwarggruui
dwarggruui (I) Ook dwarggruj (Dho)
- dwerggroei Da's ione mit eon
dwarggruj (Dho)
dwargkalf (Nbk) Ook dwergkalf (Spa) et;
.kalver; -ion ['dwar()x.....dw...] 1. erg
klein kalije
dwarre (verspr., b: Im, In) do; -n; -gien
['dwaro] 1. dwarskop, iemand die
voortdurend dwarsligt, ook wel: kreng van
een meid Hij kwam nog we/ vaekc bij
oons, dan was 't nog niet zoo 'i rere kere/,
mar hij vatto ten hoop verkeerd op, dan
was 't ten dwarro (Nw), Die man baddo
een dwarre van een wief (Op) 2. klein
exernplaar, dwerg (Dho, Np) Die grujt
niks, wat eon dwarref (Dho), Dat pinkoka/fien is eon dwarregien (Np)

dwarre-ei (Bu, be: Bu, Nw) et; -er; -gien
['dwarocj] 1. klein ei van de kip Zo zeden
vroeger: aj' zoo n dwarre-c%ion opa (ten,
dan wodde ie n/ct grotor; d'r zat ok gien
doro in, n/ks as eon bet/en wit (be: Bu,

Nw)
dwarrel (Bu, Dfo, Ld, Nbk) de; -5; -tien
['dwarj] 1. wervelwind (Ld) 2. hetz. als
drijbosse/, z. aldaar, z. ook giose/toppe
(Bu, Dfo) Hij her eon gieseltoppe of
dwarre/ in 't baor (Dfo)
dwarrelen zw. ww.; onoverg.; dwarrelde,
het/is dwarreld ['dwarin] 1. dwarrelen Dc

wiend /at wat dooie blaeden as in een
wiende/daoro honne-on -weer dwarre/cn (v),
Do b/aeden dwarrelen ow buus toe (App),
van de bomen (Spa, Nbk), (onpers.) Ft
dwarro/tmo aorig veurde ogen ik kan even

niet meer scherp zien, ik zie sterretjes
(Nbk) 2. zich dwarrelend verplaatsen,
dwarrelend lopen Dc kiender dwarrelen op
'e dick mit de Bets lopen op dwarrelende
wijze (Spa), Die /opt ok aon to dwarrelen
(Nbk), Hidwarrc/t d'rraerhennc hij loopt
onvast en is kennelijk dronken (Np), Schei
tech es out to dwarrelen, mien jonge (Np),
Die dwarro/t raer dour 't /aand (Bdie)

dwarreLtoefte (Bu) de; -n; ...toefien
['dw ...J 1. hetz. als dwarre/, bet. 2, en
dribosso/, z. aldaar
dwarreltwirre (Nw) de; -n; -glen ['dw...J
1. hetz. als dwarrolwiend, z. aldaar
dwarrelwienc! Ook dwirrelwiend (App,
Sun-0t) [dw... 1...] - dwarrelwind, no eens
nit de en; dan weer nit de andere richting
komende wind, afwisselend zwakke en
krachtige wind Ben dwarrelwiend deur de
hujoppors, now, dan kuj' we/ weer opnij
beginnen (Nw), Bij oons schuurtien haj'
vaeke eon vrenidc dwarre/wiend (Db)

dwas bn.; -ser [dwas] 1. met een (min of
meer) reebte hoek op jets anders, op een
andere richting Die zette zion Sets dwas op
't pad (b), Hij bagge/t dwas deur et /aand
niet langs de rand (Nbk), Do koonen
viougon me dwas dour do tuun Id. (Nbk),
zo ook Do kocge/ gong him dwas deur do
haand id. (Nbk), Do jaegers scheuten dwas
dour et nust (Nbk), Ft zit 'm dwas in de
buud hot zit niet lekker in zn lijf(Diz), zo
ook D'r zit me wat dwas in et lief (Nbk),
en MJJ donkt die [di. de vele gegeten
eieren] zu/len je ok we/ es dwas logen
bebben (d), Hiy is dwas dour a//es bonne
hij is razend (Nbk), Eon kepot stok geute
/jgt dwas over do tonne henne (v), Do
toeken /igen dwas dour mekeor geheel
door elkaar (El), D'r staot eon dwasse
wiend zijwind (Bu), ZIj is a/tied dwas
tegen de draod in (El, Nbk), HiJ gaot
a/tied dwas tegon de draod/stroom in
(Nbk), Die gaot d'r a/tied dwas tegenin

bepleit altijd het tegenovergestelde, wil her
altijd anders (Nbk, Np), do dick/et pad
dwas gaon/kommen oversteken (Np), ione
depote dwas zotton hem dwars zitten (Ma,
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dwasbalke - dwasklaainpe
Nbk), lane dwas veur de voeten/poten
kommen (verspr.) 2. in: dubbel(d) en dwas
geheel en a!, ineer dan: Dubbe/(d) en dwas
het Iiij dat verdiend(Nbk) 3. weerbarstig,
steeds tegenwerkend Doe tech a/tied niet
zo dwas, je (Nbk), Die kerel /igt a/tied
dwas (Nbk, Np), Th7 is zo dwas as eon
varken (Nbk, Wol), ...as een fluite (Wol),
as 1k weet niet hoe (01-NI)
dwasbalke de; -n, -ns (Nw) ...balkien
['dwazb...] 1. dwarsbalk: Dat dwasba/kien
was vermoegd (Np), vaak: zware balk op
de bintstijlen die beide verbindt: Dat blent

middendoor
dwasdeurmidden bn. [aks. wisselt] 1.

dwarsliggen Za wi/len altied dwasbonge/en
(Nbk), Th7 mag graeg dwasbongelen (Ma),
Jow moon oons niet alt/ed zo dwasbongelen (Op), Lig fiat 70 to bongalan
(Ste), Thi bet de hie/e dag dwasbongeld
(Np), Hij ligt ok altied to dwasbongelen

Dat leap op can punte toe mit bovenop een
dwashooltien daor de turfmaeker et
stikiezer mit vaastehul; mit at stikiezer
begon hij et vene eerst in blokken to
snieden (1..) (s: Np)
dwashout z. dwasboolt

geheel middendoor Et bra/c, et was dwasdeurmidden (Nbk), wat dwasdeurmiddcn
slaon iets geheel middendoor slaan (Nbk)

dwasdeurnat (Bu) bn. [aks. wisselt] 1.
geheel on al nat, hetz. als dweildeurnat
dwasding (Ste) et; -en; ...dinkien
['dwadi] 1. dwars geplaatst ding Boven
op hujsplitte zit een dwasdung, om de
voete op to zatten (Ste)

dwasdraoderig (Bu) [dwadro:a&px; aks.
wisselt] dwars wat het beloop van de
wodt niet beter, d'r moat een nije nerven betreft Dr is ok dwasdraoderig
dwasbalke in (Sz), ccxi dwasbalke an de hoolt (Bu)
stiele (Bdie), ook: dwarsbalk die de stijlen dwasdriever (Sun-0t) de; -5; -tien ['dw...]
van een klokkestoel met e!kaar verbindt 1. dwarsligger, iemand die steeds anders
(bs) 2. losse, dwars op de hoogterichting wil, niet meewerkt
aarigebrachte balk achter de bansdeur, om dwasfluite ['dwasfl...] - dwarsf!uit
die mee vast to zetten (Pe-Dbl) 3. (vaak dwasgang ['dw...] 1. dwarsgang, ook
verki.) vlinderstrik (Dfo, Db, El, Ma, Ow) gezegd van een doorloop achter de koeien
dwasbatte (El) de; -n; ...battien [dw...] 1. De dwasgang zat vroegar aach tar 'tjongvee
batte die dwars geplaatst is
(Obk), 'tfongvee ston op 'a dwasgang(Np)
dwasbient (El) et; -en ['dw ... ] 1. zware dwasgrachte (1) ['dw... - dwarsgracht
balk die twee bintstijlen verbindt
dwasgröppe (Nbk, Ow) Ook dwasgruppe
dwasbomen ['dwazb ...] - dwarsbomen le (Np, Nt, Ow, Pe-Dbl, Spa) de; -n;
hebban altiedmeensken op een vergadering ...gröppien ['dw ... I ... ] 1. mestgoot op de
stal die dwars op de belangrijkste mestgoot
die dwasbomen gaon (App)
dwasbongel [dw...] - dwarsligger N is uitkomt 2. dwars op een belangrijker
greppel uitkomende greppel
now ienkeer ccii dwasbongci (be: Bu)
dwasbongelderi'je de; -n [...'r...] 1. het dwasgruppe z. dwasgroppe
voortdurend dwarsliggen, het voortdurend dwashoolt (verspr.) Ook dwashout (Spa et;
zich niet konstruktief opstellen Et is niks -en; -ien ['dwasho:lt/ ...hoMt] 1. houten
dwarsstuk aan de sale, waarop degene die
as dwasbongeldari7e (Np)
dwasbongelen (verspr.) Ook tegen- ment de rechter voet zet om to sturen (men
bongelen (Bdie), bongelen (Db, Ste) zw. zit al. links) 2. houten dwarsstukje van een
ww.; overg., onoverg.; dwasbongelde, het stikiezer (s: Np), vgl. Om to turfst/kken
dwasbongeld ['dw ... / ... ] 1. dwarsbomen, hadde de turfmaeker een stikiezer neudij.

dwasiezer (Ld) et; -s ['dwa?i:zf, 'dwa...]
(Nbk)
dwasboom (Bdie, Db, Dfo, Diz, El, Np, 1. dwars geplaatst ijzer Bij con
Nw, Ow) de; ...bomen ['dwab...] 1. peerdep/oeg haj' een dwasiezcr, om him
dwarsligger 2. biels onder spoorrails (Nw) brieder en smaller to zetten (Ld)
dwasbosseler (Nw) ['dwazb3sf - dwars- dwaskieker (verspr.) ['dw...] - dwarskijker,
ligger, dwarskop Een dwasbosseler is hif zwartkijker
aalticd west; aj' can witte hond zian is hiY dwasklaampe (Obk) de; -n; ..klaampien
['dw...] 1. dwarsklamp Dc spicge/klaampe
bij hem zwat (Nw)
dwasdeur (verspr). bn. ['dwadA:r] 1. is can smalle klaampe in de lengtcricbting
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dwaskop - dwasstok
van de doure tusson do dwask/aampen

(Obk)
dwaskop de; -pen; -pien ['dw...] 1.
dwarskop 2. zware dwarsbalk die op de
stijien rust en deze aldus verbindt (s)
dwaslaoge (Bu, Np) de; -n ['d --- J 1. dwars
geplaatste laag, ook hetz. als middenlaoge,
ni. van een vracht rogge, z. aldaar (Bu),
We moe'n eerst eon Iaoge gewoon op et
raem Jeggon en dan con dwaslaoge (Np)
dwaslatte ['dw ... ] - dwarslat 1k bob een
dwaslatte an et hokko slougen (Dho)
dwasleggen z. dwasliggen

dwaslegger z. dwasfiggcr
dwasliggen Ook dwasleggen (Sz)
['dwa. .1...] - dwarsliggen Die korel Jigt
a/tied dwas (Nbk, Np), Zi] gaot a/tied
dwasliggen (Obk), Die moenskcn wi//on
a/tied dwasliggen (El)
dwasligger Ook dwaslegger (Sz) de; -s;
-tien {'dw ... / ... ] 1. persoon die dwars ligt 't
Is iono daor aj' niks mit kunnen, ccii
dwasiijger (Nbk), Aj' d'r ione dwas/iggor
tusson ho/then, dan hi]' aor% gesjochten

(Spa) 2. dwarsregel in een kozijn (s) 3.
dwars liggende, dwars aangebraehte balk
eon dwas/iggor ondor de tramreels (El), In
ci verlongdo van et gebiont is nog ccii
dwathjgor waor de spanten op rusten (Np),
Over de hi/do haj' cen dwas/iggcr (Ow),
Bo yen do do/en en ho von do stal/en Jaggon
wel dwas/iggers op, om et zaod daor op to
pakkon (Dfo), dwas/jggers onder 't/edokant

(Dfo) 4. dwarsbalk die de stijlen van een
klokkestoel met elkaar verbindt (bs) 5.
vioerligger (Sz)
dwasover bn., bw. [dwa'o:wç, ...vç,
dwa' ... } 1. recht over een stuk terrein, een
weg, een waterloop, een opperviak En doe
hawwo daor al ten bk/c pozo Jegon, en
daor kwam con baezo dwasover; mien
kammeraod die zal 'iii schieten, mar (.)
(Nbk), Die man leap a/tied dwasover, mar
dat mos opho/en, want hi] /cup oons do
drumpol nut de deuro (Dfo), 1k 5tik
dwasover, hour, oat is vu/c kotter (Nbk),
Hi] stikt dwasover steekt recht over (Bu,
Nw), Tot zoveer bool ie do weg, on dan
moe]' dwasover (Ow), 1k moot even
dwasover (Nw), 1k gong even dwasover
(Dia, Op), Mit do krabber ti-ok do
turfmaekor deur et vone; percies do groove
bi]Janges, eorst in de Jcngte van de wa/ en

dan mit do ore kaantc van do krabber
dwasover; op die moniero hadde hi] do
maoton van do turf in et vent staon on Icon
ci ochte turfstikkon begunnon (s: Np) 2. niet

in de hoogte- of lengterichting geplaatst,
gaand Do stiope die is dwasover, die paste
an woorszioden in eon kope in et kezien
(Ste), mit een planke dwasover ku]t eon
stow niakon (Spa), We Jogdon do scho von
of bossen dwasover op 'o wacgon (s), Et
zaogt in do Jongte makkoJikcr as dwasover

(01-Ni)
dwasplaanke [dwasplã:ijka] - dwarsplank,
bijv. in een Jaandhokko
dwasplaete (Dfo) de; -n; ...plaetien ['dw...]
1. hetz. als vourboufdsp/aote, bet. I (bij het
oorijzer) (Dfo)
dwasriegel (Ma, 01-Ni, Spa, Sz) de; -s;
-tien [dwasr ... ] 1. stal die dwars staat op
de belangrijkste stal, di. die in de
lengterichting van de boerderij, veelal in
gebruik voor pinken of ander jongvee Do
jaorige stal/en [stallen voor eenjarige
dieren] bin mcerstaf op 'o dwasriogel(Spa),
een dubbele dwasriego/nl. bijv. met in de

ene nj pinken en in de andere de wat
oudere kalveren
dwasriegelzoolder (01-NI) de; -5; -tien
['dwas ... ] 1. zolder van de dwasriegol, z.
aldaar
dwasroe (Bu) de; -den; -gien ['dw ... ] 1.
dwars geplaatste raamroede
dwasschering (Dfo), dwasschrote (Pe-Dbl)
de; -s, -en ['dw ... / ... ] 1. elk van beide
planken, latten die schuin omhoog lopen
vanuit de zijkant naar het midden van een
hek (op een dam enz.)
dwasschrote z. dwasschenng
dwasschure (verspr.) de; -n; . ..schuurtien
['dw ... ] 1. schuur die dwars aan een
boerderij is gebouwd
dwassloot [dwaslo:ot] - dwarssloot
dwasspiele (bs: Dfo, El, Obk, Op) de; -n;
-glen ['dwapil] 1. gewone, lange spiji in
een bijenkorf, i.t.t. de kopspic/e
dwasstal (El, Ma, Nbk, Pe-Dbl) de; -len;
...stallegien ['dwataI] 1. stal dwars op de
belangrijkste stal, die ni. in de lengterichting van de boerderij gelegen is; veelal
voor pinken of ander jongvee in gebruik
dwasstok et; -ken; -kien ['dwastolc] 1.
dwars zittend stuk, ook: dwarsuitsteeksel
An do onderkaantc zat oen dwasstokkion,
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dwasstraote - dwingelaand
veerder kon et spit de grond met in di.
hier: van het haarspit (Ste)
dwasstraote ['dw...] - dwarsstraat (lett.)
dwasstrik (Bdie, El, Nbk, Nt, Obk, 01-NI,
Spa) ['dwtrik] - vlinderstrik
dwastakke (Ma, Nbk, Obk) Ook zietakke
(Ld, 01-Ni), ziedtakke (s) de; -n {'dwas
taka/sitako!...] 1. zijtak Webadden vroeger
een toolter [schommel] the van aachter-

schoonmaken Now ken de koenen met
meer de statten in de grdppe dweilen en d'r
beurzels dan smerig mit maeken (vo), Wil
ie de keukenvloer even dweilen? (Nbk)

dweilmesiene (spor.) ['dw...] - dweilmachine
dweilpauze (spor.) ['dw...] - dweilpauze
dweinselen (n) onbep. w. ['dwjs] 1. op
een bep. manier lopen
liendetouw was, mit een zak d'r op, en hi] dwelen z. dwaelen
was vaastemaekt an een dwastakke van een dwelerig (Nw) bn.; -er, -St [dwi:Içox] 1.
verstrooid 't Is krek een verstrooide preboom (Obk)
dwasturf (Ow) de; ..turven [dw ...] 1. fesser, hielemaole dwe/er%(Nw) 2. onvast,
dwars gepiaatste turf de turiliende, die op met bewegingen heen en weer (Nw), in As
at zetve/d uutzet wodde om de bree (of
'leger) wit een dwasturf op iene kaante
mooi techt te kriegen (Ow)
dwasvleugel (1) ['dw...] - dwarsvieugel
dwaswaand (spor.) ['dw...] - dwarswand
dwaswal (Ow) de; -len; -legien ['dw...] 1.

houtwal die dwars op een andere uitkomt
N wit zien mooie M. deur de gloppies van
de bos wa/len aach tar war dwaswallegies
Janges! (Ow)
dwaswark z. warbouw
dwasweg ['dw ...] - dwarsweg

dwaswottel (App, Bdie, El, Nbk, Np, Nw,
Wol) de; -5; -tien ['dw...] 1. wortei die een
min of meet rechte hoek maakt met een

de locbt dwelcrig is, kricj' de ecrste twie
ure gien regen (Nw)

dwelm (Dmi, Nbk, Ow, b: In) de, ook et;
dwshp, ...Im] 1. kind dat geneigd is tot
ruziën (Ow, b: In) le bin een ooldc dwelm
(Ow, b: in) 2. vervelende, vreemde persoon
(Dmi, Nbk) Wat hi]' toch een reer dive/rn
een verveiend, raar schepsel (Dmi), Iii] is

war een dwelm een vreemde vogel (Nbk)
dwepen (spor.) [dw...1 - dwepen (met iets
of iemand)
dwerg z. dwarg
dwergachtig z. dwargacbtig
dwergdalia (DIa, Dho, El, Mun, Sz) de;
_t5; -gien ['d...] 1. bep. type kieine dalia
dwerggeite (Spa) de; -n; . ..geitien ['dw... ]
1. bep. type kieine gait
dwerggeranium (Spa) de; -s; -pien ['dw ... ]
1. bep. type kleine geranium
dwergkalf z. dwargka/f
dwiel ha; -(d)er, -st [dwil] 1. duizehg 1k

hoofdwordel Dwaswottels bin lastig hi]
stobberooien (Nbk)
dwaszitten ['dw ...] - dwarszitten Dat was
een verkeerde get, en dat zit 'm now nog
dwas (Spa), Van begin of an hej' me al
dwaszeten (Spa), Etzatbiin goeddwas, dat
ze him met vraogdhadden (Nbk), Et is een wor zo dwiel, ik kan haost niet meet staon,
pieperd; as 'm een scheet dwaszit, wodt de ik moet even zitten (Sz), Ri]' dwiel?
(Nbk), zo dwiel as een katte (Sz)
dokterroepen (Sz)
dweellocht z. dwaellocbt
Dwingel I et ['dwuj(g)J] 1. piaatsnaam:
Dwingelo (Dr.)
dweelspoor z. dwaelspoor
dweern (Nw) de; -5; -tien ['dwuorq] 1. dwingel II (Bu, j) Ook dwinger (9 de
Ielijke meid 't Is een rere dweern, et ['dwuj(g)11 ... ç] 1. koinpost (met name
aangevoerd uit Amsterdam)
tegenovergeste/de van een mooie deem

(Nw)
dweers (b: im) [dwuars] - dwaas
dwell de; -en; -tien ['dw€jl] 1. speciaai
sood doek waarmee men dweilt 2. hoerig
type, slet (Nbk, Nw, b: in)
dweildeurnat (Nbk, Np) bn. [aks. wisseit]

Dwingel-mark (Bu) de; -en [...'m... 1.
markt te Dwingel: it wet nog we] dat ze
vroeger lopend van Frieslaand kwamrncn
naor Dwingel-mark, en dat ze dan mit wel
15 tot 20, 25 peerden an mekeer in een
lange riegel leupen (Bu)

dwingelaand (Op) de ['dwuplã:nt] 1.

1. geheei en a! nat Die jonge is zo in de
s/oot mieterd; hiy plompte d'r in en was
dwcildeumnat (Np)

dwingeland De mode is een dwingelaand
die haost iederiene zonder protest volgt

dweilen ['dwejln] - dweilen: met een dweil

(Op)
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Dwingelder - dyslexie
Dwingelder (oost.) Ook Dwingeler (oost.)
bn. ['dwi(g)Jdj-/ ... 1ç] 1. van, m.b.t.
Dwinge/: Dwinge/dermark(Bu, Obk), Mit

a//c kaanten bif baus langes (Nw)
dwirrclkont(e) (El) de; -n; ...kontien
['dw ... J 1. onrustige vrouw, drukke,
Berkoper mark wo 'n de vliegen kwaod en beweeglijke vrouw
bieterik, onge veer 8 september; mit dwirreltoppe (Nbk) de; -n; ...toppien
Dwingeler mark gaon ze vot, de twiede [dwtrtopa] 1. plukje opstaand hoofdhaar
deensdag in oktober (Bu) 2. (zelfst.) dat maar met op zn plek gekamd kan
iemand geboortig nit, woonachtig te worden D'r bin we/ go en end die een
Dwingei

dwirre/toppe op 't heufdbebben; 't baor wi/

Dwingeler z. Dwingelder
daor glen kaante nut (Nbk)
dwingen st. ww.; overg., onoverg.; he! dwirrelwiend z. dwan-e/wiend
dwongen ['dwi:] 1. dwingen, hoe dan ook dynamiek (I) [dina'mik] - dynamiek
het de ander laten doen 11,31 wodt d'r dear dynamiet [dina'mit] - dynamiet
dwongen om dat te doen (Nw), le moe'n 'm dynamisch (1) [dy'na:mis] - dynamisch:
met dwingen, want dan dot hi] et vast met met veel levendigheid, beweging een
(Spa), Die wo/ me dwingen om ge/ok te dynamisch /even (I), een dynamiscbe
geven om ja te zeggen bij een koop (Dfo) persoon (I)
2. (onoverg.) dwingerig zeuren, aandringen dynamo [di'na:mo.....morn] - dynamo De
N dee niks as dwingen, hi] wol naor oma
toe (Spa), Dat kiend dec mar n/ks as
dwingen om een zuurtien (Ow), Hoo/ toe/i

op to dwingen (Nbk) 3. (onoverg.) gezegd
van het stuur van een voertuig of een paard
dat telkens een bepaalde kant nit trekt (Nw,

ribbe/ties waeren van de dynamo of

(01-NJ)
dyslektisch (spot.) [ths'lsktis] - dyslectisch
dyslexie [dislek'si] - dyslexie

Ste, b: Im) Btpeerdisnaorde kaante toe
dwongen (Nw), Etpeerd dwingt de sloot in
(Ste) * (van het winden laten:) Die mi]
dwingen, Jaot ik springen/Kommen d'r
meer, doe ik et weer winden laten (Nbk)
dwinger z. dwingel

dwingerig (verspr.) ['dwiij(g)orax,
- dwingerig een dwingerijkiend
(App, Bdie, Op, Pe-Dbi), een dwingerig
meenske ( Ld), Ben dwingenje vrouw dat
at is, ze dwingt en zeurt mar deur (Nw), Et
is verve/end, ij moe 'ii met zo dwingerz
wodden (Dfo), (van kinderen:) As ze zo
dwingerig binnen, hebben ze vaeke wat
onder de leden (Nbk)

dwirre (Bu, Nbk, Np, Obk, Sun-0t) Ook
dwirrel(Ld) de; -n; -gien ['dwiral'dwqj] 1.
kleine werveiwind Mit een dwirre wi]t et
huj in ro//egies omhoge (Nbk)

dwirrel (Dho, Ld, Ma, Ow) de; -s; -tien
['dwri] 1. hetz. als drijbossel, bet. 1, en
dwirre/toppe: Die dwirrel op 't beufd staot
a/tied rech top (Ow) 2. z. dwirre

dwirrelen (App, Db, D1a, Nbk, Nw, Ow)
zw. ww.; onoverg.; dwirrelde, is/het dwirreid ['dwirJç] 1. dwarrelend vallen en
verder waaien van blad Dc b/a eden
dwirre/en in de ronte (App), 'tB/ad begint
aorik te va/en, et dwirre/t en dwarre/t an
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e de; -'s; -gien [i:] 1. de letter, klank e 2. niet vals ecbtzu/ver, echte iiefde, (zelfst.:)
woordreeksen ed. die met de letter e As 't mienens was de ere we/ce, as we mit
aanvangen 3. dunste snaar op een viool, echten gooien mossen (..) d.i. in dit geval:
ook: dunste of dikste snaar op een gitaar 4. granaten (v) 3. in optima forma Et is een
(als hoofdletter) afkorting voor Spanje op echte dame (1), N is een echte schoeleauto's
meester(Nbk), Zien vrouwe was een echte
e.a. - afkorting van on aanderen en anderen Friezinne ). Vaeke docbt ze dat op de
iene of ere dag toch nog de echte man
e.d. - afkorting van an derge/ike
e.e. - afkorting van en eren en anderen
opdaegen kon (j), Dit is weer es een ecbte
E.G. - afkorting van Europese Gemien- winter van ?jaor(Nbk), St was een echte
doomnee, een slechte doomnee dus (v)
scbop
E.H.B.G. - afkorting van eerste huip bij echt II bw. 1. werkelijk, typisch Sen aep
ongeiokken

E.K. - afkorting van Eerste Kaemer
E.L.E. - afkorting van Eupenbaore
Leeszael en Biebeitheek

E.M. - afkorting van Sup en ba or Ministerie
e.o. I - afkorting van on omgeving, on
omstrcicen, en omkrie ten

E.G. II - afkorting van Evangelische
Omroep

kan soms echt naodoen wat een meenske
dot (Obk), AJ' him [ni. hier: het
speelgoedbootje] opwienen en ie zetten
him in 't waeter, dan veert hif echt (v), 't
Was echt waor 2. bepaald Daor moej' echt
niet mit ankommen biy him (Nbk), Dat
komt echt wel veurmekeer, daorhoej'niet
over in to zitten (Nbk), Hij mient et echt
(Np), Dat heb i/c echt niet zo bedoeld

E.U. - afkorting van Eupen Universiteit en

(Nbk)
Ecliten et [exti] 1. Echten, naam van een
e.v. - afkorting van en volgende, eupen ha or plaats gelegen in do gemeente Lemster-

van Europese Unie
vervoer

e.w. - afkorting van eupenbaore warken
eb de [EP] 1. oh (als tegengestelde van
vloed)
echo de; -'s [ExoM, ...xo:] 1. echo
(geluidsweerkaatsing) le kun bier de echo
zo mooi heuren in de bos (Nbk)
echonen (Nbk) ['exoMI7. ....o:(d)v:] echoën
echt I bn.; -er, -at [Ext] 1. wettig, in verb.
als zien echte vrouw (Nbk) 2. werkelijk,

Iaand * In Ech ten siaopen de meiden bij
de knech ten (Sz)

echthied (verspr.), voor -heid z. -hied do
['exthit] 1. hot echt, niet nagemaakt of
vervaist zijn Hoe staot et mit de echthied
van dit hoolt? (Wol), De echthied van dat
schi1derijstaot vo/gens mijnogniet vaaste
(01-NI), Ikstao veurde echthiedin (Mun),
We zulien et onderzuken op zien echtheid
Nt), St was van echthied niet te onderscheiden (Ld) 2. waarheid, juistheid an de
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echtpaar - een
cchthicd twielcien (spor.)
echtpaar z. cchtpccr
echtpeer (Nbk, I) Ook echtpaar (Sb)
['ext.!...] - echtpaar
echtscheiding [ext...] - echtscheiding
ecu (1) ['tky] - ecu
edammer I [i:'damrj - edammer
Edammer IT bn.; attr. 1. Edammer, vooral
in Edammer keze (spot.)
edder (Sz) de; -s; -tien ['edr] 1. uier 2.
tepel (van een koe) (Sz)
edel (spor.) bn.; -er, -st ['udI] 1. edel (in
moreel opzieht)
edelachtber [i:dl'aydbr] - edelachtbaar
Ede/achtbcrc Heren al. als titel gebruikt
inzake B. & W. (b)
edele (I) ['udio] - edele, adellijke
edelman (1) de; -nen ['.. ... ] 1. edeiman
edelmetaol (spor.) ['i:d ... ] - edelmetaal
edelsmid (spor.) ['ndJ ... ] - edeismid
edeistien [i.:dlsti:n] - edelsteen
edeiweiss (spor.) [':dwcjs, ...wajs] edelweiss
eed z. led
eck de [t:kJ 1. edik, azijn (o.m. gebruikt
tegen hoofdluis (Db); ook aan de duim van
kleine kinderen gedaan, tegen het zuigen
op de duim (Dho)) 1k bob de sicpcitics in
dc eck daoxi (El), As wij de koenen
uut/cuten dan krcgcn ze cck over dc kop,
dan haddcn ze a/Jcgacrc dczcldc gcur on
dan deden ze zo gckxiict, dan kcuzcn ze ok
nict ccxi zwakkcn icnc wit om dwas to
zittcn (Ste), zo zoer as eck (verspr. WS,
Nbk, Obk) * Ic vangcn mccr v/icgen mit
stroop as mit cck met een vriendelijke of
vleiende benadering bereik je meer dan met
de harde lijn (Ma)
eekextrakt (Nbk) et; -en ['ukekstrakt] 1.
azijnextrakt Eckcxtrakt mos ok wactcr bij
(Nbk)
eekflesse (verspr.) de; -n; .. .flessien
[':kflesa] 1. azijnfles
eekhoorn z. ickboorxi
eeklappe (verspr.) de; -n; . ..lappien ['t:k...J
1. doekje waarop men azijn heeft gedaan
AJ' dcur ccxi wapsc stcukcxi wacrcn, icgden
we d'r ccxi cckiappc op (Op), zo ook mit
ccxi ccklappc op eon bijcbcct stijopcn, aj'
stcukcn binncn (App), Dc ccklappc bnwkte
Ic ow dc vcrstuuktc en/ce!, ok wel ow
ncvcbultcn mit in to wrieven (Spa), Bij 't
koc-uut!aotcn strckcn we dc ko cxi cxi wit dc

ecklappe ow de kop voor de funktie z.
onder ce/c (Ma), Ze dcdcn ccxi ccklappc op
'czocrkoc/, ccxi grotc iximackpot kwam
witte kool in on ccxi !aogicn zooit, dan
stampcxi, sticf d'r in; dan kwam d'r ccxi
ecklappc op 'c kool, daor kwam ccxi
piaankicn on on daorkwam ccxi dikkc sticn
op; dan koj' meter anvullcn (Nbk), Bif
giaanzcnd book, bcp. giaczcn en scblldcricn ofxi em cxi koj' naodocxi mit ccxi
cckiappc (Nbk), Ok koj' de ccklappc ow
ccxi gckioftc, vcrstoekte poise doexi (Nbk)
eelt z. id
ecitbulte z. ic//mite
eeltknobbel z. iclknobbcl
ecu I lidw. [sn, bij nadruk An] I. ter
uitdrukking van onbepaaldheid ccxi schat
van ccxi meld, D'r is xii weer ccxi letter van
oons prachtie woordcbock k/a or! (Nbk),
Zion vroaw is ccxi Vondc/ixig is iemand nit
de familie Vondeling (Nbk), AJ' drckt
kommcn wiiicn! Ecxi pin/ce moot kaivexi er
meet een pink kalven (j), in de verbinding
mit ¶xi in de genoemde hoeveelheid: mit 'xi
bcidcnd, mit 'xi diricxi end met z'n drieen, mit
'xi tiexi cxi met z'n tienen (enz.), mit n a/len
met z'n alIen, in de verb. ccxi bopcn veel
(OS, Np, Nt, 01-NI, Pe-Dbl): We kricgen
d'r ccii bopcn droktc mit (El), K. bar ccxi
hop en zorgcn over die ricksdacldcr(b), ccxi
hopen dllcndc (Dhau), Hij bet a/tied ccxi
hop en icwaai (Nbk), ccxi hop en gedoc
(Obk), ccxi bopcxi gcdoxidcr (Nt, 01-NI):
Mit h bopcxi gcdondcr is 't k/a orkommcxi
(Nt), Ecn bopcn vicncn d'r ni/cs an veel
mensen (Ow), zo ook 'I Is bij ccxi hopcn
ok al krck lick (bI) 2. (voor getaHen,
hoeveelheden) zo'n, ongeveer D'r bin die
dag ccxi dikkc hondcrd mccxiskcxi op
of/cowmen (Nbk), Dc kooi was ccxi
boxidcrd meter vccrdcr (j), Vcur ccxi
vccrticxi dacgcxi hcbb cxi ze bier nog
inbrcuken (Nw), Et is don/ct mij ccxi arc
of dricjc (Nbk), ccxi dag of wat, ccxi jaor of
watenz. 3. gebruikt als eerste deel van een
uitroep Eon vol/c oat d'r was! er waren heel
veel mensen, Doe dc dosmcsicnc k/aor
was, wat baddcn wif doe ccxi zakken mit
zaod! (Db), Dc kicpcn kackcicxi (..), wat
zullcn ze ccxi c/cr icggcxi! (Dfo), 1k bcbbc
me toch ccxi kactcr! (Wol), Wat bet die ccxi
xiotcxi op zaxig! (Ow), ook wel voor ww.,
om de kracht van de aktiviteit nit te
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een - eer
drukken: Hi'j zotto et op een lopcn! hij
ging vreselijk hard lopen, zo ook Et gong
op ccii raozen er werd heel hard
geschreeuwd
een II (Spa) teiw. [i:nJ 1. hetz. als iono II,
z. aldaar Dat is tOn stuk vcnien (Spa)
eenaander (s: oost., pim. 1885) wederkerig
vu. {'nâ:ndç] 1. elkaar, hetz. als mcnaandcr, moneerll, z. aldaar Dc dorpen tussen
bciden staon vcu/ to wiod van ccnaandcr en
don wonen in die kicune dorpios to WCJ½ig
mensen, zodat d'r woinig haandc/ daon
wodt oni vertior an to brengon (s: oost.,
plm. 1885)
eend z. ente
eende-ei z. ente-ei
eendeflapper (Dfo) de; -s ['i:nda... 1. val
in een eendekooi
eendehokke z. entohokko
eendejacht z. ontejacht
eendekooiker (Dfo, Ow) de; -s; -tien
['i:nda..] 1. hetz. als kooikor, z. aldaarBij
de cendokooikcr brukcn zo we! con /okgat
(Dfo)
eendekorf z. cntokorf
eendekouwe (Dfo) ['i:ndo...] - eendenkooi
eendekroes z. ontckros
eendekroos z. ontekros
eendenust z. cntonust
eendepieke z. entopiekc
eendeploem (Dfo) de; -en; -egien
['i:ndaplum] 1. eendeveer
eendepoot z. ontcpotc
eendevere z. cntcvote
eendevoegel z. entovocgcl
eendevoer z. entovocr
ecndsei z. onto-el
eendvoegel z. ontvoegc/
eendvogel z. ontvoogcl
eenkaander z. mokaandcr
eenkander z. mekaander
eenkeer z. mokeer
cenkennig z. ionkonnig
eenling z. icn]ing
eenogig z. ionogig
eenparig z. ionperig
eenpersoons z. ienporsOons
eensgelieks z. ionsgolioks
eensgezind z. icnsgezind
eenspan z. ienspan
eente z. ente
eentehokke z. ontebokke
eentekrocs z. entokros

eentekros z. ontekros
eentcnust z. ontenust
eentepieke z. ontepieko
eentevcre z. entovore
centonig z. ientonig
cenvoudig z. ien voofdig
eenzaam (Spa, Sz) bit, bw.; ...zamer, -st
['i:sa(:)m] 1. hetz. als icnzcm, z. aldaar
eenzaamheid (WH) do ['i:sa:mhsjt] 1.
hetz. als icnzomhied, z. aldaar
eenzem (Sz) In., bw.; -er, -st [i:nsrp,
...s5m] 1. hetz. als ienzcm, z. aldaar
eenzemheid (Sz) de [Ts...] 1. hetz. als
ienzen,hied, z. aldaar
eer I (OS, Bu, Nw, Np) Ook aer (Np, Ste
en west.), z. ook aanderl bn. [I:or/s:ar] 1.
ander: gezegd van een persoon of zaak die
bekend is naast do eerst genoemde of
bekend veronderstelde do acre kaante(Ste);
ook in zelfst. gebruik, z. ook eer II: Do
ieEe zeune is hoer woddon, do eren
schoe/emeester (Nbk), Dc lone dochter
gong naor do fobriek, do ore warkte vacko
(heats (b), Twic zouncn bin naor Aunenke
gaon, ionc is d'r bloven, do ere is factor
wooronimokommcn (Nbk), et ion en 't cer
het eon en ander (Nbk), et ion of 't aander
hot eon of ander (Nbk, Obk, Op): Hu7 bet
a/tied perbeerd unif 't ion of 't ore te
ontdoen (Op), As d'r ? len of 't ere ding
stokken gaot (..) (Obk), Die kiender
niotten overal wit ommc, ze vorknoeion et
lone wit or ere (Ld), ondor oren onder
anderen (1), (verb.) wat cers iets anders
(verspr., Nbk): 1k bob we] wat cers te doon
(Nbk), Jo bcbben al lango weer wat aers
bi 't aendo (v), cors niks (as) anders niet
(dan) (verspr., Nbk), zo ook 1k hoof cers
niks te wcenskcn ik hoef niets anders te
wensen (b), Hij bet grufniot cers as (..)
niks anders dan (b), argens cers ergens
anders (verspr., Nbk), wic cers wie anders
(Nbk) 2. gezegd van een persoon of zaak
die niet dezelfde is als waaraan wordt
gerefereerd Hijgaotmit eon ocr vronimos
houdt het met een andere vrouw (Nbk), Jo
meugon ok we/es con ore brook antrckken,
disse moet ncudig in do wasko (Nbk),
Bokick et es van con ore kaante (Nbk), con
ere keor eon andere keer (Nbk) 3. met
andere eigenschappen, met een andere aard
We kricgen vast aor weer (Diz), Die hot
con hiel aandcr korakter as Zion beit (Nbk)

-767-

eer - eerappelploeg
4. z. ere
eer II (OS, Bu, Nw, Np) Ook ere (spor.
oost.), aer (Diz, Np, Ste en west.), aere
(spor. west.), z. ook aander II onbep. vn.
[t:r(a)Is:ar@)J 1. iemand anders Daor bet
ccii ccrniks mit te macken (Nbk), Hi] gunt
ccii cer niks (Nbk), Ic moon zoks niet
doen, ccii cer bet d'r de gek mit (Nbk), con
acrok watgunncn gezegd bijv. over het bij
voorkeur kopen in eigen dorp (Ste), (Jut
himzc/s mackthi] d'r niet zo vu/c van, mar
as hi] van cen acre war zien het kan hi] ci
0/c, ci is wat Ccii nao-acper (Op), 1k wect
niet hoc ci moct, 1k moot or mar van cen
acre oflocrcn (Diz), Hij wet or
bcter
as ccii aer (Ste)
eer III (OS, Bu, Nw, Np) Ook aer (Np, Ste
en west.) (z. ook aander III) rangtelw. 1.
volgend, vooral: eerstvolgend Koni dc acre
wake mar kom volgende week maar (Ste),
dc ere daegs op, tijdens de volgende dag
(Nbk, Ow), de ere morgcns de volgende
morgen (Nbk), dc crcmiddagsde volgende
middag (Nbk), Deere aovens trok hi] zien
vcrstruperspakkien an (..) (b), om de ere
dag (Ow), Morn is de ere dag (Ow), Dissc
da/ia moet op ccii ecrjaor op con aandcr
p/akkicn (Db), Dat was nog in or erejaor
daj' bier west binnen in het vorige jaar
(Ste), Ft icncjaor zec ci ere nicE, mar zo
deur mekeer was ci' we] good boerken het
ene jaar was niet per definitie maatgevend
voor het volgende (j)
eer TV voegw. [i:ar] 1. voordat Wat hc'k
jow vacke held, eer ikgcheurkrecg(Db),
Jim moo 'n mar gauw de rogge inhaelcn, cer
ci weer ommes/at (Db), 1k zal even de
oolde o vcrgcdienen meten, eer 1k om nije
gao (Db), Opperbuj mos good deurdrcugd
wezen, eer et in dc schure kwam (1Db)
eerappel z. eerpc/
eerappelakker z. eerpelakkcr
eerappelbak z. ceipe/bak
cerappelboek z. cerpelbock
eerappelboer (Obk) de; -en; -tien
['i.:orapj...] 1. aardappelboer, beer die
aardappels verbouwt WI] zaggen dc
eerappe/bocr mit man en machi an
sorteren (Obk)
eerappelbok z. eczpc/bok
eerappelbore z. ccrpc/borc
eerappelbouw z. ecrpe/bouw
eerappelbulte z. eerpc/bu/t

eerappeldobbe (Sun-0t) de; -n; -gien
['t:or...] 1. aardappelkuil Dc ccrappc/dobbe
moj' winters mit yost good ofdekken
(Sun-0t)
eerappeldollen z. eerpeldo//en
eerappelgaerder z. cerpelgccrdcr
cerappelgat a. cerpe/gat
eerappelgeld a. ccrpelge/d
eerappelhakien a. ecrappelkrabber
eerappelhakkertien z. eerpe/hakkien
eerappclh akkien a. ccrpe/bakkicn
eerappelhokke a. eerpe/bokke
eerappelbutte a. cerpclhuttc
eerappelkelder z. ecrpelkc/der
eerappelkiste (Mun) de; -n; . . .kissien
['L:orapl...] 1. kist waarin men aardappelen
bewaart, vervoert
ecrappelkoele a. ccrpelkocle
eerappelkoem (Dhau) de; -en; -egien
{'t:orapJ... J 1. aardappelschaal Mack dc
ecrappeikoem nog even /ccg, dan is 't mar
op (Dhau)
eerappelkorf z. ccrpc/korf
eerappekrabbegien a. cerappe/krabbcr
eerappelkrabber (Pe-DbI, Ow) Ook
eerappelkrabbegien (Sa), eerappelhakien
(Sz) de; -s; -tien ['i.:rap ... / --- krabaxin/
...ha:kin] 1, kleine schoffel aan een gebogen en teruglopende buis (die aan een steel
zit), zodat het scherpe deel in de richting
wijst van degene die schoffelt Mit con
ecrappe/krabbcgien loop ic aehtcruut, en
mit con schoffc/tien loop ic vcuruut(Sz) 2.
hetz. als krabbcr, bet. 2, a. aldaar (Ow)
eerappelkrooivekaansie a. ccrpe/rooiersvekaansie

eerappelkrummel a. cerpc/krumme/
eerappelkule z. eerpelkoc/e
eerappelkwieke (Edie) de ['i:orapkwi:ko]
1. loof van gerooide aardappelen
eerappellof a. ecrpe//of
eerappelloof z. cerpc//of
eerappelmaande (Bdie, Bu, Pe-Dbl) de;
-n; ...maantien ['i.:rapmà:ndoJ 1. hetz. als
cerpelmaande, a. aldaar 2. (verkl.) aardappelmandje (Bu, Pe-Dbl)
eerappelmael z. cerpc/mael
eerappelmeel z. ecrpc/niacl
eerappelmessien a. eerpelsche/dersmcs
eerappelplaante (Ow) ['i:orap...] - aardappelpiant
eerappelplagge a. ccrpc/p/aggc
eerappelploeg a. ecrpe/p/ocg

RM

eerappelpootstok -. eerbied
eerappelpootstok (Nbk) de; -ken [i:or...]
1. hetz. als pootstok, z. aldaar
ecrappelpot z. cerpeipot
eerappelpoten z. eerpeipoten
eerappelpoter a. ccrpeipotcr
eerappelpunter (Dhau, Nw, Ste, k: Ste)
de; -5; -tien {'t:araplpAntr] 1. arm iemand
die over her gerooide land naar aardappelen
loopt te zoeken (die de rooier heeft laten
liggen)
eerappeLrange (Pe-Dbl) de; -n {'i:orapl...]
1. hetz. als range, bet. 1, z. aldaar We
mossen de ecrappeirangen flog opzuken op
't Jaand on dan mar verbrancn (Pe-Dbl)
eerappelras a. eerpeiras
eerappelrodersvorke z. cerpeirooiersvorkc
ecrappelrooien z. eerpeirooien
eerappelrooier a. ecrpeirooier

eerappelspot a. eerpepot
eerappelstange (Dhau, Ld, Ow) de; -n;
...stangien, ...stankien [uarapJ ... ] 1. hetz.
als stange, bet. 2 Piesappeis zatten zornmers soms an de ecrappeistangen van
bepaoide rassen (Ow), Ic zaggen glen
ecrappeistange moor van wege et onkruud

(Ld)
cerappeistomer a. eerpcistomer
eerappeltiele a. cerpeiticie
cerappelvezel de [i:araplft:a!] 1. (vera.)
aai-dappelvezels Eerapp ci vczei kwam miter
schiio an (Spa)
ecrappelvorke a. eeipe/vorke
eerappelwacgen a. cerpeiwagen
eerappelwater a. eeipeiwaeter

eerappclwieden (Pe-Dbl) zw. ww.; cerappeiwiedde, het eerappelwieded ['t:ar ... ] 1.
eerappelrooiersdoppien (Dhau) et; ...dop- wieden van een veld met aardappelen
pies ['i:arapl ... ] 1. elk der doppen die men eerappelzak a. eerpeizak
op zn vingers had wanneer men met zn eerappelziekte a. eerpe/ziekte
handen aardappels rooide
eerappelzuken a. eerpeizuken
eerappelrooicrstied z. ccrpcirooierstied
eerappelzuker a. eerpeizuker
cerappelschaole z. eerpeischaoie
eerbeie (Db, Diz, Ma, Nbk, Ow, Spa, p,
eerappelscheldersbakkien a. cerpel- ba, b: lm) Ook erebeie (Np, Obk, Op),
scheidersbakkien
eerdbeie (Pe-Dbl, fp), eerdbeze (Bdie)
eerappelschclderskorfien a. eerpcischei- ['L:absja/I:r9beja/'uordbej/ ... bI:ao] 1.
derskortjen

ecrappelscheldersmaantien a. cerpeischelderskorfien

ccrappelscheldcrsmcs a. ecrpeischciders-

aardbeivrucht Oonze eerbeien bin gauw
riepe (Db), 1k heb ccii schaoie ecrbeien
piokt (Diz), beschuut mit ecrbcien (Ma,
Spa), Van erebeien rack ik onder de

mes

jokpocden (Np) 2. bekende plant: aardbei
eerbeiebeijcle Ook erebejebedde (Op)
- aardbeienbed
eerbeieplaante (Nbk) Ook eerbeieplante
dersbakkien
(WH) de; -n; ...plaantien [t:ab.../...] 1.
eerappelsehdllertien a. ecrpcisc/wldcrsmes aardbeiplant
eerappelschelmessien z. eerpeischeiders- eerbeieplante z. eerbeiepiaante
mes
eerbeiepolle (spor.) ['i:b ... ] - aardbeiplant
eerappelschoppe a. eerpeischoppe
eerbeiesjem (Nbk, Spa) Ook erebeiesjem
cerappelsehottel (Spa) de; -s; -tien (Np, Op) ['i:nbeja ... / ... ] - aardbeienjam
['i:ar ... ] 1. hetz. als eerpeitieie, a. aldaar
eerbeietied (Nbk, Spa) ['t:bejo ... ] - aardecrappelschrabsel a. eerpeischrabsei
beientijd De cerbeictied is over (Nbk)
eerappclschure (01-NI) [i:arap...] - aard- eerber In., bw [i:orbç] 1. achtenswaardig,
appelsehuur
vooral: eerlijk en plichtsgetrouw ccii
eerappelschut a. eerpeiscbot
cerbere man (App, Ste, Bdie), ? Bin
eerappelsjouwe z. ecrpeisjouwe
eerbere mecnsken (Nbk) 2. eervol (Nbk,
cerappeiskrabben a. eerpeikrabben
Np) Dat is ecrber veur him daar legt hij eer
eerappclsmaelc a. cerpeismack
mee in (Nbk, Np)
ecrappelsorteermesiene de; -s, -n [I:a...] eerbied de ['t:orbitj 1. eerbied Ic moe'n
1. landbouwmachine met behulp waarvan con betien cerbied veur ooide mecnskcn
men aardappelen sorteert Eon schudreuster hebben (Nbk), Daor kuf' cerbied year
zitan cen cerappeisorteermesiene (Pe-DbI) hebben, boor! (Spa)
eerappelschelle a. cerpcischeiic
eerappelschellen z. cerpe/scheilen
eerappelschellersbakkien a. eerpelschei-
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eerbiedig - eerder
eerbiedig (Db, Dfo) [i:er'bidx] - eerbiedig

verdienen (s) 2. aardbodem D'r staot een

IC moe'n wat eerbicdiger tegen Joe vader

dooie boven eerde (Ow), Doe hij nog
bovan eerde ston (..) nag niet was
begraven (Spa, j), We blieven mar kot op
disse cerde (Op), We hebben hear gister
onder eerde brocht begraven (Nw), ter en

wezen (Bdie)
eerdaags z. eerdaegs
eerdaegen z. eerdaegs
eerdaegs Oak eerstdaegs (Dhau, Nbk, Nw,
01-NI, b: Im), eerdaegen (Dho), eerdaags
(WFI) bw. [t:ardE:s, ook wel ...dE:xs/
'uarzde:s/':ordE:gp/ ... da:(x)s] 1. eerdaags,
eerstdaags Himoet eerdaegs veurde keuring al. van de militaire dienst (Dho), We
moc'n daor eerdaegs flog naor toe (Ste), 1k
zal d'r eerdaegs as een stokkien over in
Steiingwerf opn em en laoten (d), Eerdaegs
hebben we naor femilie toe west (Obk),
Eerdaegs laden is die bagraffenisse a! west
(Obk), Eerdaegs gaon wij mit vekaansia
(Obk), . .. bin 'kja nog bijJe west (Nbk) 2.
z. aredaegs

eerdaodig (Nw) Im.; -er, -st [uor'dD:odox]
1. geneigd her goede te doen als men dat
voarnemen ook heeft uitgesproken (verb.:)
't Is een eerdaodiken iene, hij Join o veral
mit zien naeme terechte, mar hij is zonder

verbaald%e (Nw)
eerdappel z. eerpel
eerdat vw. Puordatl 1. eerdat, voordat le
moe 'n de pinkan karen eerdat ze de dick
out vliegen (Nbk), Mar eerdat hij et in de
gaten hadde (...) ( vo), Doe die appal mar
gnaw in de base, eerdat de meestar him

zicbt (Nbk), (m.b.t. de geliefde:) th7 bet
d'r wat aachtaran lop en eerdat et wat
wooden is, hear! (Pe-Dbl)

brengen Id. (Dfo) 3. de staf aarde grand
zwatta eerde (Op), AJ' goeie eerde in de
pot hebben, krieJ'mooieplaanten ( Db), De
bloeman moe'n nije eerde hebben (Wal)

eerdebaene (Nbk) Oak erebaene (Nbk)
['i:ardo ... ... ] - aardebaan In 1922 kwam d'r
in Niberkoop een erebaene Jangs de
Boverweg, dat was doe flog een zaandpad,
dat dear de maalwaegens an zo gauw
modder% was (Nbk)

eerdebult (verspr. OS, Diz, Dia, Np,
01-NI, Op, Pe-Dbl) Oak eerdebalte (Bdie,
Nw, Spa, Sz), eerdedongbult (s), erebulte
(Dfa, Nbk), erebult (El Ow), eredongbult
(Ld) do; -en; -ien ['uordo ... / ... ] 1. hoop
mest gemengd met aarde, gebruikt vaar
bemesting Vroeger maekten ze een
cerdebalt, die was mit dong of jarre
vermingd(Obk), Een eerdebult daor zetten
we de stront dear (Nbk), de eredongba/t
daurzetten mengen (Ld), Vroeger hadden
sommia boaren wel eon eerdebulte in 't
land, en nao verloop van die tied wodde et
wear over 't land struid as messa (Spa)

eerdebulte z. eerdebult
eerdedong (Dhau, Ld, Nbk, Ow, va) Oak
eredong (El), eerdemes (Bdie) de
['i:ordo .... I:oro ... / ... ] 1. mengsei van mest
en aarde, gebruikt vaor bemesting In de

eerdbeie z. eerbeie
eerdbeving (I) ['t:arbuwu, ...vu]] - aard- meitied wodde strontangrond dear mekeer
beving
warkt en Jaeter over at laand redan; van
eerdbeze z. eerbeie
zokke eerdedong kreej' een mooie dichte
eerdbodem z. eerdboJam
gröszode (va)
eerdbojem (Bdie, Db, Dho, Di; El, Np, eerdedongbult z. eerdebult
01-Ni) Ook eerdbodem (Pe-Dbl), aard- eerdedonker (Spa, 01-NI) bn.; pred.
bojem (Sz) de ['i:ardbo:ojm/ ... ] 1. aard- [1:Grdad..., aks. wisselt] 1. aardedanker
bodem Wat zit d'r wat in de eerdboJem eerdekarre (Np) - wipkar Mit de eerde(Np), Hijis van de aerdbojem vaagd(Dho, karra weren we an 't dongrieden ( Np)
El), D'r Jopan vremde kostgangers op eerdekroje (Db, 01-NI, Pe-Obi) de; -n
oonza eardbojem (Db)
['i:ardakra:ojo] 1. flinke, halle kruiwagen
eerde Oak ere (Dfo, Nbk, b: Im: bet. 2, 3) eerdemes z. eerdedong
de ['t:ard9uI:r] 1. aarde, aardbol De eerden (Nbk, Nw, b: Im, ba: Nw) Oak
eerde ligt d'r mooi henna (Nt), een aandar eren (b: Im) ['i:ordn/'i:arn] - aarden (van
in de hemelpraoten oni zels een bemel op aarde) een ecrden pottien (bo: Nw)
eerde te hebben vrame praatjes hebben en eerder I bw. ['i:ordr] 1. eerder, vraeger 1k
een ander prijzen, terwiji men zeif alleen ge/cal at met corder as da'k et zie (Obk),
maar zoveel mogelijk geld probeert te HeJ' die we/ eerder zion? (b), Hij was
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eerder - eergister

corder klaor as ikke (Nbk), () on ok van
de nempics hot ci meerste cerder in dc
Oost-Stellingwarvcr en lacier de Ni7e
Oost-Stellingwarvcr staon (b) 2. eerder in

daclezet is (Ow), Dc stront dcurzcttcn mit
cerde, dan wodde et eerdige dong (Dfo)

eerdkarre (01-NI) de; -II; -gien ['t:a1t...]
1. hetz. als wipkaire, z. aldaar
de toekomst: Kuj'nict watcerderkommen? eerdmannegien (Bdie, Dmi, El, Np, Nt,
(Nbk) 3. met een grotere kans (op, dat) Obk, Ow, p, b, b: lm) et; ...gies
Dan kom 1k eerder tied te kot as dat ik mi ['i:artmanoxin] 1. kabouter
verve/c (b)
eerdregcnd (Obk) bn. [t:or'drt:gnt] 1.
eerder II nevensch. vw. 1. voor bet zover eerzuchtig Dat is een ccrdrcgende kerol
is, voor die tijd Dc angel moct d'r wit, (Obk)
ccrdcr hoolt ci niet op mit zwollen (Sz, eerdriek (Nt) et ['i:ortrik] 1. aardrijk Ft
Nbk), Et moot gewoon ccrst ruzie wezen, cerdrick staotjc we] (con raom) als j hard
corder is ci niet goed (S z)
werkt hou je dat op een gegeven moment
eerdeschute (Nt) Ook ereschute (Dhau) toch niet vol (Nt)
['i:orda... ...] - aardschuit Vroegergongcn eerdriekskunde (I, v) ['l:o(r)drikskAndo] de crcscbutcn naor de leger gelegen lanen aardrijkskunde (de bekende wetenschap,
(Dhau)
oak: het schoolvak)
eerdewaark z ccrdcwark
eerthiekskundeboek (I) ['t:o(r)driks... ] eerdewaegen (App, Db, Nw, 01-NI, Op, aardrijkskundeboek
Pe-Dbl) de; -s ['i:orda ... ] 1. wagen waar- eerdriekskundelekaol (I) ['i.:o...] - aardmee men aarde verrijdt Mit con rijkskundelokaal
eerdewaegen wodt ccrdc verreden (Op)
eerdriekskundelerer (I) ['i:a...] - aardcerdewark (Dmi, El, Nbk, Np, Obk, rijkskundeleraar
01-NI, Op) Oak eerdewaark (Nw, Wol), eerdriekskundeles (I) ['t:o...] - aardrijkseerdewerk (DIa) et ['uarda... / ... ] 1. kundeles
aardewerk, gebakken aarde een waandbod ecrdriekskundig (1) [...'kAndax] - aardvan cerdewark (Dmi, Obk)
rijkskundig
eerdewarken (Nbk) ['i:ardowar(o)krj] - eerdriekskundige (I) de; -n [...'kAndago] 1.
aardewerken, van aardewerk de eerpeltiele, aardrijkskundige
con bruun eerdewarkcn schaolc (Nbk), it eerds (1) ['i:orts] - aards, ondermaans, tot
was et cerdewarken lid van een iczcren de aarde behorend
panne (Nbk)
eerdvlo (Ow) de; -den; -gien ['uartflo:] 1.
eerdewarkfebriek (I) Ook eerdewerk- aardvlo Loficlappen van depooteerappels is
febriek (Dia) ['uordo.../..] - aardewerk- beteras ci doodspruuien van ci ccrappellof,T
fabriek
dan brook ic gien vergil, Jof dood on
eerdewerk z. cerdewark
stokkcn klappen mit con mesiene kan wel,
ecrdewerkfebriek z. cerdcwarkfcbriek
mar 't vaalt niet toe om alles dood to
eerdezwelver z. ecrdzwelvcr
kriegen en mit wat bruuicn'g weer brengen
eerdgas (vo) Ook aardgas ['I:nrtxas/'a:rt de ecrdvloden de virussen van de icne op
xas] - aardgas
do aandcrc plaantc (Ow)
eerdgasbelle (vo) ['i:ortxazbelo] - aard- eerdworm (Db, Ld, Nw, Obk) ['t:ort...J gasbel En doe ze in Grunningerlaand ok aardworm Doe de molle vrottc, kwam d'r
nog een eerdgasbdllc vunncn was ethic/en- eon eerdworm out do grand (Obk)
dalfeest(vo)
eerdzwelver (App, Nw, Obk, 01-NI, Wol)
eerdhommel (Bu) Ook eerdhummel (Ld) Oak eerdezwelver (ildie) ['t:ortsw...
de; -5; -tien ['t:o(r)t ... / ... J 1. kleine hommel
do...] - oeverzwaluw Eerdzwelvcrs nos(die ni. zn nest in de aarde maakt)
se/en in do zaandgatten (App)
eerdhummel z. eerdhonimel
eergierig (App, Ma, Np) bn.; -er, -st
cerdig (Dfo) Ook erig (Ow) bn. ['i:ordaxl [t:ar'gi:arox] 1. eerzuchtig Dan wa'k youl
'l:orox] 1. (van stalmest) met aarde ver- to cergicri, dan wo'k e ok do en (Ma), N
mengd Dan haj' erige dong out een is cergieriiwil graag geprezen warden, lof
dongb u/i die om on om mit koestront on krij gen (App), eon eergierige kerel (Np)
zaand out cen hoge kop in do greide eergister z. eregister
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eerlang - eerpel
eerlang (Obk, Sz) bw. [t:Qriat), aks.
wisselt] i. eerlang, spoedig Dan kocinen ze
eerlang (Obk, Sz)
eerlilc J bn., bw. (bet. 1); -er, -st {':ar1ok]
1. eertijk, oprecht, zonder geinene dingen
Ft gaot d'r niet eer/ik toe (Ow), Et is eon
eer/ik meenske (Nbk), eon eer/ikpeerdniet
vals (Nt), Scbaem Jo niet your eethk
vechten (ba), M. bet et eer/ik wunnen (b),
Daor bin ie niet ocr/i/c an kommen (Nbk),
Zeg now es ocr/i/c kommen wi bier
aacbteran2'(b), om ocr/i/c to wezen eerlijk
gezegd (Nbk, b), IVat bar hij 't ocr/i/c
micnd(b), ecr/ik deurct/evengaon (Bdie),
eerlik waor (Nbk, Np, b) 2. betrouwbaar,

zich nooit onrechtmatig jets toeëigenend
Die meensken bin zo ocr/i/c as 't mar kan
(Obk), Die man is zo cork/c as wat, daor
kriej' nooit een cent to min (Nbk), 11,7 is
zo eer/ikasgoo/d(verspr.), ...asgoo/dzo
eethk (b), ...as Baron (App, Ma) 3. (van

een koe of paard) zonder gebreken (Bdie,
Dho, Ld, Ma, Np, Nt, Op, Spa) Dat is een
eer/ik besien (Bdie, El, Np), Die koe hek
year cork/c kocht (Spa), Dat peerd hebben
ze mij year ocr/i/c verkocht (Op), eon
eerhk peerd (Nt) * Her/ik duart et /angst
(spor.), Her/ik is eer/i/c zeg flu zeif, het is
toch eigenlijk zo, daar kun je niet voor
weg, Her/ike meensken hebben haor in do
hanen, mar ik bin ze nog nooit tegenkommen (Dho)

eerlik IJ bw. ['uorlak] 1. naar waarheid
Wat vie,, ie d'r now van! Her/ik zeggen!

(Nbk), 't Is eer/ik waor! (Nbk, Ow), !,Bin

sufferd vatte oat year eernst op id. (terwijl
bet met zo bedoeld was) (Sz), Et is mij
eernst ik meen bet serieus (Bdie), En now
in eernst het volgende is serieus bedoeld,
laten we er even op een seneuze manier
naar kijken (Bdie, Nbk), N. miende et in
eernst (Nt), in vo//e eernst (spor.), yo/
eernst (spor.) 2. vastbesiotenbeid 't Is mij
ccrnst ik meefi het (Nbk, b, Nw) 3.
serieusbeid van omstandigheden, gebeurtemssen Et wodt ccrnst (Nbk), 't Lickt wc/
of et now eernst wooden za/ (Sz), Hij bet
con protte praotics, mar as 't mar es ccrnst
wodt (Ow), Now doen we eon pottien
knikkeren out eernst (Wol)

eernstachtig (App, Bdie, Bu, Nbk, Np,
Obk, Ow, Pe-Dbi, Sz) Ook eernsachtig
(spor.) bn., bw. ['L:ristaxtox/...saxtox] 1.
ernstig Hij /c,kt me ecrnstachti an (Np),
Doe nietzo ecrnstacbtig(Bdie), Die man is
a/tied zo eemstachtz (Pe-Dbl), Hij kan 't
zo eemstachti verte//en daJ'zeggen zo//en
oat 't waor is (Sz)
eernstig (verspr.) Ook ernstig (verspr.)

bn., bw.; -er, -st {'i:aristax/'ervstax] 1.
serieus van opvatting, aard, mening
eernstig kie/cen (Nbk), Hij mient 't we/
eernstig, wat hij zegt (Dfo), Hij nemt et
we/ ecrnstij op (Nbk), Hoc corn stig
konnen ze nicE mit hour beidend over die
dingen praoten (..) (ba), N mient et
eernsti(Spa), 't Is eernst% waor hear, hij
/iegt nooit (Nw) 2. ernst opwekkend eon
eernstig stok een ernstig toneelstuk (Nbk),
(hier: van de dorpsmolen:) Bedocrd on hie/
cernstig zo drijt hij mar dear (..) (bi) 3.

now a/ eon posien /carkeraods/id of en
corE/c, 't /comt we/ ma/c/ce/i/c an (Ow), Mar ingrijpend en bedenkelijk of onaangenaam
eer/ik: '/c had mien heufd ver/earen (ba) 2. Die meensken hebben daor ok eon
in niet eer/ik niet heiemaal (Nbk) Tien bezu/cing; veurig Jaor is bear do boe/
meter, zeg ie, zoi die ofstaand wezen? p/atbraand en now is de vroaw weer
Now, oat is 't niet eer/ik(Nbk)
eernstig zie/c (Db), eon eernstig gebrek
eernsachtig z. eernstachtig
(Spa)
eernst (verspr.) Ook ernst (spor.) de eernstighied (Nw), voor -heid z. -hied de

[i:arst/epst] 1. serieuze kijk, opvatting in
ernst Eernst of b/icdscbop in Zion meziek,
et sprak de meensken an U). 0/c now weer
eon pro tte Ste//ingwarver humor en eernst
d.i. in het desbetreffende boek (bi), Jo /can
an die Jonge we/ weten oat et a//c eernst is
mit oat maegien (App), Hij bet et mij in
a/Jo eernst verte/din voile ernst (Nbk), Hij
nam et year eernst op nam het serieus (Np,
Obk), Et was him we/ eernst (Np), Die

['t:oriistox...] 1. het ernstig zijn
eernstwaor (Dho) bn. [t:onstwo:ar; aks.
wisselt] 1. echt waar, werkelijk waar
eerpel Ook eerappel, eerdappel (Nw, Ste)
de; -5; -tien {'i:apj/'t:arap'i:ardapJJ 1.
aardappel, pieper Do ecrappe/s /iggen d'r
in, now moe'n we do gatten nog oven
dichtctrappen zitten in do piantgaten (Np),
eerappc/s in do bu/t doen inkuilen (Spa),
..rooien (Ma, Nbk, Spa), Noom ie eon
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eerpelakker - eerpeldoppien
maol coxpo/s mit wit/van do bouw? (Nbk),
We hao/on eon maol oorpo/s van do bouw,
mar et is zundo ow now a//es in ion keor to
rooion (Nbk), eozpo/s roppon één of enkele

...] 1. akker waarop aardappelen worden
verbouwd Do eerpelakker moot s/oopt
wooden (Np)
eerpelbak (El, Nbk, Op) Ook cerappelbak
aardappelplanten uit de grond trekken om (Bdie, Spa) ['t:apl../...] - (meestal verkl.)
to zien in hoeverre de aardappelen groeien aardappelbak
(Nbk), coipo/s schifton in otors on potors ecrpelbestoppen (Np, Ste) onbep. w.
(Ow), Vorrokto k/oino corpo/tios bin et nog [uop ... ] 1. ingekuilde aardappelen bemar (Spa), Do knochton mossen coipols dekken (met stro, zand etc., z. ook ooapo/uutsti/ckon en wij laggen d'r op 'e knijon
aac/, tot zo op to zukon on in do korvon to
doen (Nw), Do oorappo/s. your do varkons
kookten ze in do kookpot (Spa), We kopon
do oorapp c/s nict bij do muddo, mar bij de
korf(Sz), Do oolde eorpeis raeken zachiesan aorig op (Bu), 1k schel mar eon oorpol
moor, i/c wi/ nicE to min hebben ( Db), Do
oerpe/s mit stoven7e on con best brok
schaopcv/eis gong d'r as kooko dew- U)
Wi//on jow do oorappels opdionon? d.i. de

ga

eerpelboek (Bdie, Bu, Nbk, Np, Obk, Op)
Ook eerappellioek (Bdie, Pe-Dbl) de; -en;
-ien ['up1 ... /t:r ... ] 1. zeer dikke buik
(van een persona), door hat eten van veal
aardappelen 2. iemand met een dikke buik
(door het eten van veel aardappelen)
eerpelbok (Db, Dho, Nw, Wol) Ook
eerappelbok (Nt, Sz), eerpelschute (Ld)
de; -ken; -kien ['i:op!bokl ... ] 1. platte
schuit voor aardappelvervoer
schaal/de pan met aardappelen op tafel eerpelbore (Db, Dfo, Ld, Np, Nw, Obk,
zetten (Wol), Hijhao/do con oppor oorpo/s Ow, Sz, vo) Ook eerappelbore (s) de; -n;
in 't bod een flinke hoeveelheid (Ma), mit ...boortien ['t:apI ... ] 1. aardappelboor,
eon eorpe/ in do kocl praoton bekakt aardappelkruk Do boor on S. gatton maokon
(spor.), do eorpo/s ofgieten het water van mit do oerpe/boro en FL do potors in do
de gekookte aardappels gieten, 1k moot do gatton gooien (vo) 2. fopmiddel: dankocr-pc/s oven ofgioton ik moet urineren beeldig attribuut voor het verkrijgen
(Nw), Die hot to vu/c nio eorpo/s had waarvan kinderen of onnozele personen op
heeft last van diarree (Np), Et was daor pad warden gestuurd (Obk)
a/tied ooipo/s in depot on uut depot, nooit eerpelbouw (Bdie, Dho, Diz, Nbk, Nw,
es wat ofwisso/ing(Op), Tusson do oorpo/s Obk, Op, Ste, Sz) Ook ecrappeThouw (Dho,
on do brij zatton we oven to scbiomoron Nt, Nw, Obk) de ['t:ap ... / ... ] 1. stuk land,
tussen het eten van de maaltijd met akker waarop aardappels worden verbouwd
aardappelen en het nuttigen van de pap Vroegorgingon we naor do oorpo/bouwmit
(Wol), Jo kun ok niot /anger ontho/on as oozpo/maandon, om do ooipo/s in to doon
tussen do ooipo/s on do bn3imaar zeer kort, (Ste)
eventjes (Bu), Dat hobbon zo tussen do eerpelbouwen (Nbk, vo) onbep. w.
eorpo/s on do brig oven daon in do ['t:op ... ] 1. aardappelen verbouwen begin
gauwigheid, tussen al het andere door april oorpo/bou won (vo)
(Dho, n: Np), Dichte godionon is d'r your eerpelbri'j (Np) ['i:op ... J - aardappelpap
oat zo je van buton do oerpo/s ninE in do eerpelbult (Bu, Diz, Nbk, Np, Nw,
mond to//on (Nw), Die hot yel as eon oo/do Pe-Dbl, Op, vo) Ook eerappelbulte (Bdie,
oorpo/heeft een erg gerimpelde huid (Bu), Nt, WH), eerpelbulte (Bdie, Dho, Ma, Nw,
Hi7 was zo flauw as oerappo/s zonderzoo/t Spa) de; -en; -ian ['t:op ... / ... ] 1. hoop
(Pe-Dbl) 2. aardappelplant Do rioge/oide aardappelen Do oorappo/bu/te vul trot
gong dour do oozpo/s as ze d'rkrok bovon moka ore (Bdie)
woron (Db), eorpo/s aneron (Db) * Eon eerpelbulte z. oorpo/bu/t
moon sko is gina oorpo/ een mens kan eerpelcenten (Nw) my. ['i:apJ ... ] 1. hetz.
veranderen, ook: elk mens heeft gevoel, ala eerpelgeld, z. aldaar
een mens kan met alles verdragen (Nbk, eerpeldollen (Ld, Ma, Nbk, Np, Nt, Nw)
bI), z. ook onder moonsko
Ook cerappeldollen (Nt) onbep. w.
eerpelakker (Db, Nbk, Np, Nw) Ook ['uopj ... / ... ] 1. aardappelrooien
eerappelakker (Dfo) de; -a; -tien [i:pj ... / eerpeldoppien (Bu, Np, Sz, Wol) at;
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eerpelhakker - eerpelkop
...doppies ['i.:p ...J 1. elk der doppen die
men op z'n vingers kan doen bij het
handmatig rooien van aardappelen (van
rubber of blik)
eerpelhakker (Obk) de; -s; -tien {'t:op...]
1. steel met een haak met behulp waarvan
men onkruid uit de grond trok die tussen
de aardappels stond
cerpeleiden (Nbk, vo) onbep. w.
1. eggen van een akker met aardappelplanten even eerpe/eiden veurdat ze
opkommen (Nbk), Hi] zette tie dubbele
spoorstok vaastc mit ccii iezercn boo/tc the
in eon rond gat in de disselboom paste en
doe i-cc hi] vot, naor de bouw to eerpe/ciden (vo)
eerpeleter (Nbk) ['i:op ...] - aardappeleter
cerpelgat Ook eerappelgat (Db, Nt,

Pe-Dbl, Spa, Sz) et; -ten; -tien
[i:apl.....t:orapj...] 1. gat, kuil gegraven
voor het bewaren van aardappelen, bedekt
met stro en aarde (ook wel met
heideplaggen en paardemest (Np)),
aardappelkuil Dc ceipel- en bietegatten
wodden vroegcr bestopt mit zaand, stro on
roegtc (Db), We zul/en or ecipeigat mar
vast k/a ormacken (Diz), ?Eerpelgat wodde
opzct mit gruszoden (Diz), Et ecrpeigat
wodde ofdckt mit ccii Jaoge stro (Db),
.moet flog bestopt wodden (Dhau)
eerpelgeerder (Db, Nw) Ook eerappel-

gaerder (Mun, Ste) de; -s; -tien
[i:opJ ... / ... ] 1. degene die de aardappelen
raapt bij het rooien Dat was een beste
eerpclgeerder, die vroeger hi] Heit in 't
war/c was (Db)

eerpelgeld (App, Db, Ma, Nw, Pe-DbI,
Wol)
Ook cerappelgeld (01-NI) et
['i:pJ... 1...] 1. geld dat een boer ontvangt
voor zn aardappelen
cerpeigriepe (Ma) de; -n; . ..griepien
['t:apgri:pa] 1. greep speciaal voor het
rooien van aardappelen
eerpelhaandel (spot.) {'uopl ...J - aardappeihandel
eerpelhakker z. eerpe/hakkien
cerpelhakkien (Np) Ook eerappelhakkien
(Nw), eerappelhakkertien (Pe-Dbl), eerpeihakker (Nw) et; .. .hakkies ['i:ap!Eakinl ... /
...hakçtinl...] 1. schoffeltje om onkruid mee
uit de grond to hakken (vooral: tussen de
aardappelplanten vandaan; men haalt het
schoffeltje steeds naar zich toe), aardappel-

hakker
cerpelhokke (Bdie, Bu, Dho, Nw, Ow)
Ook eerappelhokke (Sz) et; -n; ...hokkien
[i:apj... 1...] 1. hok waarin men aardappelen
opslaat, bewaart, ook hetz. als ceipeihut-te
(buiten)
eerpelhouwgien (Np) et; ...houwgies
[upJhoMxin] 1. schoffeltje om onkruid
mee uit de grond to hakken
eerpelhutte (Dfo, Ld, Ma, Np, Nw, Ste, b)
Ook eerappel/zutte (Dfo) de; -n; .. .huttien
['L:apl.....t:arapl ... ] i. deels in de grond
gemaakte hut om aardappels in te bewaren
(van zoden opgezet, met een dak van stro
en aan één kant met een Iaag toegangsdeurtje (Nw, Ste)); ook in de vortn
van een gat in de grond (Dfo) of in, onder
het hooivak (Dfo, Ld, Ma, Np), met de
opening naar de stal Dc carpels in de
ecipeihutte kwammen tot op grondshoogte

(Ste), Dc eerpeibutte was ccii beweerkeider
onder 't huj va/c veur ee,pc/s on bicten, dat
ze in dc winter niet bevreuren ( Ld)

eerpeljassen (Diz) zw. ww.; onoverg.;
eerpeljaste, het eerpeljast {'i:apjjasuj 1.
schillen van aardappelen 'it Moot nog
eeipeijasscn (Diz)
eerpelkarkcn (Dfo) onbep. w.
1.
met paard en wagen de aardappeloogst van
het land halen Zc weren vandaege an
ecrpclkarkcn (Dfo)

eerpelkarrc (Nw) de; -n; -gien [uap...]
1. kar waarmee men aardappelen vervoert
eerpelkclder (Bdie, DIn, Nbk, Nt, Obk,
Wol en oost.) Ook eerappelkeider (01-NI,
Pe-Dbl, Spa, Sz) ['capJ ... 1...] - aardappelkelder De eters kwammcn in de eerpeikeider, de aandcren bi]huus of op et/aand
in ccii gat (Bu)

cerpelkeuren (Ste) onbep. w. ['i:op.. .11.
de kwaliteit van aardappelen onderzoeken
eerpelkever (Obk) [uap. ..J - koloradokever
eerpelkoeie (Bu, Dho, Dmi, El, Ma, Nbk,
Np, Nw, Ow) Ook eerappelkoele (Nbk),
eerappeikule (WH), cerpelkule (01-NI) de;
-n; -gien [t:apkula./'t:ara ... / ... kyIoJ 1.
aardappelkuil
eerpelkoopman (Obk) de; -negien;
...koopluden ['uapj...] 1. verkoper van
aardappelen Dc ccrpc/koopman geft ccii
goeiemaot(Obk)

eerpelkop (Dho, Nw) de; -pen; -pien

-774-

eerpelkörf - eerpelpeinze
[t:op ...] 1. nogal wit hoofd van een
persoon (Dho) Hiy bet can witte cerpelkop

scheidan; can maande year do klein tics on
ienc rear de dikken. Was de maande vol,
dan wodden ze op eon bait gooid, on iaeter
dan wooden die mit cit waegen opha old

(Dho) 2. iemand met een wit hoofd (Nw)
Gao toch wag, lillike earpeikop (Nw) 3.
gewicht aan aardappelen van ong. 1,4 kg (Ste)
(s)
eerpelmael (Bdie, Bu, Dfo, Ma, Nbk, Np,
eerpellcorf (Bu, Db, Dfo, Diz, Dmi, Ma, Nw) Ook eerappelmael (Bdie, Nbk), cerWol) Ook eerpelkorf (Bdie, Np, Nt, Nw, appelmee! (Spa) [t:apms:i/ ...] - aard01-NI), eerappellcorf (Ld, Pe-Dbl, Sz) de; appelmeel Vroegerbcwwe de cerpeis wales
-ion; ...körven ['i:ap!... / ... J 1. korf waarin raspt, dan maekt' Ia d'r cezpeimae/ van
men aardappelen bewaart, vervoert
(Nbk), Eezpalmael kuj' bruken rear de brij
eerpclkrabben (Bdie, Db, Dfo, Diz, Ma, as die wat to donne is on daor kgi' a/las
Obk, Ow) Ook eerappelskrabben (Dho) wat mit anthkken, mar kia ore eerpeimael is
zw. ww.; onbep. w. en bet eerpelkrabbed niet vu/c (Nw), eerapp c/meal, year he['t:op --- /'iorapskr... J 1. aardappelrooien Jiang
Vroegcrdedcnze
Vroeger kregen de kiender vekaansie rear
at eerpelkrabben (Obk)
eerpelkrumme z. eerpeikrumnael

eerpelkrummel (Nbk, Ow) Ook
eerappelkrummel (Bdie), eerpelkrumme
(Nbk, b) ['upj ... 1...] - aardappelkruimel
eerpelkuis (Bdie) de [!:pi]1. benaming
voor een kalf
eerpelkule z. earpelkoele
eerpellaand (Db, Nw, Up, Ste, vo) et
['t:opJã:nt] 1. aardappetland Dc bait roege
dong wodde over at eerpeliaand on at
baeverlaandreden an aizo wathenne(vo),
eerpeliaand bouwen, baa verlaand bouwen

(Ste)
eerpellichten (Ow) onbep. w. ['i:opltxtv]
1. machinaal rooien van aardappelen
cerpellof (OS, Bdie, Bu, Diz, Np, Nt, Nw,
Op, Pe-Dbi) Ook eerappdllof (Dfo, Dhau,
Nt, Ow, Pe-Dbl, Sz), eerappelloof(spor.),
eerpelloof (DIa) et ['I:apDf/'1:orapJDf
/ ... lo:f/... J 1. aardappelloof Do koioradokever zit op 't earpeiof on oat vret hif op
(Dfo), Et eerpeilof starft al of (Diz), Et
eezpellof moat eerst bastarven (Bu), Ze
habben at aerpeiof in de braand steuken,
d'r is zoe'n rokerie over 't veld (Obk),
eerpeilof opscbudden (Ma, Pe-Dbl), Dc
carpels kwammen in can lange hoop op at
iaandmit watpiaggcn on eerpeiofd'r over

eerapp c/maci dear dc be ddcs/op en; dan
wooden die wat stievig, et warkt as stiesel

(Nbk)
eerpelmennen (El, Nbk, Obk) zw. ww.;
onoverg.; onbep. w. en hot eerpelmend
['t:ap ...] 1. met paard en wagen de
aardappeloogst van bet land halen Mit
ecipelmennen kwammen do opzatters op 'a
wacgen (El)
eerpelmes z. cerpe/schaldersmessian

eerpelmeule (Db, DIa, El, Ld, Ma, Nbk,
Np, Nt, Nw, Obk, 01-NI, Op, Ow, Sz,
Wol) de; -n(s); ...meultien [t:apl ...] 1.
(meestal verkl.) bep. groentemolen voor
aardappelen Vroeger in de oor/og haf' can
cerpelmeule rear eerpelmae/ (Nw)
eerpelnaozuken (Np) onbep. w. ['i:ap ...J

1. gezegd van iemand die de achtergebleven aardappels van bet land zoekt:
Die Is an 't eerpelnaozuken (Np)
eerpelnegosie (Obk, Sz) de ['rapt...] 1.
aardappelbandel, bet venten met
aardappelen, ook: de aardappelen bij bet
venten aangeboden
eerpeloogst (Sz) de ['t:apJ...] 1.
aardappeloogst We hadden dit jaor een
goeia eerpeloogst, d'r zaten verscheiden an
iene stamme (Sz)

eerpelopbringst (Dfo) de ['I:apobru)stJ 1.
aardappeloogst Et was ditjaor can baste
(vo)
eerpe/opbringst (Dfo)
eerpclloof z. cerpeliof
eerpejpanne (Nbk, Np) de; -n; -gien
eerpelmaande (Bdie, Diz, Ste, Wol) de; -n ['uapl... J 1. pan waarin men de aardappelen
['t:øpJ...] 1. mand waarin men aardappelen kookt (en evt. opdient)
verzamelt (van het land), vgl. Vroeger eerpelpeinze (Dho, Nw) de; -n ['t:ap...J 1.
gingen we naor de earpelbouw mit dikke buik (die bet gevolg zou kunnen zijn
eerpclmaanden, om de eerpels in to doen; van bet eten van veel aardappelen) 2.
mit er rooien wooden cia carpals rn/den iemand met zo'n buik (als scbeidwoord
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eerpelplagge - eerpelrooien
gebruikt) (Nw)
eerpelplagge (Obk, Ow) Ook cerappelplagge 09 de; -n; ...plaggien [uap ...I...] 1.
taaie plag hei geschikt/gebruikt om aardappels mee te bedekken (vaak met bentgras; ter bescherming tegen de winter) Dc
plaggen kwammen bij et plaggelaeden op
'e kop on 'e waegcn, mar bij eeipe/p/aggen - daor wodden de eexpcls mit
bestopt - kwanimen ze mit de heide in c/c
heugtc (Ow)
eerpelploeg (Bdie, El, Ma, Obk, Op) Ook
eerappelploeg (Bdie) de; -en
1. aardappelploeg: bep. ploeg waarmee
men aardappelen rooit, ook: aardappelrooimachine
eerpelpoede (Nbk, Np, Obk, Op) de; -n;
-gien ['i:a...] 1. iemand die veel aardappels
eet
eerpelpoep (01-NI) de; -en [t:apjpu:p] 1.
gezegd als scheidwoord, Ietterlijk: aardappel-Duitser
eerpelpoffen (01-NI) onbep. w.
1. pollen van aardappelen, z. pollen, bet.
2: We hebben gister nog an 't ccrp c/pollen
west (01-NI)
cerpelpot (Bdie, Db, DIa, El, Nbk, Nt,
Obk, 01-NI, Op) Ook eerappelpot (Bdie),
eerappelspot (Nt) de; -ten [i:op ... / ... ] 1.
pot waarin men aardappelen kookte,
vooral: voor het vee (z. ook pot, bet. 1,2)
D'r zat eon haansc/ an c/c oo/dcrwctsc
iezeren eerpe/pot (Obk), In de eerpelpot,
ccii grote, ronde stookpot wodden ecipels
kookt year c/c varkens (Nbk)
eerpelpoten (Bdie, Db, Dfo, Diz, Ma, Nbk,
Np, Ow, Ste, vo) Ook eerappelpoten (Db,
Obk, Ste) onbep. w. en het eerpeipoot
[ 1 :ap!po:otl?/...] 1. poten van aardappelen
Mit Wo/vegester mark za 'k ecipeipoten
(Np), Now et zoc'n koo/d weer was, is et
cerp c/p oten an c/c la etc kaant wodden (Db),
Wif zetten bij et cerappelpoten on boncn
poten de /icnde (Ste), Mit ecrappe/poten
moej' et goed rooien oun in de ricge/ te
blicvcn (Obk)
eerpelpoter (verspr.) Ook eerappelpoter
(Bdie, Nt, Nw, 01-Ni, Pe-Dbl, Spa) de; -5;
-tien ['t:eppo:otç/ ...] 1. iemand die aardappels poot 2. hetz. als poot/orrie, z. aldaar
(Bu, Ma) 3. pootstok (Nw)
eerpelpotersstok (Nbk) de; -ken; -kien
['t:aplpo:atrstok] 1. hetz. als pootstok, z.

aldaar
eerpelprikken (Ste) onbep. w. en het
eerpelprikt [cap...] 1. door te prikken
aardappels ongeschikt maken voor menselijke konsumptie, zodat ze bewaard bleven
als veevoer
eerpelprikker (Dfo, El, Ow, Ste) de; -s;
-tien ['t:apJ ... J 1. bep. machine waarmee
men aardappelen ongescliikt maakte voor
menselijke konsumptie door ze te prikken
(ze waren dan bestemd voor veevoer) mit
de eerpe/prikker de eerpels prikken (Ow),
Mit de eerpelpnkker mackte ie ze ongcschikt vcurkonsumptic(Ste), Dc cerpelprikker was ccii soort eerpelsjouwe, mit op
et aende twic rollen mitpunten, die weren
van iczcr (mit de haand kon de zaeke drijd
wodden); de eerpe/s die de rollen passccrd
weren, weren zo ongcschikt year konsumptie (Dfo)
eerpelpuree (Nbk) ['t:apl...] - aardappelpuree
eerpelraanke (Ld) de; -n; . ..raankien
['uopJ...] 1. hetz. als range, bet. 1, z. aldaar
eerpelrangen (Bu, Dfo, Nbk) my.
['i:oprap:] 1. aardappelloof
eerpelras (Nbk, Obk, Wol) Ook
eerappelras (Ow, Wol) ['t:aplras] - aardappeiras Ft ooidst bekende cerappe/ras dat
ik ken weren c/c blauwhuldersen, et weren
b/a awe eerappe/s (..) (Ow), een ni
eerpelras (Ow)
ecrpelraspe (Nw) de; -n ['nap...] 1.
aardappelrasp
cerpeiroden z. eerpelrooien
eerpelroder z. ecrpelrooicr
eerpelroe (El) de; -den, -nen ['i:apru] 1.
stuk grond van vier bij vier meter met
aardappelen die gerooid worden
eerpelrogge (01-NI) de; -n [1:apirogo] 1.
hoge strook grond met aardappelen De
eerpelroggen liggen d'r weer mooi bij
(01-NI)
eerpelrooien (OS, verspr. WS) Ook
eerappelrooien, cerpe/roden (Ste),
eerperooien (Nbk) onbep. w. en het
eerpelrooid [':ap1 ... ... ... ro:odijJ/i:apa ... J 1.
aardappeirooien We moe'n nog 'ii akker
eerpelrooien (Diz), Ze bet ccii baIt cerappc/rooid (Ow), We hebbcn van "t haast
mooi weer trollen mit eerpelrooien (Db),
We h ebben vrocger wc/ tcgaere eeipe/rooid
(Np), mit c/c vorke eerpelrooien (Dfo)
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eerpelrooier - eerpelschoppe
eerpelrooier Ook eerappelrooier (Bdie,
Obk, Pe-Dbi, Spa), eerpelroder (Up) de; 5; -tien [L:oplro:3jr/ ... / ... ro:adf] 1. lemand
die aardappels rooit: W1/ badden vroegcr
thuus cerpelrooiers nut Dc Kompenije
(Obk), We bebben c/c eeipelrooicrs had
(Nw), Die grote ccqie/roders hebben c/c
mccns/ike roders et wark nut de haney
ndumen (Op) 2. machine waarmee men
aardappelen rooit (Bdie, Obk, Pe-Dbl, Spa)
eerpelrooierstied (Ld, Nbk, Ow) Ook eerappelrooierstied(Uw) de ['t:apj ... / ... ] 1.de
periode van het rooien van aardappelen
eerpelrooiersvekaansie (Db, Dho, El, Ld,
Ma, Nbk, Np, Ow) Ook cerpeizukersvekaansie (Db), eerappelkrooivekaansie
(Dfo), eerpelvekaansie (Nw) de; -s
['t:apJ ... / ... ] 1. periode waarin kinderen vrij
waren van school om te heipen bij het
rooien van aardappelen
eerpelrooiersvOrke (Nbk) Ook eerappelrodersyorke (Ste) de; -n [t:a ... / ... ] 1.
speciaie york waarmee men aardappelen
rooit
eerpelrooimesiene (Bu, Nw) [i:p...] aardapp elto o imachine
eerpelschaole (Bu, Diz, Nbk, Nw, Ow)
Ook eerappelschaole (Obk) ['t:ap..J.. .J aardappelschaal
eerpelscheldersbakkien (Dfo, Dho, b)
Ook eerpelschellersbakkien (Obk, Ow),
eerappelschellersbakkien (Db, Ld, Nt,
01-Ni, Ste, Sz, Wol) et; ...bakkies {t:ap
skeidzbakin/ ... skc1çzbakin/ ... ] 1. bakje
waarin men de aardappelen schilt
eerpelschelderslcOrfien (verspr. OS, Bu)
Ook eerpelschelkörflen (Bu), eerpelscheilerskUrfien (Ma, Obk, Up, Ow), eerpelschellerskorflen (Dho, Di; Ld), eerpelschelderskorfien (Diz, Dia, El, Np, Nw,
Obk, 01-NI, Up, Ste), eerappelschelders korfien (Diz, Nw), eerappelschelderkorfien (Nw), eerpelscheldersmaantien
(Ste, Sz), eerappelkorfien (Dhau), ecrappelbakkien (Dhau), eerpelschellekorfien
(Nw) et; ...körfies [uopl ... / ... ] 1. korfje,
mandje waarin men aardappels schilt
eerpelscheldersmaantien z. cerpe/scheldcrskorfien
eerpelscheldersmes (verspr.) Ook eerpelsc/iellersmes (Dho, Obk, Op, Ow, Wol),
eerpelschelmes (Db, Dfo, Dhau, Ld),
eerpelsc/ieldertien (Ma, Ste), eerappel-

schellertien (Spa), eerappelmessien (Nt,
Spa), eerappelscheldersmes (Db), eerpelschellemessien (Nt, Nw), eerappelschelmessien (Dhau), eerpelmes (Bdie, Dfo,
Nt), scheldersmessien (Ow), schellersmessien (Bu), schelmes (Nw) et; -sen; -sien
['i:oplskcldrsm€s/ ... skdçs. .1.7...skeldçtin/
...] 1. (vaak verkl.) aardappelschiliertje
aardappelmesje
eerpelscheldertien z. ccrpcischcldcrsmes
eerpelschelkorfien z. eerpelschelderskorfien
eerpelschelle Ook eerappelsclzelle ['i:op...
I ... ] - aardappelschii
eerpelschellemessien z. cerpe/scheldersmes
eerpelschellen Ook eerappelschellen zw.
ww.; onoverg.; eerpeischelde, het eerpei
scheld [uopJ ... / ... ] 1. schilllen van aardappelen 1k heb al eerpcls cheld (Nbk), 1k moet
ncudi cerpe/schellen (Nbk), 1k zo! cerpelschellen; 1k was d'rnog mar krek even mit
an de gang en doe wodde 1k reupen (Up)
eerpelschellersbakkien z. eerpelscbe!dersbakkien
eerpelschellerskörfien z. eerpe!sche!dcrs bakkien
eerpelschellersmes a. eerpelscheidersmcs
ccrpelschelmes z. eerpe/scbeldersmes
eerpelscheppe a. eerpelscboppe
eerpelschieve (Db) de; -n; .schiefien
[i:op ... ] 1. schijfje van een aardappel
Ran we eerapp c/s chiefies, wat kun die
!ekker wezen (Db)
eerpelsehiften (s) onbep. w. en het
eerpeischift ['cop...] 1. sorteren van
aardappelen
eerpelschoffel (Nbk, Nw, Obk) de; -s; tien ['t:apl ... ] 1. (vaak verki.) kleine
schoffel om de aardappelen mee te
schoffelen 2. oeverzwaluw (Obk)
eerpelschoffelen (Dhau, El, Ld, vo) zw.
ww.; onoverg.; eerpeischoffelcle, het
eerpelschoffeld ['i:apl ... ] 1. schoffelen van
aardappelen Nao eteerpelschoffc/en was et
zo wied, dat et vorhkste hand, et
kaamplaand ow en bij buns, d'r ofkon ow
d'rhuj van te macken (vo)
eerpelschokmesiene (Dfo) de; -n ['t:opJ...]
1. hetz. als schokmcsicnc, a. aldaar Ben
ecrpe/schokmcsicnc schuddet de eerpc!s
schonc an op verschil/ende mao ten (Dfo)
eerpelschoppe (Bdie, Op en verspr. cost.)
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cerpelsehot - eerpelstomer
Ook ccrpelscheppe (Db), eerappelschoppe eerpeisouwen z. cerpd/sjouwen
(Dhau, Ld, Obk, Sz), ...scheppe (Dhau) de; eerpelsprute (Op) de; -n; .. .sprutien
-n; ...schoppien ['u3pj... ...] 1. schop van {'i:ap. ..J 1. spruit, spruitsel aan, van een
hout, met grote, brede bek waarmee men aardappei
de aardappelen schepte, met name van de eerpeispuiten (Ste) onbep. w. en het
wagen, ook gebruikt voor het scheppen van eerpelspuit ['uop ...] 1. aardappelplanten
graan
behandelen door er gif op te spuiten tegen
eerpelschot (01-NI, Op) Ook eerpelschut aantasting door ongedierte
(Ow), cerappeiscitut (Nt, Sz) et; -ten; -lien eerpelstamme (Wol) de; -n; -gien
['1:opJsk3t/...skAt/...] 1. schot aan de voor- ['t:ap ...] 1. hetz. ais stange, bet. 2, z.
of achterkant van een wagen met aldaar, z. ook carpe/stange: 1k hadde d'r
aardappelen 't eerpc/schot, can aendebottien
op can wacgen (Ow, Up)

ccxi pact cczpclstammen bi'j jong, en oat
Jeverde! (Woi)

eerpeischrabmesiene (Ow, Ste) de; -a, -s;
-gien ['i:ap ...] 1. machine met behuip
waarvan men aardappelen schrapt D'r b/itt

eerpelstampen (Nw, Ste) onbep. w. en het
eerpelstampt ['t:ap ...] 1. stampen van
aardappelen (bij het bereiden van een
maaltijd; ook bij het bereiden van
veevoer)
eerpelstamper (Db, Dfo, Ma, Np, Nw,
Ow, Pe-Dbi) Ook ecrappeistamper (Bdie
Nt, Sz) de; -s; -tien ['t:ap ... / ... ] 1. stamper
waarmee men aardappelen stampt
eerpelstange (Bu) de; -n [':ap ...] 1. hetz.
ais stange, bet. 2, z. aidaar, z. ook

can hide pertij scbrapse/ over van c/c
eerpe/schrabmesiene ( Ste)
eerpelschrabsel (Bu) Ook eerappelschrabsel (Sz) ['t:opskrapsJ/ ... J - aai-d-

appelschrapsel
eerpelschut z. cerpeischot
eerpelschutc z. cerpe/bok
eerpelsjouwe (verspr. US, Bu, Np, Nw)
Ook eerpelsouwe (Nbk), eerappelsjouwe
(Obk) de; -n ['I:psjzMo/ ... somo/ ...J 1.
toestei met behulp waarvan men o.m.
pootaardappelen en aardappelen voor
konsumptie afzonderde door gebruikmaking
van diverse typen roosters (ook gebruikt
om zand van en tussen de aardappels weg
te schudden) D'r wooden verschi/Jcndc

macten uutdrijd dear de carp eisjouwe
(Dfo), Een schudre aster zit in een
eerpc/sjouwc, ddsmesienc en ccii kachef
(El), Ecn cerpe/souwe daor gong at zaand
en de ki-ie/ccrpclties dear (Nbk)
eerpelsjouwen (Ld, Nbk) Ook eerpel-

souwen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; eerpelsjouwde, het eerpelsjouwd ['I:apJsjoMrp,
... Mgfl/...s3MIp, ...MgpJ 1. werken met de
cerpelsjouwc, z. aidaar
eerpelsmaek (Db, Dfo, Ma, Np, Ow) Ook
eerappelsmaek (Bdie) de ['i:a .../..J 1. de
maak van aardappelen
eerpelsorteerder (El, Ma, Nw) de; -s
['t:ap ...] 1. sorteermachine waarmee men
pootaardappeien afzondert
eerpelsorteren (Db, Obk, Ow) onbep. w.
['t:op ...] L sorteren van aardappelen Herpa/s orteren gabe nrc/c vrocgcr mit c/c ban en,
now is daor can schokker vent (Ow, Obk)
eerpelsouwe z. ecrpe/sjouwe

eerpclstanime

eerpelstikke (Up) de; -n; ...stikkien
['uapJ...] 1. oog in een aardappel
eerpelstip (Ste) de ['i:apfstip] 1. jus, vet
in/bij de aardappelen die men eet We
Moe 'n wat stip/vet bij de eerpe/s ( Ste)
eerpeistomer (Bdie, Bu, Db, Dfo, El, Nw,
Ow, bet. 2: Dmi) Ook eerappelstomer(bet.
1: Sz) de; -s ['i:apl...] 1. aardappeistomer,

installatie voor het stomen van aardappelen
Zoe'n 50, 60 jaor /edcn ston ok bij
sommige bocren on 'a Fochtel zoe 'ii
aerpe/stomer op et biem, can soort hoge
kate/mit can schostien d'r op; hij ston n/ct
go veer van cia s/cot of want d'r was
wacter neudi (Dfo), D'r waren dric kate/s
bif zoe'n aerpe/stomer, c/k stookt wodde
wit greta brikcttcn, gro tar as vcur c/c
gewonc kacbe/; d'r wodde ok zaod mit
dreugd en in Stien wick haddan ze cia
gewoonte cia mesiene to verhuren an
bepao/de warkncmcrs mossen d'r dan mit
warkcn, die badden hear d'r in specia-

/isccrd (Ste) 2. dubbele pan waarin
aardappelen werden gekookt (Dmi), z. ook
eeipc/stomerpannc, vgi. Dc boverstc panne
kommen c/c ecxpc/s in, oat Ic cen
gatticspanne on c/a onderste panne doej'
Rink wat wacter in; as cia cerpc/s gear
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eerpelstomerpanne - eers
binnen woof' waotor out do panne gieton,
c/c gore corp c/s docj' dan in do ondorsto
panne, die doef' even op et your, dan even
drougon en opscbudden dos (Dmi)

eerpelstomerpanne (01-NI) de; -n; -glen
['uap ...] 1. pan waarin het water onderin
kwam; de aardappelen kwamen erboven in
een aparte pan, z. ook corp c/stow or, bet. 2
eerpelstraampel (Nbk) de; -s; -tien
['i:apJ...} 1. stamper voor het stampen van
aardappelen
eerpeltied (Bdie, Bu, Dfo) de ['uop ...] 1.
tijd van de aardappeloogst
eerpeltiele (Db, Dfo, El, Ld, Nbk, Ow)
Ook ecrappeltiele (Dhau) de; -n; -gien
'i:apti:Ia/ ...] 1. aardappelschaal van aardewerk (vaak bruin) Wijhadden vroeger een
platte koemen your oorpoltiole (Ld), eon
brune cerdowarken eorpeltio/o (Nbk)
eerpelvekaansie z. ccrpc/rooicrsvokaansic

eerpelveld (Dho) et ['i:apfs1t] 1. hetz. als
ecrpe/bouw, z. aidaar
eerpelverbouw (Edie, Bu, ma, Np, Nw,
Obk) de ['t:ap ...] 1. bet verbouwen van
aardappelen
eerpelvörke (Bu, Nw, Ste) Ook cerpelvorke (Diz, Np, Up), eerappelvorke (ZW)
de; -n; ...vorkien ['t:apJ... / ... ] 1. aardappelrooivork Eon ocrpc/vôrko was bried, mit
lange tan on, mit op 'c uutaendcn con
knobbol ow do eeipo/s nict te bcschaedigcn
(Ste), Eorpo/vorkon wodden bruukt ow do
coipels out to schoddon (Nw)

eerpelwaegen (verpr.) Ook
eerappelwagen (Sz) de; -s {'t:ap ... / ... ] 1. wagen
waarmee men aardappelen vervoert
eerpelwaeter (1Db, Dfo, Ma, Nbk, Np, Nt,
Nw, Obk, Up, Ow, Pe-DbI) Ook eerap(Spa) et
peiwater (Spa, Sz) et
['i2p... ...] 1. water waarin de aardappels
worden gekookt, het vocht dat zo ontstaat
eerpelzak Ook eerappelzak ['i:apl... / ... ] aardappelzak (Iett.) de corp c/zak uutschudden (Ow)

eerpelzetten (Bu, Nbk) onbep. w. en het
eerpelzet ['1:apJsEtI] 1. poten van
aardappelen Veur kb/no be c/rio von of
kboino stokkios laand gebourdo et eerpelzotten wit de pootstok (Bu)

eerpelzeve (Np) do; -n ['t:opl.../...] 1. zeef
met behulp waarvan men pootaardappelen
afzondert
eerpelziekte Ook eerappelziekte ['uop...J

- aardappelziekte Jomoo'n wo/spuiton,
oors krioj' do oerappe/ziekte (Np)
eerpelzuken (verspr.) Ook eerpelzuuiken
(Nbk), eerappelzuken (Obk, Spa, Ste)
onbep. w. en het eerpelzocht ['uapj... / ... ] 1.
zoeken, rapen van de aardappels bij het
rooien eerpelzuken aachter do p/oeg, mit
eon ommertien (Ste)

eerpelzuker (Dhau, Ld, Ma, Np, Obk, Ow)
Ook eerappea!zuker (s) do; -s; -tien
['uopl... / ... ] 1. raper bij het aardappelrooien
D - bin eorpolrooiors, do aandoren weron do
opstikkers en do ecrpe/zukers (Dhau)
eerpclzukersvekaansie z. eerpelrooiersvekaansie

eerpelzuuiken z. ooxpo/zukon
eerperooicn z. eerpe/rooien
eers (Bu, Np, Nw en oost.) Ook aers (Np,
Ste en west.) bw. [I:ø(r)s/e:a(r)s] 1. op een
andere manier Dat kan now ion koor nicE
cors (Nbk), Hij zal him d'r wol an argeron,
dat kan nicE eers dat is onverniijdelijk
(Nbk), K/a ore zuuito me/k, oors krogon zo
niot (App), zo on niot oors zo is/gaat het en
niet anders (Nbk), Jo hoovon niot to piekoron, want et kowt toch oors (Obk), Mar
zog now zels, kon 'Ic eers? (b), eers as eers

anders dan anders (Nbk) 2. op andere
tijden 1k zag him eers nooit op eon
bijicnkomst, war do /aostc tied is hij d'r
ow do hacvork/ap, bij wil in do raod, zekor
(Nbk), Eors is hij zo bob u/pzom, mar now
met! (Nbk), Do hand at lioko vubo as oors
(v), Ears zitton zo d'r a/tied (v), Et liokt
a//cmao/o krok as cors (v) 3. in andere
omstandigheden, in het andere geval 1k
kroog war con ulintertien kooko; ik mos
uutkiokon, aors boot i/c in mien do owe
(Ste), Heft moost zion poopoknieft in do
bose bobbon, oors was hij niot in do klorcn

daar zonder voelde hij zich niet geheel en
al aangekleed (Dhau), Mack daf' votkommon, eers his ikjo do bond an (Nbk),
Eors bar d'r in do kraanto staon (...) (b), 't
Is now daj'mijd'rnaor vraogon; 'k bar d'r
eers nict over praot (b), Mar oors vu/gion
woensko ot op; daorommo zob die troinroizo
wol niot zo slimmo gcvocr/ik wczon (v),
Mar wat kon hif eers as doon war do
moostor zoo? (b) 4. in argons oors ergens

anders 5. om eon andere reden, overigens
Hij zab wel be/k wozon omdat zion
vorkoring out is, oers kan 'k et niot
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eersomme - eerste
bedaenken (Nbk), 't Spiet mij eers da 'k dat
now belieden moet (b), Dc kiepen /eggen
al zo mm, mar 'k stop d'r eers wel good
wat in (Nbk) 6. (pred.) met andere
eigenschappen Dejeugd is tegenwoordi
ecrs as vroeger (Nbk), Ze is zo eers
wodden, v/en ie niet?(Nbk), 't Is allemaol
zo eers as ears (Nbk), Ja, daor wof eers

de nijgies douk inst de eerste haand nit
befrouwbare, direkt betrokken bron (b),
eerste klasse re/zen, de eerste pries, D'r
wodde omme ieverd om eerste keur hotter
te kriegen, want dat brocbt et meerste geld
op
Es' was een eerste deugniet een eerstekias deugniet, kwajongen (Np), de
Eerste Kaemer, eerste k/asse reizen in de
trein (Nbk)

van dat raakt je gemoed, het laat je bep.
niet onberoerd (Nbk), (..) docbt bif niks eerst II bw. 1. eerst, voor jets of iemand
eers of 't was zien belt (b) * Ben stien-- anders Eerst mocwe zien dat d'r brood op
zwo/le in de ne/c/ce is niet kicker, mar an
Fe p/aanke komt! (Nbk), (..) en dat dFr eerst
gat is nog eers wat (Obk)
een aende an disse rottied kommen zal
eersomme (Dfo, Dhau, El, Nbk, Up' Ow, (vo), 1k wi/ eerst wezen de eerste zijn
b) Ook aersomine (Op, Ste) [uo'zoma/e: ... J (Bdie, Nbk) 2. vi-oeger, in het begin Tieden
- andersoms, omgedraaid: Ze moe'nje tnii het et duurd veurdat hij glen vioe/e weer
eersomme antrekken (Nbk), . . aersomme anraekte, on zien spe/ was ok niet meer zo
doen (Ste); tegengesteld aan een andere good as eerst U) Eerst bef mij de oren

situatie: As iene a/es was' to kotkomt, dan
is et op een aandere keer vacks krek
eersomme (Ow), As et eersomme was, zol
et oons ok nietpassen als het net andersom
was gesteld (Dhau), Ft gaot vaeke krek
eersomme, want (..) (b)

van de kop zeurd dajF henne wol/en, en
now kiek Jo niet icnsen (b) 3. pas, nadat
jets gebeurd is De drokte komt dommiet
eerst los as et warkvo/k naor basis toe gaot
(Np), As himar vuufmenuten doende is,
dan komt Mj eerst good op Fe gaank (Nw),
% Hebbe Ft now eerst in de gaten (Nw) *

eerst I rangtelw. [uo(r)st] 1. eerst, eerste
in tijd, ruimte, aantal enz. de eerste dag (schertsend gezegd wanneer men zelf als
van de we/ce, -van 'tjaor enz., zien eerste eerste binnen wil gaan enz.:) Eerst meenvrouw, Ze zit in de eerste k/asse van de sken en dan dingen die d'r op lieken (Nbk),
legere schoele (Nbk), (zelfst.) de eerste de Me eerst is, eerst mae/t (Sun-0t)
beste gelegenbied, De eerste van de maond eerst-an (App, Bdie, Dfo, Dhau, Diz, Ld,
bebben we vrij de eerste dag (Nbk), de Np, Obk, Sz, b) bn.; pred.; [l:o(r)'stan] 1.
eerste de best; '1 Is niet de eerste de beste als eerste aankomend (Bdie, Dfo, Diz, Np,
hij/zij is niet bep. onbelangrijk, veur de Sz) Die was a/tied eerst-an mit hadlopen
eerste en de Iaeste keer maar één keer (Dfo, Sz) 2. in (zelfst.): in Ft eerst-an in het
(Nbk), (zelfst.) Et eerste waor as hij omme begin (App, Dhau, Ld, Obk, b): In 't
vreug, was zien tasse (v), (zelfst.) et eerst-an weren we n/ct zo bij bear thuus
eerst(e) allereerst: Vanzels trokken wij (b, Dhau), A., die in 't eerst-an kwaod
daor et eerst op an (j), in ? eerst(e) in het vot/open wol, /uusterde staorigan mit beide
begin: I/c was d'r in 't eerst we/ een betien oren eupen (vo), zo ook A 'k de veurste bin,
mit an (Pe-Dbl), In 't eerst wol bij oons bin i/c in 't ecrst-an hoor ik bij de eersten,
we/ be/pen, mar /aeter niet moor (01-NI), die het eerst aan beurt zijn (App)
In 't eerste was et wel een toer om je eerstaelig (1) ha. [:a(r)ste:lax; aks. wisovera/ buten to ho/en (Ow), (zelfst., verb.) selfl 1. anderstalig, met een andere taal als
mit i eersten eerlang, spoedig (b: Ini), moedertaal, als eerste taal
veur 't eerstvoor de eerste keer, in 't eerste eerstdaegs z. eerdaegs
p/ak (spor.), op... (spor.), (verb.) We kom- eerste I de; -n ['t:o(r)sta} 1. eerste, degene
men in eersten we/ es langes spoedig die het eerst is We bin de eersten in de
(Dhau), mit i eersten eerlang, spoedig harbarge (v), (gezegd van besmettelijke
(verspr. OS, Bu, Nw, b: lm): Mit Fn eersten ziekten:) le snappen niet waor de cerste et
kom i/c es langes (El), Mit eenten gaon weghae/t on waor de /aeste et lat (Nbk,
wean Ftkno//cbouwen(Ld) 2. best, belang- Ow) * Dc eerste is niet alt/ed de leste, mar
rijkst De eerste meld hoeR et smenste de eerste is okniet de beste (Sz), De lesten
war/c niet to doen (Spa), Dan kriegen wij guI/en de eersten wezen (Sun-0t)
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eerste - effekt
eerste IT et 1. eerste elftal, achttal (bij
koribal) of twaalftal (vroeger bij koribal)
Eerste-Kaemerlid [...k...] - EersteKamerlid
ecrstegraoder (1) [...'gro:odç] - eerstegrader, eerstegraadsleraar
ecrstejaors (I) [...'ja:a(r)sJ - eerstejaars
eerstejaorsrogge (Nw) de [...roga] 1.
rogge die op een akker verbouwd wordt
waarop dat de vorige jaren niet gebeurde
eersteklas (verspr.) bn. [i.:o(r)staklas; aks.
wisselt] 1. van boog niveau, van nitstekende kwaliteit Do hoer was con
cerstek/as peerdekenner (vo), Veur eerstek/as nw/k kriegcn do boeren con cent
toes/ag do liter (Sun-0t)

cersteklasser (1) {...'kl...] - eersteklasser:
iemand die in de eerste kias zit of, bij
sport, in de eerste kiasse speelt
eerstens (v, s) bw. ['ua(r)stvs] 1. eerstens
't Is vanzels et beste da wwe eerstens mar
niet to hoge van do toren b/a ozen (v)

(Ow), eon oerzem baentien (Dfo) 2. nederig
en beleefd (Obk) As meneer komt, dan
moo]' eon betien eerzem wezen! (Obk) 3.
eer opleverend (Sz) Ze hebben 'tniet breed
had, mar 't is toch oerzem veurheur dat ze
zokke fl/n/ce kiender bebben (Sz)

eerzucht (Nbk) ['l:o(r)sAxt] - eerzucht,
zucht naar eer Et komt hi] him a//emaole
deur eerzucht (Nbk), nut eerzucht (Nbk)

eerzuchtig [...'sAxtax] - eerzuchtig, door
eerzucht gedreven A]' niet eerzuchtig
binnen, koj'niet wind (Nbk), Die man was
mi] veu/ to eerzucbt% (01-NI), eon
corzuchtig mannegien (Nbk)
eest (p. 1,: Im) Ook jest (b: In) de [i:st/i:st]

1. droogvloer, eest
eetber bn.; -der, -st ['udbç] 1. eetbaar:
gesehikt om to eten Geef now war
bruukbers of wat eetbers of desnoods eon
pond tebak! (b)
eeteerappel z. eeteerpel

eeteerpel (Bdie, Nbk, Np, 01-NI, Op, Suneerstkommend (v) bn. [t:a(r)st'korp:t] 1. Ot) Ook eeteerappel (Np, Sz, vo) [ut ... !...
eerstkomend, eerstvolgend (zelfst.) Wiezo/ - eetaardappel I maekte good geld nut do
do eerstkommende wezen die d'r hi] weg
vu/? (v)

eertieds bw. ['t:artits] 1. vroeger, eertijds
As gruanvoer your et vee verbouwden
sommige boeren eertieds we/ margkool
(Op), 1k bar mij beter bedaenken moeten
doe ik eertieds N as kere/ nam (Db),
Eertieds mu/ken we mit do haand, now
doen we 't mit do mesiene (Spa) 2.
binnenkort (Bdie, Wol) Bertieds gaon wi]
verhuzen (Bdie), 1k wi/ eertieds flog con
dag naor Wolvege (Wol)

eervleden (Wol) bn.; attr. ['uorfli:dn] I.
direkt voorafgaand aan de vorige (in tijd)
eerv/eden woke veertien dagen geleden
(Wol)
eervol ['i.:arfol] - eervol, in de verb, eon

poters on ok de eeteerappe/s deden eon
go c/c pries (vo), Oonze eeteerpels bin best
van 'tjaor(Sun-0t)

eetgerak (Nbk) ['i:txorak] - eetgerei
eetgerei (Bdie, Db, Np) et [ut...] 1.
eetgerei Et eetgerei staot op 'e taofe/ (Db)
eethoeke (spot.) ['uthuko] - eethoek: deel
van het vertrek waar men eet
eethuus (spot.) ['uthys] - eethuis
eetkaemer ['i:t... ] - eetkamer, kamer in het
huis waar men normaal gesproken eet
eetkefé (1) ['i:t ...1 - eeteafd
eetlepel ['utl ... ] - eetlepel, ook als maat:
Van die medesienen moej' om de zovule
tied eon eotlepel nemen (Nbk)

eetruumte de; -n, -s ['utr9:mta] 1.
eetruimte
eetservies (01-NI, Op) et [uts...] 1.
eervo/le verme/ding, eervo/ onts/ag
eetservies
eerwaarde (Ste) de; -n; g. verki. [...'w...
1. aanspreektitel: Eerwaarde, ni. tegen eeuw Z. ieuw
pastoor of pater, ook dezeereerwaarde, ni. eeuwenlang a. iewenlaank
tegen pastoor; thans: meneerpastoor
eeuwfeest z. icuwfeest
eerzem (OS, verspr. WS, b: lm) bn.; -er, ceuwig z. iewx
-st ['t:a(r)srn] 1. eerzaam Hen eerzeme effekt et; -en [E'fskt] 1. effekt, uitwerking,
kere/ is '4 iene daoj' op bouwen kunnen gevolg Dat her n/ct vu/c effekt (Nbk), Et
(Nw), Eerzemc moons/con bin '4 daor ku]' had mar weinig effekt (Nbk), Wat zo/ dat
op an (El), Et is niet eerzem, hour, dat ze your effektbebben (Nbk), Wat zo/ ot effekt
him zo bekletst hebben! het is niet netjes, d'r van wezen? (Nbk), eon vremd effekt
fatsoenlijk (Dho, Np), con eerzeme daod (Nbk) 2. effekt, pandbrief, staatspapier
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effektebelasting - egge
effektebelasting (spar.) [€'f...] effektenbelasting
effektebeurs (Dhau, 01-NI) [c'f...J - effektenbeurs
effektehaandel (1) [cf...] - effektenhandel
effen I ha., bw.; -er, -st ['di1i] 1. effen,
zonder tekening, gelijkmatig Dc lena soort

problemen (af te handelen, te doen) As Ic
bum de. baos niet blioven kunnon, stuur
hum mij mar even, dan zal Bc hum wel
ellenpies mores /ercn (Sz) 3. een klein
beetje, iets Aj' mij now nag effenties
androkkcn (..) (Nbk)

efficient (I) - efficient
efies z. eventics
egaal Z. cgaol
egaol (verspr., b). Ook elegaol (Ste), egaal
(Nbk, Nt, 01-NI, Ow, Sz, Wol), ingaol
(Np) bw., Im. [t:'go:al/t:1'go:o1/t:'ga:l/
uj'go:olJ 1. gelijkmatig een ingao/c hoeke
je/wat kijkt hij/zij enz. strak, verveeld, rogge (Np), Ft gewas staot mooi cgao/
zonder een plooi (Bdie), zo ook Wat kick (Np, Pe-Dbl), Dat breit mooi ingaoI (Np),
Ic cTen (Nbk) en 't Staot Fm zo to zien (m.b.t. een hand:) (..) want hij was
Ijoddermusse was b/oemd en de aandcre
soorte, de rouwmussc, was effen (Dfo), can
effen /appcgoed(Nt), ccii effen klied(Np),
con ellcn(è,) jurk (Np), ccii effen stol
(Nbk), een effen k/cur b/auw, glen spikke/s
(Nbk), Wat can effen gczichtc! wat kijk

weer niet an, hij komp d'r in en Bc zie ?
wel an zien effen gezichte (Nw) 2. vlak,

hiciemaoi egao/getiegerd(b), egaole regen
(Bu, Nt, Obk), moole egaolc ecrappeis van
gelijke grootte (Nbk, Wol, Spa), Dc carpels
bin cgaol slccbt allemaal even slecht (Nt),
't Plot ingao/ regend, de hick dag (Np), Ft

plat, glad (Dfo, DIa, El, Nbk, Np, Nt, Op.
Ow) do bouw effen maekcn (Np), Degrond
is effen (Nt), Dat Iaand /igt d'r mooi effen
hennc(El, Dfo), ecn ellenstoklaand(Ow), is me gaans egao/ I is me allemaal eender,
Ze hebben or aorig effen maekt (Nbk), Dat 't maakt me niet nit (verspr., Np), zo oak 't
voetba/ve/d is zo effen as een dole (DIa)
Ismijegao/(k: Ste) en 'tLat Fm a//emao/c
effen TI (App, Dfo, El, Ld, Ma, Nbk, Nw, agao/ (Nw), * Heb can be/c moolc egacle
Obk, Pe-Dbl, Sz, b, d), z. ook even II bw. jumper braid (Nt) 2. horizontaal, vlak Daor
['cfrn] 1. lichtelijk, enigszins Ic moe'n de /it ccn mooie, egao/c v/ocr in (Nw), Dat
kicnder effen anvieteren, cers kommen ze pad /it mooi egaal (Wol), at laand egao/
te iaetc (Obk) 2. voor korte tijd Laot oat macken (Np, Nt), Et lig c!'r egao/ bij
ding nog mar effen staon (Nbk), Zuwwc (Bdie)
effen kaortspculen? (Nbk) 3. zonder dat egelskop (Bdie, Spa) de; -pen ['I:gsk3p] I.
veel tijd of moeite nodig is 1k mos mit 't bep. waterplant: egelskap (men anderpeerd naor do smid, mar die zegt: 'Hij scheidt een grate en een kleine variant)
moat mar effen in c/c noodstal, want oat egge (verspr. OS, Np, b: Im) de; -n; eggien
pccrd Ilk me ni/cs to /ekker' (Sz) 4. [' ego] 1. haek(je), kant in een ruimte, van
ongewenst m.b.t. een handeling die men een vlaer, van een terrein, in verb.: Daenk
nalaat ofjuist doet Dat vergat do baos toch d'r ammo daf goed in do hoeken en eggen
mar effen! (b), Hlj dcc et toch nog effen kommen, wodde d'r vroeger wel as tegen
(Nbk)
con nicmacgdzegd(Dfo, Obk), Icmoe'n
effenkleurig (Dfo) bn.; -er, -St [sfm aBe hackles on eggies goad an vegen, hew-!
klA:Qrax; aks. wisselt] 1. effen van kleur N. (Nbk, Obk), zo oak 1k bin a//c bookies an
bar cen mool cllcnklcurigpakkicn an (M) eggics bij/angcs west mit vagen (Nbk),
effenpies z. effenties II
A/Ic bookies en cggies macf ok kommen
effenseren z. aevensercn
alle kanten, hoeken moet je meenemen bij
effentaoris z. cvcntaoris
het schoanmaken, vegen (Nbk), 'kHcb a/Ic
effenties I (Nw) Im. ['cfiptis] 1. gewoontjes hoeken en eggen naokckcn, mar 1k kan 't
,4pperdepo, moej' daor Cs kommen bij die nict viencn (Ow), Die kaemcr is a/lemao/
ooldc mccnskcn, alles even ellenties (Nw)
hoeken on eggen, 't is con toer om daor
effenties II (El, Nbk, Np, Ow, Pe-Dbl, b, v/oerbedekkung te /cggen (Ma), (gezegd
b: Im) Oak effenpies (Np, Op, Pe-Dbl, Sz, bijv. bij het schoanmaken:) Ecrst de
b) bw. ['efrptis/'efippis] I. korte tijd Dat hoeken on de eggen, do grate ruumte komt
geflikilool gaIt Ic niks, waacht nag mar dan vanzellwe/ (El), Die komt nict in a//c
effenties (Nbk) 2. zonder moeite, zonder hoeken en eggen is niet bep. schoan in de
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eggehaoke - ei
huishouding (Np), Dc hoekies on eggies
bin vot de hele kleine stukjes grasland,
bouwland enz. (b), Dc akkeris hf/na klaor,
mar de egge moet nog ofsteuken wodden
(Ow), in boeken on eggen overal (b: Im) 2.
z. cide

gelegd heeft (Obk), Hij kan It ci met good
kwict wodden heeft geen vlotte stoelgang,
heeft last van constipatie (Nbk), zo ook
HiJ kon met van 't ci kommcn (Nbk), Die
kan morgens nict best van 't ci kommcn id.
(Ld, Obk, Dfo), Th7 kan mlxi van 't ci
kommen id. (Dfo, Ma), 1k kan morgens
min mien ci kwictwodden (Db) en Moms

eggehaoke (Np) de; -n [Ego...] 1. trekhaak
nan een eg
eggeketten z. eidc/cettcn
kan ik soms et ci met kwiet wodden
eggen z. ciden
(01-NI), Die kan 't ci met kwict gezegd
eggetand z. cidctanc
van iemand die voortdurend heen en weer
eggetane z. cidctanc
loopt (Bu), zo ook (gezegd tegen iemand
eggetanne z. cidetanc
die loopt to dreutelen:) Kuj't ci nicE
-egien [axin] - -etje, achtervoegsel ter kwictwoddcn? (Dho) en Die kan dc he/c
vorming van hop. verkleinwoorden, vgl. c/ag zien ci met kwiet wodden; wanneer as
mannegien, karregien enz.
hij zien drij nog es weer kriegen zal, is
Egypte z. legypte
mijeen raodscl(Sz), Hij komt mit 'tzoolt
eh Ook uh tw. [A:, a:] 1. eh (ter as 't ci op is hij komt altijd met jets aan
uitdrukking van een aarzeling) Nowja, mar zetten als bet to laat is, als jedereen al op
eh..., 1k eh... boeve vanao vend nog nict te het onderwerp uitgekeken is enz. (Db, Dfo,
ricden ( b)
Nbk, Sz, Wol, Ow), zo ook I'Jkommen mit
ci I et; -er, -ers (Wol); -gien [ci] 1. peper on zoolt as at cia/op is (Db), As dat
vogelei, i.h.b. kippenei cier leggen, eier ci brekt dan stinkt et (ok) als bet verkeerd
verstoppen en opzuken Iaoten mit Paosken gaat met die k!aarblijkelijk sterke
(Np), ccxi ci op ('t) brood kriegen (Nbk), vriendschap, dan is bet ook good mis, dan
Ze badden can bide pro tte cicr, ccxi komt er veel narigheid van, vaak gezegd
schaole vol mit de Paoskcn (Nbk), bakte wanneer mensen heel veel met elkaar
eicrgebakken eieren, kookte ciergekookte omgaan (Nbk, Np, Wol), N bet Hover et ci
eieren, N bet best con zaacbt ei; et witte as de doppe heeft ook liever van alles her
moct good stief wezen on de dore moat
/open (Obk), Ic moe'n met zo yule cier
eten, daor woj' wcc/dcrig van wellustig,
met drang om te vrijen (Nbk), Vrouwluden
vcrrekcndcn dc bosscboppcn wel mit de

eierbetaalden met de eieren die ze wilden
verkopen (Nbk), veur eon appc/ on ccxi ci
voor heel weinig, ook: veer ccxi ci en ccxi
appel (Bu), Die lopE op cier hij loopt

voorzichtig (en veelal: eigenwijs) (Bdie,
Ow, Nbk), Hij kon wel op cier lopen hij
loopt wel heel erg voorzichtig, onzeker
(Spa), zo ook Die loopt asofbij op eier
loopt (Spa), eier vcurje geld kiezen (Np,
Spa, vo), ccxi ci in 't mist bebben een
appeltje voor de dorst hebben (01-NI), .Te
moeten dc boel met an cier macken
vernielen, kapot maken (Bdie, 01-NI), Daor
breekt gien ci under daar zal niets mee

gebeuren, gezegd bijv. wanneer men jets
voorzichtig op elkaar heeft gelegd om het
te vervoet-en) (Obk, s: Op, Wol), et ci van
Columbus, Die kiepe kan met best van 't ci
kommcn het duurt long voor die kip zn ei

beste (Bu), ccxi butte, zo groot as ccxi ci

(Sz) 2. ei van hop. insekten (d.i. van o.m.
de bijenkoningin) Dekeuningine legte%ies
en oat wo'n larvcn of poppe (bs), Dc
koolwitties lcggen e,ics op 'c koo/ (Np) *
Bctcr ccxi half ci as ccxi logo doppe
(verspr.), We hoeven glen kiepe to wezen
ow et ci te kennen men kan de zaak wel

kennen/beoordelen zonder erbij betrokken
te zijn, van de finesse op de hoogte to zijn
(Op), Een ci is can ci; zee de boer, on doe
nam hij et thkste (Dho, Np), ...zee de
man... (Np), Eon ci is ccxi ci; zee de
pcstoor, mar ik hebb' et thkste et Heist (s:

Wol), (nit een bekend versje, z. ook onder
sapiepen I:) Siep, sap, hooltien/Wi7 slaon
op een booltien/In meic, in rneic/Lcggcn
a/Ic vocgc/s ccxi cie on dan was et fluiticn
intied klaor (Dfo)
ei 11 (Dfo, Nbk, b, p, vo, 5: oost.) tw., Z.
ook ae II [ej] 1. gezegd in reaktie: ter

uitdrukking en/of versterking van de instemming of de tegenovergestelde mening
Bijonk, hij bet daor sibbc verkeringe mit
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elber - elerdoppe
can Braobaans maegien (p), Eija (s: oost.),
Eijonge nec, 'zee die (vo), El now mew,
wat hindert dat (b) * Palm, palm paosei/E/,
koekerci/Over flog lane zundag/Dan bebben
wij een el/Dan kriegcn wij eon el/En dan
is oat eenpaosei(Dfo)
eiber (Diz, Op, Pe-Dbl, Sz) Ook eiberd

an /rekt can scbaeke/ in to kottan (Ow), zo
oak Ok mit et zaodineidan mossen ze d'r
saws hiel licht over; ok dan wodde de dde
mit at eidekettan op/icht, aandars kwam at
zaod d'r to diepe onder, zo as mit at liene
knol/ezaod (Ow)
eideketting z. eidekettan

(Ma, Np, Ow) de; -s; -tien ['sjbç/'sjbçtj 1. eiden (verspr.) Oak eggen (Bdie, Spa, Sz,
oojevaar
b) zw. ww.; overg.; eidde!eidede (Dfo, Np,
eiberd z. eiber
Ow, Ste); het eided ['cjdç/'sgp] 1. eggen,
eiberdsnust z. eibernust
met de eg bewerken D'r moat aided wodeibernust (Diz, Ld, Pe-Dbl) Ook elberds- den (1Db), Hijeidede etlaand(Bdie), Nao
mist (Ma, Np, Ow) ['sjbfnAst/... bftsnAstj - et ploegen wodde de bouw vaeke eided
ooievaarsnest
(Op), at roggelaand eiden (Ste), et earpelelcel (1) ['sjssl] - eicel
laand. (Ste), de bouw... (Obk), We gaon
eWe (OS, verspr. WS) Ook egge (Bdie, stront eggen ( Spa), Bij 't eggen moaj' eon
Op, Pe-DbI, Wa!, WH) de; -n; -gien rume bocbtmaken (Spa), scbarp eiden met
['sjdofsga] 1. eg een hoolten aide (Dhau), de scherpe punten van de eg naar voren
mit cen egge krabban (Spa), Mit de dde et stekend en dus met de ronding van de
laand even overkrabben om war lochtin de tanden naar achteren (Bdie, El, Ld, Ma,
grond te kriegen, dat deden ze wel as de Np, 01-NI, Ow, Pe-DbI, Sun-Ot, Sz, Ma),
grond slim stief was via/c veur et waarnaast stomp olden met de ronding van
opkommen van rogge of pooteerappels de tanden naar voren, met name bij het
(Ow), my her d'r mit de dde even over maiden van knollezaod (Bdie, Ld, El, Ma,
west (Nbk), mit een egge krabben, bij 't Np, 01-Ni, Ow, Pe-DbI, Sun-Ot, Sz, Ma),
veurjaor as do grond wat dichtasleugen is

(...), dan krab ie do grond wat Ins (Spa),
De egge wodt met veule meer bruukt, ze
ma/can d'r now kapstokken van (Spa)

eidehaoke (Nw) de; -n ['sjda ... ] 1. bep.
haak waarmee men een eg licht
eldeketten (Dhau, El, Ma, Nbk, Np, Ow,
Ste, vo) Ook eideketting (Bu), eggeketten
(Bdie) et; -s; -tien ['sjdakstl?! ... ] 1. ketting
aan een eg: waaraan het paard trekt, ook:
ketting aan de eg waarmee men die at' en
toe licht (z. oak licbtketten en /lchter, bet.
4) Wij hadden d'r een ketten an, 't
aidekettan, lane trok at peerd an, aachter
was eon ketten daor aj'm mit optrokken
(Nbk), An de boekberrie kwam eon ddeketten van de kettingeide en dat kwam an
de spoorstok van etpeerdnl. bij het 'slepen
van sparre' (Ma), Mit die eideketting mos
Haarn, de dde wel es wat /ichten, as d'r te
veule rommel am de tanen zat (Ow, vo),
De eideketten is om do vide schone te
hole,, van kweek en aandere rotzooi die hij
znitnamt; do dde wodde mit een ketten
oplicht, ears sleepte al/es on bulten (Ow),
Om do zirogge toch licht onder do grond
to kriegen, moet do eide wat licht wooden.
Dit kan dear at eideketten waor as or peerd

Stomp eiden is licht eiden, dunnegias;
schaarp eiden is zwaor aiden: niks vargeten
en nog liest eon zwa ore paol op 'e aide
(Nw), schraank eiden z. onder schraank *
Wie kno//en aidet, moet met ommekieken
z. onder ommekieken (Ow)

eiderente ['sjdç ... ] - eidereend
eldering (Nw) de; -en ['sjdo ... J 1. ring aan
een eg, waarin de spoorstokwordt gehaakt
eideslepen (Nbk, Obk) onbep. w. en het
eidesleept ['sjdeslt:pqi] 1. met de amgekeerde eg de mest op het land in k!eine
stukjes verspreiden As ze vroegardongop
't laand brocht hadden, gongen ze ddeslepen (Obk)
eidetane (verspr.) Oak eggetane (Bdie,
Nw, Obk, Pe-Dbl, Spa), eggetand (Sz),

eggetanne (DIa) de; -n; ...taantien ['side...!
'sge ... ..sya ... / ... tano] 1. eggetand, elk der
tanden van een eg
eidooier z. eierdore
eidore z. aierdore
eierboer (Nbk, Ow, Spa) ['sjç ...J - eierboer
eiercenten z. elergeld
eierdooier z. elerdore
elerdoppe ['ejçdopa] - eierdop Do pickles
kreupen uut de aierdoppen (Np), Breng de
elerdoppen mar op 'c kompostb u/ta (01-
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elerdore - elerproeme
Ni), Do kiepen kriegen bij oons eierdoppen
(Wol)
elerdore (verspr.) Ook eidore (Diz),

voorzichtig, past geed op zichzeif, op zn
gezondheid (Bdie, Nbk, Np, Ow, b), zo

ook Hij past good/a orig op zion eierkorf is
eidooier(Sz), eierdooier(Sun-0t) ['si ...!..] geed voorzichtig, past geed op zichzelf,

- eierdooier
ciereten (Db, Nbk, Np) ['jr •••] - eiereten
Dat is It hide eiereten dat is het voornamelijk, meer is het niet (Np), 't Is mit
him good ciereten met hem valt goed te
werken, om te gaan (Db)
eierfebriekien (Ow) et; . ..kies ['sjr... ] 1.
schertsende benaming voor een kip die

past op zn gezondheid (doet bijv. flunk wat
kieren aan) (Ow, Nbk)
eierkrulen (Bdie, Nw, Pe-Dbl, Ste) onbep.
w. ['sic...] 1. (ook zelfst.) bepaald kinderspei spelen (met name op tweede paasdag)
met keihard gekookte eieren die zover
mogelijk over het gras werden gerold zonder dat ze kapot mochten gaan; de eieren
flunk legt, vgl. As do kiopon slim drok waren door het kookwater gekleurd als
Jeggen, dan zeggen ze wel es: et !ieken we! gevoig van toevoeging van schillen van
cierfobrickies (Ow)
uien of rozcpopicr(bep. giadde papiersoort,
eiergeld (Bdie, Db, Dfo, Nbk, Np, Op, in allerlei kleuren geleverd); eierkrlllon
Spa) Ook eiercenten (my.; Nbk, Spa, Wol) werd gespeeld met kinderen nit het eigen
['sir... / ...ssnt] 1. geld dat men ontvangt gezin en nit de direkte omgeving (Ste)
voor verkochte eieren Vrouw!uden ver- eierleggen (Obk, b, i) onbep. w. en het
rekonden do bosschoppen wel mit et cier- eierlegd ['sic...] 1. leggen van eieren Biergo!d, de ciorconton (Nbk)
!oggon is 't now te koold your (b) *
eiergooien (Dho) onbep. w. ['sjç...] 1. bep. Kaoko!on kan iodoriene, mar oior!eggon?
spelletje spelen waarbij men met eieren (Obk)
werpt eiergooion in ? !aand, dan Woven to eierleggend (bs) bn. ['sjçIsgt] 1. (van een
bijenkoningin) eieren leggend eon oierheel (Dho)
eierhaandel (spor.) ['sic...] - eierhandel
!oggondo moor (bs)
elerkiste (spot.) ['sir..] - eierkist
eierlepel (Spa) ['sic...] - eierlepel
eierklopper (1) ['sic ••] - eierklopper
eiermaand z. eiermaando
eierklutser (1) ['sic...] - eierklutser
eiermaande (Bdie, Dho, Wol) Ook eiereierkoeke ['jr.] - eierkoek (zacht gebak- macmd (Db), eiermande (Spa) ['sir..!..] ken koek waarin eieren ziin verwerkt), ook eiermand, eierkorf
als stofn.: Eierkooke smaakt we! kIcker eiermaark z. oiormark
(Spa)
eierinande z. eiormaando
elerkoken ['sjr...] - eierkoken Mit eier- elermark (Oho, Np, Spa) Ook eiermaark
koken bruukten wij vroegor eon nettien, (Bdie, Nw) ['sjç... ! ... ] - eiermarkt
dam- deej' de eier in, dan koj' zo zo in de eiernet (verspr.) Ook einet ( Np) ['sjçnst/...]
koto! kokon (Dfo)
- eiernet
eierkoker (Ld) ['sic...] - eierkoker
elernust (Op) et; -en ['sjçnAst] 1. nest met
eierkolehokke (Nbk, Nw) et; -n; . ..hokkien eieren
['sjçko:olo...] 1. hok waarin men de eierpankoeke z. oioipannokooko
eierkolen bewaart
eierpannekoek z. eierpannekooko
eierkolen ['sjrko:alu] - eierbriketten We eierpannekoeke (Bdie, Bu, Db, Dfo, Dho,
moe'n even eierkolen haelen van de bn'4 Nbk, Np, Pe-Dbl, Wol), eierpannekoek
d'r is to mm (Nbk), De eierkolen bin haost (Dho, WH), eierpankoeke (Nbk, Op),
op (Nbk), Eon muddo ciorkolon is 140 eipankoek (Db) ['sj... ...] - eierpannekoek
Eiorpannekookon was we! good, mar
pond (Np)
eierkoleschoppe (Nbk) de; -n; .. .schoppien spekpannokoek ok we! (Pe-Dbl)
['jr] 1. whop waarmee men eierkolen eierprikker (Obk) ['sjçprtkç] - eierprikker
schept
eierproeme Ook eierprume (WH)
- eierpruim Eiorproemon, dat bin
eierkörf (Dfo, Nbk, Obk, Ow, b) Ook
eierkorf (Bdie, Dho, Np, Pe-Dbl) de hick dikkc proemen, et dot d'r niot too
[sic..!..] i. lichaam, in verb. als Hij
wolke k!our (Bu), ciorproemen, dikke,
bange your zion eiorkôrf hij leeft heel sappige gele proemen (Nbk)
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eierprume - eigen
eierprume z. cierproeme
eierrek (Bdie, Dfo, Diz, Np, Obk, 01-NI,
Ow, Spa, Well [ejrsk] - eierrek Eierzetten
we in 't eieireklcien (01-NI)
eierschaole (Nbk, Ow, Pe-Dbl, Sz, I) de;
-n; ...schaoltien [sjr...] 1. eierschaal, schaal

is eigen boer boer met een eigen bedrijf
(Bdie, El, Nt, 01-NI, Ow, Spa), 't Is je
eigen schuld 't is uitsluitend en alleen aan
jezelf to wijten (b), je eigen van je eigen
familienaam (b), op eigen booltien op z'n
eigen houtje (verspr., Nbk), op eigen

van een ci Die eierschaolen drogen we op
'e Icachel, an dan gaon ze weer naor de
kiepen ( Sz) 2. sehaal voor eieren (I)

kracbt, 1k bob et mit mien eigen ogen zien
heb het zelf gezien, Bemuui ieJe mar mit
je eigen zaeken (Nbk), (zelfst.) 't Was
allemaol zien eigen zn eigen bezit (Ma),
(zelfst.) Jederienehadgenoegan zien eigen

eierstok (spot.) rsir ... J - eierstok
eiertelling (Np) de; -s, -en [sic...] I.
telling van eieren die men in het veld kan
vinden, i.h.b. van weidevogels
eiertikken (verspr.) Ook eigientikken
(Dhau, Wol) onbep. w. en bet eiertikt
[sic .....sjxin...] 1. spelletje spelen waarbij
men elkaars eieren tegen elkaar tikt, cm to
zien wie het sterkste ci houdt Mit Paosken
gongen wi5 naor de bos to eicrtikken, et
was ok wel bosteren wit eier (Db), Bij
cigientikkcn tilde elk tegen mekaers ci mit
de ronde kaante; as Jew ci et Iangste heel
bieel,7 mocht ie de kepot tiktc eier bebben
(Wol), Eiertikken was gewoon mit cier
bosteren (Nw)
ciervel (App, Dho) Ook eivel (Diz)

- eivlies (om een ci)
eiervlies z. eivluus
eiervluus (Bdie, Nw) Ook eivluus (Db,
Obk), eivleus (Nt), civUes (DIa, Op,
Pe-Dbl, Sz), eiervlies ( Dfo)
['sjr... .... .....sjflA:s/ .. . 1 - eivlies (om een ei)
eierwekker (Ow, Spa) ['sic...] - eierwekkcr
eierwezel (DIa, Op) Ook eierwienzel (Nw)
[sjp.J ... wi:s, ...zfl - hermelijn
eierwienzel z. eierwegel
eierwinket (spor.) ['sic...] - eierwinkel
eierzuken ['sjr...] - eierzoeken, eicrrapen
(in bet veld; met name inzakc
kievitscieren) We gongen in de broeklanen
eierzuken (Wol), in de tied van et
eierzuken (Ste), et twiede /egsel (bij et
eierzuken) (Bu)
eierzuker de; -s; -tien ['ejr...] 1. icmand
die eieren zoekt in het veld (met name
kievitseicren)
elgeel (Nbk, Wol) et ['sjgi:l] 1. eigeel,
dooier
eigelik z. ezenlik
eigen I In.; -er, -st ['sjg] 1. aan iemand
zeif toebehorend Et is mien eigen hues
(Nbk), eigen weg, je eigen vrouw, je eigen
kiender, je eigen eten verbouwen (v), Die

had zorgen genoeg om zn eigen zaken, zn
eigen gezinlfamilie/mensen (Np, Nbk),
(zelfst., verb.:) Hij he!' yule cigens veel
bezittingen (Bdie) 2. tot de kring van
kennissen, tot de vertrouwde kring/zaken/
familie behorend en aldus reagerend,
familiair, vertrouwelijk Je woonstee wodt

d'r wat e%ener deur(vo), We bin mit e%en
yolk met mensen van het eigen gezin, de
eigen familie (b: im, In, Nbk), We bin slim
eigen mit Jan (b: In), Ic bin zo mar eigen
mit th op goede voet, in een vertrouwde
relatie (bo: Op, Np), We bin al aorig eigen
mit mekeer (Nbk), 1k was nog nooit zo
eigen mit him west (b), Ze bin zo vertrouwd veer et

yolk dat d'r eigen mitraekte

(ba), eigen wodden tot de (zeer) vertrouwde kring gaan behoren, vertrouwd raken
met de desbetreffende personen: 1k kan mit
die vrouwniet eigen wodden kan mast niet
aan haar wennen (Bu), Die wodt cons te
eigen in de keuken met name gezegd van
een knecht die to veel in de keuken kwam
en zich overal mee ging bemoeien (Ste), Ic
moe'n niet to eigen wodden to familiair
(zodat ook de minder prettige kanten naar
voren komen, er konflikten kunnen ontstaan enz.) (Nbk, Bu), zo ook We moe'n
niet to vaeke bij mekeer kommen, eers
wo'n we to eigen mit mekeer te familiair
(Wol, Db), (zelfst.) Ejgen bet vaeke een

strepien veer eigen gezin, familie (Nbk),
Die dot direktzo eigen (Bu) 3. in (weinig
gebruikt:) de eienste dag dezelfde dag
(Bdie, Nw): Hij kwam de eigenste dag

(Bdie), Vanmorgen zo 'k d'rhenne, mar 't is
vanmiddag wodden, nowja, 't is de eigenste dag (Nw) * Et hues is as cen nest: et
eigenst is et best (Mun), Elk husien bet

zien eigen kruus ieder huisje heeft zn
kruisje (Ow), D'r is moor (ge)liek as eigen
or zijn moor dingen die gelijk zijn
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eigen - eigengered
(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 fiets niet kan vinden
tussen die van de anderen en evt. bijgevolg
een verkeerde keus maakt (Dho, Np, Nw,
Obk, Ow), ook: het lijkt er wel sterk op
maar bet is toch enigszins anders (El), als
var. is ook bekend: Oc/ickis moor as c%en
(Sun-0t), D'rgaotniks ho von eigen er gaat
niets boven je familie (als je bijv huip
nodig hebt) (Nbk, bo: Np, Op), Kritiekhet
nog nooit cijen prcstaosic vcrbctcrd (Obk)
eigen II (Np) wederk. vn. ['sjgJ 1.
zichzelf Dat hat hi5 wit zion eigen daon

(Np)
cigenangered (Ste) et [cjg'aijgort] 1.
donkerblauw woilen weefsel (voor bovenkieding) dat eerst werd gesponnen en
vervolgens geverfd (het weven werd
uitbesteed bij de dorpswever) Ft
voc//ackcnsc spul van vrocgcr was eigenangered; d'r zat bijglicks can waver in
Stcggcrdc, okinMeppoi(Ste) 2. z. eigen gcrcd
eigenangereid z. cigcngcrcd
eigenaordig(hied) z. e%enaong(hicd)
eigenaorig Ook eigenaordig (Np) bn.; -er,

-st [ejg'o:orox/...'no:çdax] 1. vreemd, zonderling Ft is wat cigcnaorig (Np), can
cigenaor% gedoe (Dfo), Da 's ok can
eigenaor%(e) pci-soon (Nbk), (zelfst.) Ft
eigenaorigc was wel dat hij 't at maci-sEal
verspeuld hadde het merkwaardige
eigenaorigliied (Np) Ook eigenaordighied
(Np), voor -heid z. -hied [sjg'n.../...no:ar
dox...] - eigenaardigheid, eigenaardige
eigenschap Ze bet die cikcnaorijhicd an
hcur(Np)

eigenarfde (Db, Dfo, Ld, Nbk, Np, Obk,
Ow) bn.; attr. ['ejgar(o)fdo] 1. eigenerfde
can cicnarfde boer(Db, Ld, Nbk, Np), Ok
in Oostcrwooldc wo on den nogal wat
cigcnarfdc bocren (Ow)
eigenbakken z. eigcnbakt
eigenbakt (Nbk, b, vo) Ook eigengebakt
(Nbk, b), eigengebakken (Bdie, Nbk, Np,
Nt, Nw, 01-Ni, Sz, Woi), eigenbakken

(Ma, Nt) [sjg..., aks. wisseit/...] - eigengebakken 1k iusse glen cigcnbakt brood

(Nbk), con grote eigenbakte taart (vo),
(zelfst.) can haand vol knioperties,
e%engcbaktc (b)

eigenbelang ['ejg...] - eigenbelang Ft
cicnbcJanggaot vaekc vcur at bclang van
aanderen (Pe-Dbl), Sommigen bin a/tied op
hew- eigenbelang (Nbk), 't Is op 't !aest
glen c;cnbe/anggezegd wanneer men voor

een bep. goed doel kollekteert, een
inzameling houdt voor een aigemeen doel
enz (Nbk)
eigenbouw (b, vo) de {'sjgp ...] 1. dat wat
men zelf verbouwt, met name de groente,
het fruit Hijbnthde as, trok as an depiepe
mit elgenbouw on zee doe (1.) di. hier:

zelf verbouwde tabak (vo)
eigendom et; -men ['cjgpdom] 1. de amstaTidigheid waarin men jets bezit in
cigcndom hcbbcn, ...kricgcn (1) 2. dat wat
iemand toebehoort Iemoe'n van eon aander
zien cigandommen of haven! (Nbk), Dat is
mien eiendom (Nbk)

eigendöst (Ow) bn.; attr. ['Ejgfldtfl] 1. zelf
gedorst Ze hadden P. in dienst om a! die
pongen eikendost zaod mit peerd en
waegen op to baa/en op can bepaoide dag,
om in de mall/c macid te wodden (Ow)

eigene (Nbk, Ow) et ['rjga] 1. dat wat
men als eigen, karakteristiek m.b.t. zichzelf
ervaart of wat een ander als karakteristiek,
eigen m.b.t. zichzelf kan ervaren Ft cigcnc
komt nicE near an zion trckken (Ow)
eigenen (Bdie, Db, Op) zw. ww.; wederk.;
eigende, het eigend [ejgfln] 1. geschikt
zijn voor/om Dat hoekien iaand eigent him
bic! goad veur schaopekaampien (Db), Dat
eigent 'in wel aorig good past daartoe

(Bdie)
eigener (verspr.) de; -s ['sjgonor, ...ganç] 1.
eigenaarinDrenthe, an veura/in Weperen
op et oost van Oostorwoo/dc kwammen
soms eon hie/e riegel bouwakkers year van
allcmao/ wear aandcrc eigcncrs (Ow)
eigengebakken z. e%enbakt
eigengebakt z. cicnbakt

eigengebreid (Bu, Nbk, Nw) bn.; attr.
['cjg...] 1. zelf gebreid Now, ik drege
aa!tied nog eigengebrcidc h ozen an sokkcn

(Nw)
eigengemaekt z. eigenniaekt
elgengered (Dho, Np, ho: Bu, Nw) Oak
elgenred (Ow), eigenanred (b), eigenangered (Np, Ste), eigenangereid (Ste),
eigengereid (Oho, Np), eigenredded (Nw)
bn.
[ejggorst/ejgrst/ ... àretl. . .àgarct,
...axarEt/ ...axor8jt/ ...; aks. wisselt] 1. zelf
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eigengereid - eigenwies
vervaardigd (vooral: zeif geweven (Ste)),

jurk (Nbk)

eigengereed Dat bin die wollen schu/ken,
die bin van eiengeredspu/(Dho, Np), Hi]
bet een e%engered buisien an (Np),
scbôlken van eienred staT (Ow)

eigennaeme (1)
- eigennaam
eigenred z. elkengered
eigenredded z. eigengered
eigenschop Voor -sehap z. -schop de;
-pen; ...schoppien ['cjgskop] 1. karaktertrek of eigenschap in Jichamelijk of
stoffelijk opzicht Die man komt war stoers

elgengereid (Bdie, Ma, Nbk, Np, Sz, Wol)
bn., bw.; -er, -st [sjgflgo'rrjtj 1. eigengereid H. doet alles op zien e%en boutien,
hi] is eiengereid (Sz), een ejgengereide
vent (Nbk) 2. z. cijengered
eigengeslaclit z. eigensiaacht

elgengespunnen (Dho, Sun-0t) bn.
[€jgflxaspA:; aks. wisseltJ 1. zeIf
gesponnen eiengcspunnen gaoren (Dho)
eigengeweven (Ste) bn. [ejgxawi:brp;
aks. wisselt] 1. zelf geweven eigengeweven stof(Ste)

eigenhaandig (spor.) [sjg..., aks. wisselt]
- eigenhandig
eigenhaantien (Nw, Obk, Op. Wol) et
['cjgphà:ntin], in d'r een eigenhaantien van
hebben een neiging hebben om zonder
overleg/toesternming zelfgauw jets to doen
(Obk, Op, Wol): Hi] her daor ok con
eikenhaantien van on, dat gauw even to
doen (Wol), verder in Ikhebbe 't mit mien
eiçenhaantien daon zeif, geheel zelfstandig

(Nw)
eigenhaemer z. eienheimer
eigenheimer Ook eigenhaemer (Nw)
{'ejg. .1.. .h:mr] - (meestal my.)
eigenheimer, bep. aardappelras
eigenhied (1), voor -heid z. -hied ['ejg...]
- eigenheid
cigenliek z. eigen/ik
cigenlik Oak eingelik (Nbk, Pe-DbI),
cigelik (Db, Ma, Nbk, Nt, 0p, Spa),
eigentliek (s: nest., plm. 1885), eigentiek
(p), einlik (Nbk, Np, Wol), einliks (Nbk, b,
5: Obk, 5: oost.), z. ook aenbk bw.
[Ejgfl1okI'jIJgalak/sjga1ak, oak wel 'ejgjakl
'ejgjjtlik/....j1akJ...loks] 1. eigenlijk, wetkelijk Gieniene wus war d'r e%eniik bi]
him steuien was (j), War woj'now eienhk
weten? Nbk), Hi] bet einlik we! geliek
(Nbk), Zol hi] or eien/ik wel ecbt mit
hour mienen? (Nbk)

eigenmachtig (Dfo, Ma, Nbk, Np, Spa, I)
[8jgfl'maxtaxj - eigenmachtig
eigenmaekt Oak eigengemaekt (Bdie,
Nbk, Np, Wol) [sjg .../sjggom€:kt; aks.
wisselt] 1. zelfgemaakt, van kieren, voedsel
eienmaekte jam (Nbk), een eienmaekte

over, mar dat is zien eigenschop, hi] vaalt
we! mit (Obk), Dat is now ien keer een
eigenschop van die man (Nt), een
verkeerde eicnschop, een slechte eigenschop, een goeie eigenschop: Ben gocie
eigenschop is dat iene een boel veur een
aander over bet (Up), een rere eigenschop.
Die man het [acre e%enschoppen (Nt), Hi]
bet een appatte eigenschop an him (El,
We), een malle eigenscbap (Np), Dat is de
eigenschop van 't besien zo is die persoon,
dat dier nu eenmaal (Dhau), Dat gelfit wel
eigenschop is we! logisch (s: Up, n: Np) 2.
gewoonte (Bu, Db) Die kere/ her de
vremde eigenschop am a/tied bi] de
aachtermurestaon tepissen (Db), Hi]hoo/t
d'r een wonderlike eigenschop op nao (Bu)
eigenslaacht (Np) Ook eigengeslacht

(Dho, Spa) bn.; attr. ['cjgflsla:xt/'Ejgfl
xoslaxt] 1. zelfgeslacht een eigenslaacbte
pinke (Np)
elgentieds (I) [...'tits] - eigentijds
eigentliek z. eigenhk
eigenverbouwd (Db, Ow, Sz) bn.; attr.
['ejgp ...] 1. door de mensen zelfverbouwd
Vroeger waren bier e%enverbouwde
eerappe/s, die noemden ze Brewer gee/ties
(Sz), In de zaodmeule van V an de
Molen weg naor Appelscbe wodde een bu/t
eijenverbouwd zaod van de boeren macid

(Ow)
eigenwetig (Sz) bn. [akw. wisselt] 1. slecht
willende aannemen, luisteren Die is zo
eigenweti, die wil nit annemen! (Sz)
eigenwies [.. .'wis] - eigenwijs, verwaand,
trots N zee nog nit, hi] wol d'r met van
oldoen, dat leek zo eienwies (vo), Ic
moe'n nict zo eigenwies doen (Nbk),
eigenwies wodden (bi), zien brunt in 't
middelpunt, mit een eigenwicsgezichte (b),
1k beb d'r bier ccxi haag anzien van kregen,
waor a'k met een betien eigenwies op bin

waarop ik buitengewoon trots ben (Ow),
(verb.) 't Is con eigcnwiezen iene, hour!
(Nbk), Eigcnwieze snotneuze! (Ste), ccii

IM

eigenwieze - Cis
eienwieze tutte (Nbk), eon eigenwies stok
stront (Nbk, Ste), eon eigenwies sekreet
(Ste), eon egenwies schepsel (Nw), HiJ is
zo ezgenwies as stront (Diz, Ste), ...as
mar kazi (Sz)

cigenwieze de; -a [sjg'wi:za 1. eigenwijs
iemand Schep toch nietzo op! Ejenwieze!
(Nbk), Die vent is een eienwieze, hour!
(Nbk)
eigenwiezighied Voor -heid z. -hied
[sjg'wi:zaxhit] - eigenwijsheid, het
eigenwijs zijn De eijenwiezighied drupte
d'r van a/ic kaanten of (Ow)

eigenzinnig [ejgjj'stnax] - eigenzinnig
eigenzinnighied Voor -heid z. -hied
[...s ...] - eigenzinnigheid
eigientikken z. eiertikken
eikoele (Nw) de; -a; -gien ['sj...] 1. kuiltje
in het ei
eilaand et; ...lanen; ...Iaantien ['sjlà:nt] 1.
elland (lett.) Jo zitten daor niet op eon
eiiaand als je daar zit kun je hens overal
naar toe (Nbk)
eilaandbewoner (Bu, 1) Ook eilaandbewoonder (1) ['sj...] - eilandbewoner
Ei/aandbe won ers hebben veurspraok bij de
boot gaan voor (Bu)
eilaandbewoonder z. eilaandbewoncr
eilaanderlint (Nw) et ['sj...] 1. band voor
onderbroeken Eiiaanderiint is gevlochten
baand; ie zion 't haost niet moor (Nw)
elleider (spor.) [si ...] - eileider

cindbeslissing (Spa) de; -s, -en [tjndb...]
1. eindbesluit (z. ook aentienbesiuut) Do
eindbeslissing is an do regering (Spa)
eindciefer (spor.) ['jnt ...] - eindcijfer (in
het onderwijs)
einddiplome (1) ['jndip15;ma] - einddiploma
cinde z. aendo
eindelik (Bdie, Bu, Nbk, Spa, ba, j) Ook
einlik (Bu, v), einliks (s: cost.), aenlik
(Np) [tjndakJtplakI... .:n1ak] - eindelijk,
ten laatste, tenslotte ZoJ hij now ok
cinde/ik eon keer kommen? (Nbk), En
eindelik, thor kwam hij an (Nbk), Om eon
ore of negen wa wwe d'r einlik, hatstikke
verdo fIeld, mu, koold on nat van do
snijbujjen (v), einliks en ten /este ten

laatste (s: oost.)
eindeloos z. aende/oos
eindexamen ['jntsksa:rn:] - eindexamen
eindexamenkandidaot (spor.) ['jntsks.J

- eindexamenkandidaat
eindexamenklasse (spor.) [jnt...] - eindexamenklas
eindexamenopgaove (spor.) [tjnt...] eindexamenopgave
eindexamenpakket (spor.) ['jnt...] - eindexamenpakket
eindexamenvak ['jnt ...] - eindexamenvak
eindigste z. aendigste
eindklassement (spor.) ['jntk1asmsnt] eindklassement
eindkontrole (1) ['jnt...] - eindkontrole
eindperdukt (I) [tjnt...] - eindprodukt
eindpunt (spor.) ['ëjntpAnt] - eindpunt
eindredakteur (spor.) ['jnt ... J - eindredakteur
eindredaktie (spor.) ['jnt...] - eindredaktie
eindreeks (I) ['jnt...] - eindreeks
eindregel (spor.) ['jnt ... ] - eindregel
eindrepot (spor.) ['jnt...] - eindrapport
eindriem (1) ['jnt... 1 - eindrijm: rijm op
basis van de eindklanken van woorden
eindrisseltaot (spor.) ['jnt...] - eindresultaat
eindronde (1) ['jntronda] - eindronde
eindsignaal (spor.) ['jnt ...] - eindsignaal
eindsprint (I) ['jnt ... J - eindsprint
eindstaand (spor.) ['jnt ...] - eindstand
eindstesjon (spor.) [jnt...1 - eindstation
einduutkering (1) ['jnt ...] - einduitkering
einduutslag (spor.) ['jnt ... J - einduitslag
eindverantwoordelikhied Voor -heid z.
-hied ['jnt...] - eindverantwoordelijkheid
eindverslag (spor.) ['jnt ...] - eindverslag
einet z. ciernet
eingelik z. cigen/ik
einlik z. eindelik, eienlik
einliks z. eigen/ik, eindelik
ems (Ma, Np, Obk) Ook einsen (Dhau)
bw. [js/'jsifl 1. eigenlijk, werkelijk, als
bet eropaan komt (z. ook e%enlik, aenlik)
Drachtige scha open moe'n ems aovens in 't
hokke (Obk), D r moot einsen gien
praoten7e van koinmen (Dhau), Jo moe'n
ems niet to vu/c ujjen schioten (Np)
Cinsen z. ellis
eipankoek z. eierpannekoeke

eis de; -en [sjs] 1. eis (die men stelt),
voorwaarde of sterk verlangen dat men ult
Hif stelt nogal wat olsen (Nbk), ...het
noga/ wat.. (Nbk), Now bool Ic Jo mar
sd/Jo, io hebben hier hie/emaole glen olsen
to ste//on (Nbk), Vraogen is d'r tegen worrig
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eisen - ekselent
n/ct meer bi.'L tegenworng bin 't al/eniaole
c/sen (Op), i/rn moc'n niet zovu/e c/sen
stellen (Op), boge/de hoogste c/sen stellen
(Spa, ha) 2. eis in juridische zin De cis was
zeuven maonden (Nbk)

ekkelbos (Ow, Spa) de; -sen; -sien skJ... ]
1. eikenbos (z. ook ickenbos) In Dc Weper
haj' a/tied Tiesinge 's ekkelbos (Ow)
ekkelcacao (Sz, Wol) de ['ski...] 1. bep.
poeder van gemalen eikels, eikelcacao In

eisen ['sjsv] - eisen: krachtig verlangen,
vergen Hieist ok we! watr/ekel/k(Nbk),

Oosterwoolde maekten ze we! ekke/cacao
(We!), Van tanirne ekkels ma ekten ze wel
ekkelcacao; et wodt wel bru u/ct as
geneesmiddel veur de ingewanen (Wol),
Makke ekkels wo 'i we! maald, ze maken
d'r dan poe/er van veur ekkelcacao (Sz)

D'r wodt tegenwoordig heel wat vanje c/st

(Spa); in juridische zin: bij uitspraak
vorderen
ei'vel z. ciervel
eivleus Z. e/ervluus
eivlies z. eiervluus
eivluus z e/ervluus
eivol (Bu) [sjfol; aks. wisselt] - eivol,
propvol
eiwarmer (Spa) ['Ej...J - eiwarmer
ef wit et; -ten ['EjwLt] 1. eiwit, proteine
Daor zitten een boe/ eiwitten in (Nbk)
eiwitachtig (1) [si ...] - eiwitachtig
eiwitgehalte [ci ... ] - eiwitgehalte
Doevebonen en peerdebonen wo'n bruukt
veur veevoer, d'r zit een hoog eiwitgehalte

in (Ste)
ekenomisch bn.; -er [t:ko'nö:misj 1.
ekonomisch, m.bt. de ekonomie 2. zuinig
ekenoom [ika'no:m] - ekonoom,
staathuishoudkundige
elcer z. iekhoorn

ekkel ['ski] - eikel, vrucht van de eik As
tic ekkels beg/nnen te va/en, kuj' de go em er
wel goe/edag zeggen (Sz), D r laggen ccxi
protte ekkels an de ekke/boom (Nbk),
ekkels zuken, Al/c ekkels wooden bruit/ct
veur veevoer (Np), Van de Amerikaanse
ekkels is de buterdoppe groterd.i. de eikels
van de Amerikaanse eik (Nbk), makke
ekkels eikels van de Amerikaanse eik (Np,
Sz): Makke ekkels wo n wel maald, ze
niaken d'r dan poe/er van veur ekke/cacao
(Sz), tamme ekkels id. (Ld, Ma, Wol), As
d'r een hoop ekkels konnnen, wodt et een
strange whiter (l3die, Np, Obk, Spa, Sz,
Nbk), g//mrnen as een ekkel (Ste, Op en
verspr. oost.), blinken as een ekkel (Dfo),
zo glad as een ekkel z. onder glad l, bet. 1,
6 * Val ekkels, vent winter (Nt)
ekkelbieter (Dfo) de; -s ['sklbitç] 1.
meikever
eklcelbiad (Db, Nbk, 01-NI, Spa) et;
...blaeden; ...blattien ['sk!.J 1. heft. als
/ekenb/ad, z. aldaar
ekkelboom z. /ekenboom

ekkeldoppe (spor.) skI...] - eikeldop
ekkelhoek z. ekke/hoeke
ekkelhoekc (Db, Dho, Diz, 01-NI, Sz) Ook
ekkelhoek (Pe-Dbl) de; -n; . . .hoekien
['skJ...] 1. hoekje grond met eiken
ekkeljaor (Nbk, Obk, Op, Spa) et ['gkJ...]
1. jaar waarin er flunk eikels aan de bomen
komen As 't een ekkeljaor is, zitten d'r
vaeke ok een hoel neuten an de neutepolle
(Op), 't Was n/ct zoe'n goed ekke/jaor

(Spa)
ekkelkoele (Db, Nw, Pe-DbI) de; -n
[skkulo] 1. bep. kuil waarin men eikels
bewaarde (als voer voor varkens)
ekkelkoffie (Np) ['ckJ...] - eikelkoffie
Vroeger maekten ze ok ekke/ko if/c (Np)
ekkellof (We!) Ook ekkelloof (Sz) et
['sk!of/...J 1. loof van een eik
ekkelloof z. ekkellof
ekkelpiepien (01-NI) et; ...piepies ['skJ...]
1. pijpje van een uitgeholde eikel met een
stokje erdoor
ekkeltakke z. iekentoeke
ekkeltied de ['skJtit] 1. tijd, seizoen van de
eikels
eklcelzeuken z. ekkelzuken
ekkelzuken (Dfo, El, Ma, Obk, Op, Ow)
Ook ekkelzeuken (DIa) onbep. w. [ckj... ]
1. zoeken, rapen van eikels We gaon te
ekkelzuken (Nbk)
ekkelzukerstied (Dfo) de ['skJ...] 1. tijd,
periode waarin men eikels zoekt
eklips z. k/iose
ekologie (1) [i:ko:lo:'gi, ...koM ... } ekologie
ekologisch (1) [:ko:'Io:gis, ...koM...,
...ka'I...] - ekologisch
ekseem [sk'si:m] - ekseem
ekselent (App, Dfo, k: Ste) bn., bw.; -er,
-St [ekso'lsnt] 1. heel erg goed 't Was een
ekse/ente kerel (Dfo), (zelfst.) een
ekse/ente een uitstekend exemplaar, een
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ekskusieboelgoed - elektromagnetisch
uitmuntend iemand (App)
ekskusieboelgoed (k: Ste) et [sk'skysi...] 1.
openbare verkoop bij iemand die failliet is,
executieverkoop
ekster Ook akster (Diz, Nt) de; -s; -tien
['skstl'akstrj 1. ekster; waarvan deroep/het
gedrag vaak word gezieri als een voorteken
van de komst van iemand, vgl. We kriegen

(Bu)
ekstrant z. ekstraant
elaand (1) [:lâ:nt] - eland
elegaol Z. egaof
elektriciteit de [t:lektrisi'tejtj 1. de
natuurlijke kracht elektriciteit 2.
elektriciteitsvoorziening, elektriciteits-

vandaege vesite, want de eksters lopen an
c/c deure toe (Bu), As d'r eksters v/ak bij
de deure konimen on om haus henne
hiopen, komt d'r yolk (1Db, Spa, Nbk), As
de ekster tekeergao4 krieJ' wat van do post
(Pe-Dbfl, 'We kriegen yolk' zee mien
moeder wel, 'de c/cs ters schetteren/
schatteren op 'e dam (Ste), ...in de boom'
(Op), (volgens het volksgeloof:) Dc ekster
wag no 't huus met schatteren, want dan
za/ d'r con starfgeva/ wezen (Obk), Wat is
ze opsierd mit g/insterende sieraoden, ze
lie/ct wel een ekster (Spa), HIy schettert as
een ekster (Dho), zo bertaol as een ekster
(Db, Dho), zo hoyt as een ekster (verspr.

(Nbk) 3. aansluiting op een elektriciteits-

installatie Ft dOrp bet gas on elektriciteit
voorziening We kregen pas in et begin van
c/c jaoren zestig elektriciteit (Nbk) 4.
verbruik van elektrische energie We
betae/en nogal wat veur elektriciteit en gas

(Nbk)
clektriciteitsbedrief (1) [...'tejdz...] elektriciteitsbedrijf
elektriciteitsmaotschoppi'je (spot.)
[...'tsjts...] - elektriciteitsmaatschappij
elektriciteitsmeter (spot.) [...tejts...] elektriciteitsmeter Dc elektriciteitsmeter is
verzege/d mit /oties (Spa)
elektriciteitsnet (spot.) [...'tejts...] elektriciteitsnet
WS, Ma, Obk) 2. (vaak verkl.) klein elektriciteitsperduktie (spor.) [...'tejts ... J
vrouwtje (Np) 3. vrouw die zich een beetje - elektriciteitsproduktie
als een kreng gedraagt (Np) * As c/c elektriciteitsverbruuk (spot.) [...'tejts...] eksters schatteren, komt d'r een gaast elektriciteitsverbruik
(Nbk)
elektriciteitsveurziening (spot.) [...'tejts...]
eksterei [ekstr...] - eksterei
- elektriciteitsvoorziening
ekstermelken (Nw) onbep. w. on het elektriek z. elektrisch I
ekstermulken ['skstr...] 1. eieren van elektrisch I Ook elektriek (d) et [i:'lsktris/
eksters uit het nest nemen en één laten ...'trik] I. elektriciteitsvoorziening, aansluiting op het elektriciteitsnet Doe d'rnog
liggen, zodat ze blijven leggen (Nw)
eksternust et; -en; nussien ['skstr...] 1. gien elektrisch was (..) (Ow), Zitten Jim al
nest van een ekster St eksternust in c/c an 't elektrisch? (Nbk), Zie eerst mar es
hoge ic/c is c/cur a/fe b/ad haost niet meer c/a wwe hier 't elektrisch kriegen (b), We
te zien (v) 2. vrouwelijk geslaehtsdeel (Sz) kriegen elektriek (d)
cksteroge (verspr.) ['sk...] - eksteroog, elektrisch II bn. 1. met de aard van
Iikdoorn; soms word een gevoelige elektriciteit. 2. door elektriciteit opgewekt,
likdoorn gezien als voorteken van slecht veroorzaakt E/ektrisch /ocht is con
weer, vgl. 't Eksteroge is gevu/ig (Ld)
uutkomst! (Nbk), As de elektrische stroom
eksteur (s: oost.) de; -s [EkstA:ar] 1. d'r of gaot, c/an is d'rgien raod toe (El) 3.
vroegere politieman Enmossen de eksteurs elektriciteit veroorzakend 4. met elekd'r op toezien? (s: oost.)
triciteit werkend con elektrische deken,
ekstraant (Np, Nt, Nw, Wol) Ook ekstrant elektrisch verfocht 5. elektrische energie
(App, Bu, Obk, k: Ste) bn., bw.; -er, -st verspreidend Daor lopt een elektrische
[ek'stra:nt/...strant] 1. flunk, stevig /eiding (Nbk)
optredend (App, Obk) Die is veur zien elektrode de; -n, -s [i:lsk'tro:odoj 1.
leeftied nog goed ekstrant (Obk) 2. dapper elektrode
(k: Ste) 3. brutaal (Bu, Np, Nt, Nw, Wol) elektromagneet (spot.) {i.:'lektro:maxni:t]
(verb.) een ekstraanten iene (Wol), Dat is - elektromagneet
con ekstraante toe/ce een brutale, elektromagnetisch (I) [ ... max'ni:tis] manachtige vrouw (Np), een ekstrante man elektromagnetisch
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elektrometer - elfuurtien
elektrometer (I) [.1...] - elektrometer
eleictromoter (spor., vo) [.1...] - elektromotor Elgesoes dat J. heurdhadde, kwam
van ten elektromoter (vo)
elektron (I) [t:lsktron] - elektron (in een
atoom)
elektronika (1) [ulek'trô: nika] - elektronika
elektronisch bn. [...'trô:nis] 1. elektronisch elektronisch betaelen (spor.),
elektronische meziek (spor.)
elektroskoop [L:lEktro(:)'sko:p] - elektroskoop
element et; -en; -ien [:l'msnt] 1. elk der
hoofdstoffen aarde, water, lucht en vuur (1)
2. in in ft element wezen met de gevoelens, in de situatie waarin men zich
prettig voelt, zich het best kan geven Zing
mar bliede, voegel, woes mar inje element
(ba) 3. scheikundig element (I) 4. hoofdbestauddeel waaruit jets bestaat (1) 5.
aspekt (1) 6. grote, min of meer rechthoekige lantaarn op batterijen, die op de
kortste zijde kan staan en een hengsel heeft
(Nbk)
elestiek z. ielestiek
elestieken z. ie/estieken
elf hoofdtelw. (meestal bijv., z. ook elven)
{'el(o)fJ 1. elf elf dôrpen, (zelfst., verb.) Et
is op slag van elven het is bijna elf our
(Ste), (zelfst., verb.) Et is bij elven as we
klaorbinnen (Obk), (van, n.a.v. iemand die
een grote mond heeft maar die niets
wezenlijks bijdraagt:) Spuit elf gel? (ok)
modder(El, Dho, Nt, 01-NI, Nbk) * Elf is
etgekkenommer (Bdie, Np)
elfde Ook elvende (Nbk) rangtelw.
['El(a)vda/'Elrndo, 'rlmdo] 1. elfde de elfde
van de elide, ni. wairneer Sante Matten
wordt gevierd, te elfder ure in laatste
instantie, heel laat toch nog (Spa), 'tElfde
gebod! gezegd nadat iemand had verzucht
dat hij iets niet kon; vroeg die persoon wat
het elfde gebod inhield, dan was het
antwoord: Redje kloten! (Dho)
Elfduzend z. Alderheilzenmark
Elfduzendmaagdenmark z. Alderheiljenmark
Elfduzendmaark z. Alderheil/genmark
Elfduzendmaat z. Alderbeilienmark
Elfduzendmark z. Alderheiljenmark
elfkroegentocht (spor.) - [...'kr ... ] 1.
kroegentocht waarbij men vele kafé's

bezoekt
elfribbe (Bu, Dfo, El, Nbk, Np, Obk, Ow,
Pe-Dbl, Ow) de; -n ['el(a)f...J 1. iemand
die extra lang en/of mager is (al dan niet
pestend of beledigend gezegd) Van wege
zien lengte nuumden ze hum wel Cs
'elfribbe'(Ow), Dat is ok een e/fribbe! 14/at
is die maeger (Nbk) 2. grote koe of een
groot varken (Nbk) 3. dromerig iemand
(El) 4. varken of kalf dat niet groeit (El)
elfrittenkaorte (Mun) de [...'rtti ... ] 1. in
een elfrittenkaofle hebben diarree (Mun)
elfstedekomitee (spor.) [...'stcda...J elfstedenkomitee
elfstedekrusien (spor.) [...'stt:do...] elfstedenkruisje
elfstedentocht (verspr.) Ook elfstedetocht
(I) [...'stt:dn ... /...sti:da...] - elfstedentocht
Die vent bet nog wel koeraosie, die ridt de
elfstedentocht wel wit (Db), Hij hot de
elfstcdentocbt ovcr/eefd (Bu), As c/c elfstedentocht on 'e tillevisie was, dan kregen
we wel vrl) ok keken we d'r wel naor op
'e tillevisie, on 'e schoele (Nbk)
elfstedentochtrieder (spor.) [...'st ... ] elfstedenrijder
elfstedentochtwinner (spor.) [...'st ... ] elfstedentochtw innaa r
elfstederit (Bdie) de; -ten [...'stt:darit] 1.
elfstedentocht Do elfstederit was een bide
beleving (Bdie)
elfstedetocht z. elfstedentocht
elftal ['e...] - elftal
elftalkemmissie [s..] - elftalkommissie
elfurebakkien (Db, El) et; . ..bakkies
[el(e)'vy:arabakin] 1. koffie die men
gewoonlijk 's ochtends om elf uur drinkt
(Db), ook: kopje koffie dat overgebleven is
van eerder op de ochtend en dat men nog
nuttigt (El), 't Smaekt mar wat lekker, een
elfurebakkien (Db)
elfuurtien et [sl(a)'vy:rtin] 1. borrel die
men rond elf nor dronk (Dho, Nbk, Np,
Nw, Op, Spa, Sz), ook: borrel een tijdje
voor het middagniaal (App, Nw) Bij et
timmeren mos it eerst even lappen, elk
mos dan wat bijdregen, on dan wodde daor
een dikkop draank year opha old; ieder
kreeg dan uut et zelde re am c/tien ten
eifaurtien (Nw), 't Is ok weer tied year ten
elfuurtien (Nbk), Om tie,, are koffiedrinken
en dan om elf are een elfuurtien, eon
borreltien (Sz) 2. koffie die men rond elf
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elite - elleboge
our drinkt (Dmi, Np)
elite (spor.) [i:Iitn] - elite
elite-stad (Nbk) de [u'lito...] 1. stad waar
alleen maar elite woont, all. schertsend in
* Makkinge is ccxi clite-stad/Tronde is ccii
moddergat/Else is een lange streek/B all is

een hoge halt/In Riesberkaampe is noolt

Jamlendiggaon as et tot now toe gaon he!
(s: Nw: 1880), Zehebben de boeldikke op
elkaander staepeld (Nw)
elkaar z. elkaer
elkaer (Nt, 01-NI, Sun-0t) Ook el/caere
(01-NI), elkaar (Sz) wederkerig vn.
[...'kc:r/...ks:aro/... ka:r] 1. elkaar (z. ook

glen preek (Nbk)
mekeer) 1k potse soms van alles dear
elk onbep. vn. ['sI(o)k} 1. (zelfst.) iedere elkaar am ccii geed resultant to kriegen
persoon, ieder ding, ieder geval We mossen (Sz), door elkaerproezen (Nt), out elkaere
elk appat eten ( Nbk), Elk die her zoks wel (01-NI)
es heard iedereen (bI), Elk krigt wat a]' elkaere z. elkaer
oolder wooden ieder krijgt een kwaal, een elkander z. elkaander
ziekte, een gebrek (Nbk), 57 speuldung (..) elkeniene z. lederienc
waor een elk versteld van stiet een ieder, elle de; -n; -gien ['2l] 1. bep. lengtemaat:
iedereen (b), (verb.) Hi] bet van elks iene el 1k moot zovule elle stof hebben (Ste),
van ieder een (Db, Np, 01-NI, Pe-Dbl, Spa, Vroeger gong de stof hi] de elle en now
Wol), zo ook 1k mos van elks nog mar wat hi] de meter per el (Obk), hi] do elle
nomen d.i. bijv. van beide waren, van beide kopen (Dho), Watkostje now do elle? die
soorten (Db, Ld), Hi] had van elks wat an stof per el (p), D'r zat twie elle an eon
hem: van moo] en mal hij had goeie en vorrel an die lappe (Np), van de elle op 'a
minder goeie eigensehappen: van beide iets vi]f vorrel lopen niet weten wat je moet
(Nw), Ze hadden twee kiendei; van elks doen (Sz), Zion beuldisgien elle laankhij
iene een jongen on een meisje (Ma, Obk, is gauw driftig, kwaad (b: Im, In), zo ook
Pe-Dbl), Drie van elks of vier van elks van Dc kop is him gien elle laank Id. (Dho,
ieder (Nt), 1k bob d'r van elks een stok of 01-NI, Sz, s: Op, Wol, Nbk), Die bet de
viore bi] daon ( El), elk naor zienes kop gien elle lang Id. (Np) on Mien kop is
vergehjkenderwijs, zo over het geheel ok glen elle lang (Obk), Mien geduld is
genomen (Obk, b: In); Elk naor zienes hot glen elle lang ik heb niet heel veel geduld
hi] 't niet zo min daon gezegd bijv. (Spa), Zweren en zwetsen kan hi] good,
wanneer iemand's resultaten meevallen mar 't is me gien praot weerd, et is glen
(Obk), Elk naor zienes bob ik dat peerd elle laank (Nw), Hij is zo slecht as ketoen
lie ver as et aandere (b: in), year elk wat van twie centen de elle (Wol), ...van ion
wils voor ieder wel iets dat hemlhaar past, cent de elle (Sz), ... van drie centen de elle
dat hij/zij leukt vindt 2. (bijvoeglijk) alle (Bdie)
van de genoemde soort, groep enz. Elk elleboge Ook elleboog (Op) de; -n;
meenske kan him daor wel mit redden, je ...bogien ['Ela... / ... bo:x] 1. elleboog (van de
(bI), Elke dag brune bonen eten is ok niet arm) Hi] bet ccii ontsteking in de elleboge
aBcs (Nbk), 1k bob et op elke nieniere (Spa), 1k docbte vanmorgen: et waarken
perbeerd (Np), D'r komt in elk geval iene wodt vandaege niks, ik hadde ? zo in de
in ieder geval, hoe dan ook (alg., Ste), Zo ellebogen had pijn in/last van mn
veer wa'kin elkgevalalles bijeengenomen, ellebogen (Nw), 1k gal 'm eon por mit de
qua positieve resultaten gemeten * Elk zien elleboge (Sz), 1k bin net op 'o elleboge
meug, zoo do hoer, on smokte 't kalfz. valen (App), Hi7 het de elleboge dear de
voor soortgeIijke verb. onder ineuge (App) mouwe (Diz), Die hot ze aachter de
elkaander (Nt, Nw, 01-Ni, 3: Nw) Ook elleboge, ie lain/moe n zn good in do gaten
elkander (Nt) wederkerig vn. [El bolen hij heeft het achter zn ellebogen
'k:nd1/.. ken...] 1. elkaar (z. ook mekeer) (verspr.), zo ook Hij her ze altied wat
Dat zal 1k wel even an elkaander flaansen aachterde elleboge (Dfo), . . . ellebogen (Np,
(01-NI), Dc belangen van Noordwooldc on Nw) en Die bet de knepen aachter de
Wolvege ]open zo tegen elkaander in on ellebogen (Np), . ..zien streken... (Dfo), mit
bin zo slecht mit menaander to verienigen, do ellebogen warken met zn ellebogen
dat et kon ok niet aanders of or inos go werken (fig.) (Bdie, Dho, Nt, Op, Db): AJ'
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ellebogestoom - elvendattigst
veuniut wi//en dan moej' b/iekber mit de
dllebogen warken (Nt), Vandaege-de-dag
weej' aenlik ok nooit wat de maensken
aacbter de ellebogen hebben stiekem
uitbroeden, uitdenken (Ow), H17 hid allied
een slag om de elleboge een slag om de
arm (Dfo) 2. deel van de mouw bij de
elleboog van de arm (spor.) 3. op een
elleboog gelijkend deel van een kachelpijp
(Nbk, Nt, Obk, Sz), vgl. Een elleboge an
de kacbe/ is een piepe, een bochien an de
kachel (Nbk)
ellebogestoom (Ow) de [sIn...] 1.
handkracht gebruikt bij het bedienen van
machines, met name bij een anjaeger(bep.
ouderwetse brandspuit)
ellebogewark (Np) et ['sIn...] 1. in my
maekt d'r ellebogewark van heeft ze achter
de ellebogen (Np)
elleboog z. c/leboge
ellende de [s'lsndo] i. ellendige toestand,
narigheid R. goe/dc van koo/de en ellende
(j) En doe begon de ellende (Dho), Slop
van ellende was hij in tnekere zakt (v),
Wat hewwe een el/ende had doe N n/ct
/uusterde(Dhau), Oegrotegriezel, wat een
ellende! (Np), 't Is len en al ellende bij de
buren (App), Dat was et begin van a//c
ellende (Op), Dan zit ie mit de ellende
(Nbk)
ellendeling (spor.) de; -en; ..linkien
[s'lsndJuj] 1. ellendeling, beroerling
ellendig [c'lcndax] - ellendig: zeer
beklagenswaardig
Vuul me wel el/endig
(Nbk), Dat is ellendij, aj' zo/ange piene
hebben (Np), Die is d'r ellend% an toe
(01-NI, Ow), 1k bin ienzem en elJendi(b);
verwenst Die ellendige vent ok! (Nbk)
ellenlang (App) [sllaxj; aks. wisselt] ellenlang Ellenlange verhaelen kan bij
ho/en (App)
ellepiep z. el/epiepe
ellepiepe (Nbk, Ste, Wol) Ook ellepiep
(Db) ['slapi:p(a)] - ellepijp
ellestok ['slostok] - ellestok de ellestok,
veur et meten van stoffen (Ow), N mat
a//es mit de ellestok (Np), We bullen
vroeger de ellestok d'r even bi/aanges
maten her op met de ellestok (Dfo), Hij
kreeg mit de ellestok veurde broek(Bdie),
(dreigend:) 1k zal ft de rogge opmeten mit
de ellestok een pak slaag geven (Ow) *
Al/es mit maote, zee de man, en hij s/eug

zien wuuf mit de ellestok (Np), ...zee de
snieder... (Bdie, Dhau, Pe-DbI), zo ook
A//es mit maote, zee de kerel, en doe gal
hij zien wuuf mit de ellestok veur ? gat
(01-NI), Al/es mit maote, zee de snieder
ook: k/eermacker] en doe gal MY zien
wief wat mit de ellestok om 'tjak (Ow),
en doe sleug h/f zien vrouw mit de
ellestok (Spa), ...zee de kleermaeker, en
doe gafhij zien vrouw wat mit de ellestok
(Op), A lies mit maote, zee de winke/man,
en hif sleug zien wiefmit de ellestok (Db)
elletakke (Db, Dfo, b: Im) de; -n;
.takkien ['slataka] 1. buitenste kromming
van de arm, elleboog Hif betze aacbterde
elletakkehij heeft het achter zn ellebogen
(Db, Dfo)
ellips (spor.) [clips] - ellips (bep.
wiskundige figuur)
elpee de; -s; ...pegien [sl'pi:] 1. elpee
els(e) z. eke, e/zepolle
Else (OS, Np, Nw, Wol) Ook Elsloo (Ste)
et ['slsa/'slslo:] 1. piaatsnaani voor Elsloo
in Oost-Stel/ingwarl tussen Noordwoolde
en Oosterwoolde gelegen Hif woont in
Else (Nbk), Ft cost van Buil tot an
Else-Zuud biette de Builiger miente (Nw)
* Makkinge is een elites tad/Tronde is een
moddergat/Else is een lange streek/Buil is
een hoge bu/t/In Riesberkaampe is nooit
gien preek (Nbk)

Elsemer (Ma) Im. ['slsipç, ...mar, 'sis mç]
1. van, m.b.t. Else, vgl. Elsemer kermis
(Ma) 2. z. Elsigerl
Elsiger I (El, Nbk, Ow) Ook Elsemer (Ma)
de; -s ['slsogr....gor!...] 1. iemand wonend
in, afkomstig nit Else
Elsiger II (Dho, El, Ld, Nbk, Ow) Im.; attr.
['slsagç, ...gar] 1. van, m.b.t. Else: Vroeger
was et Elsiger mark in oktober (El), et
Elsiger meziekkoips (Ld)
Elsloo z. Else
elven (Nbk, j, b: Im) zelfst. hoofdtelw.
['clip, 'slbrn, '61 5m] 1. elf Hoevule kiepen
hej'in de loop? Elven? (Nbk), Elven is et
gekkennommer (Nbk), Tegen zoe'n ure of
elven gong N weer vol tegen ongeveer elf
uur (j), (verb.) Ze bin mit zien e/venen het
is 11 uur op de klok (Nbk)
elvendattigst Ook elvendattigsten (Oho),
elvendettigst (Dla, Spa) [slbip'da;ast/ ...ti!..]
- elvendertigst, in op zien elvendattigst op
z'n dooie gemak, traag en omslachtig: Hij
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elvendattigsten - emaije
doet al/es op zien elvendattigst, daoromme
Jaot 1k 'iv mar wat anknusselen, want komt
hij d'r vandaege met, dan komt /iij d'r
morgen we! (App, Dfo, Up), ook:
uitgebreid, in de verb. War was ze
elvendatt%st fi'Jn in de k/eren (Nw)
elvendattigsten z. e/vendatt;gst
elvende z. e!fde
elvendettigst z. e/vendattigst
cize (verspr. WS) Ook els (Bdie, Diz, Ste,
Sz), else (Bdie, Diz, Np, Spa, Ste) de; -n;

te bewarken (Obk), E/zehoo/t dat met
bcwaeterd is, is slecht boolt (Nt), Van
elzenhoolt macken ze pompen (Np) 2.
gewas van e!zebomen * Rood haor en
elzenhoolt wodt met op goeie grond

verbouwdschertsend gezegd n.a.v. iemand
met rood haar (Ma, Nbk, 01-NI, Up,
Pe-Dbl), ... wodt ze/den op... (Db), ... wodt
op s/echte grond verbouwd (Np), (als
repliek:) Rood haor op goeie grond is beter
as zwat haor op een ezelskont (Op),

elsien ['slza/sIsI'€lso] 1. els, priem, hetz.
als pene/ze: Hej'de clze okzien?d.i. want
ik zoek hem (Dho), Even ctgat watgroter

waarnaast Rood haor en clzehoo/t wodt op
gien slechie grond verbouwd (Dhau),
wodt op goeie grond verbouwd ( Bdie),

inaken mit de e/ze! (Spa), De schoemaeker
bruukt year et /appen ok een eize (01-NI),
Mit een else wodden d'rgatties in maekt en
daor kwanimen dan de hoo/ten pennegies
in en die wodden vaasteklopt d.i. door de
schoenmaker (Ste), Ic broken een else om
ci /zakke/eer van de re dens Ic macken (Np),
zo scbarp as een e/zc (Bu) 2. z. e/zepoile,
sp/eutestikker
elzeblad z. e/zenb/ad
elzeboom z. e/zenboom
elzebossien z. e/zenbossien
elzehoolt z. elzenhoolt
elzehout z. elzenhoolt
elzekattien z. elzenkattien

E/zehoo/t en rood haor vient men op
s/echte grond en ccv eze/skont (Nt)
elzenhout z. elzenhoolt
elzenkattien (Nbk) Ook elzekattien (Db,

Nbk, 01-NI) [...'k..., '€1] - e!zekatje
elzenpolle (Bdie, El, Ld, Nbk, Nw,
Pe-Dbl, fp) Ook elzepQlle (Db, Diz, Ld,
Nbk, Nt, Obk, Op, Wol, fp), elze (fp), els
(fp) de; -n; -gien ['slzipolo, ook
slzv'p ... .sIze ... ..slza/sls] 1. bep. boom: els
clzenproppe z. elzeproppe
elzentakke (Nbk, Nw) Ook elzetakke
(Nbk), elzentoeke (El, Nbk), e!zetoeke
(Nbk, Op) de; -n; ...takkien [slzv'taka,
'slz... / ... ] 1. tak van een elzeboom of
-struik
elzentoeke z. e/zentakke
elzenwal (App, Ow, b) de; -len; -legien
['slzv..., ook ...'w...] 1. houtwal van elzen

elzekever (Wol) ['slzo ...J - goudhaantje
(bep. kever)
elzen (Nbk, Np, Obk, Ow) bn.; attr. ['Elzlfl
1. van elzehout Elzen klonipen bin goeie
klompen, mar we] war glad (Ow, Obk), Dat is mien Oosterwooide, mit bos en
elzen paolen (Np)
elzenwa/ (b),
D'r staon al/emao/
elzenblad (App, Bdie, Bu, El, Nbk, Np, elzenwallen om etlaand(App)
01-NI, Ow, Pe-DbI) Ook elzeblad (Dho, elzenwottel (Nw) de; -s; -tien [sI ... ] 1.
Dia, Ma, Nbk, Obk, 01-NI, Ow, Spa) wortel van een els
[slzçblat, ook 'slzi7.....sIze...] - elzeblad
elzepolle z. elzenpolle
elzenboom (verspr., k: Ste) Ook elzeboom elzeproppe (verspr.) Ook elzenproppe
(Db, Dho, Diz, DIa, Nbk, Nt, Obk, Up, (Bdie, Bu, El, Nbk, Np, Nt, Nw, Obk,
Spa, ba) de; . .bomen; -pien [Elzn'bô:m, 01-NI, Pe-Dbl, Ste) ['s!ze...I... zi7'propa,
ook Uzi? ... .sIze ... ] 1. bekende boom: els
- elzeprop Dc siesies zitten op 'e
proppen an de e/zenbomen (Ow)
e/zeproppen (Ow), Vroeger stopten we een
elzenbossien (verspr.) Ook cizehossien elzeproppe in c/c klapbusse (Up), Takkies
(verspr.) et; ...bossies [...'b..., '€1.1...] 1. mit elzeproppen wodden wel bra ukt year et
bosje bestaande uit elzehout
opmaeken van kast- en bloemstokken
elzenhoolt (verspr.) Ook elzehoolt (App, (Obk)
Db, Dhau, Ld, Nt, Obk, Up, Ow, Spa, Sz, elzetakke z. e/zentakke
bs: Dfo), elzehout (WH), cizenhout (WH) elzetoeke z. e/zentakke
or ['dm7..., ook we! ...'ho:!t/'slzo ... / ... ] 1. em z. him
hout van de els Blzehoolt bet glen weerde emalje (App) et [i:'maljo] 1. stof met
year timmerboo/t(App), Elzenhooltisgoed email erop een drinkerskop van emalje
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emansipaosie - en
(App)
emansipaosie (spor.) [i:mâsi'po:osi] emancipatie (vooral: van vrouwen)
emansipaosiebeleid (1) [...'p...] emancipatiebeleid
emansipaosiebeweging (spor.) [...'p...] emancipatiebeweging
emansipaosiekemmissie (spor.) [...p...] emanc ip atiekommiss ic
emansipaosieraod (spor.) [...'p...] emancipatieraad
emansipaosiestried (spor.) [...'p.. .J emancipatiestrijd
emansipaosiewarker (span) [...' p...] emanc ip atiewerker
emansipaosiewet (spor.) [...'p...] emancipatiewet
emansipaosiezaeken (I) [...'p...] emancipatiezaken
emansipeerd (v) [i:mâsi'puoj-t] geëmancipeerd
embargo [Em bargo.
goM] - embargo:
verbod tot openbaarmaking of publikatie
tot een bep. vastgelegd tijdstip
emelt(en) z. omelte
emelte (Bdie) Oak emelt (Nbk, Pe-Dbl),
melten ( my.: Spa), emeiten (my.: App, Db)
do; -n [i:'melto/i:'melt, ook 'i:.../'meltii/
i:'melt7 - emelt, larve van do Ian
.1 D fr zitten allemao/ omolten in et
Jaand(App), We hebben eon boo! molten in
't laand (Spa), In do vdurzommer hebben
do emelton in? grdslaand slim do
grôswottol vernield (Db)

emelteplaog (Spa) de; -en [i:'melta...] 1.
plaag als gevolg van de aanwezigheid van
veel emelten (d.i. van de Iangpootmug) D'r
is con ome/tep/aog west van 't vourjaor

(Spa)
emigrant (1) [i:migrant] - emigrant,
landverhuizer
emigraosie (1) [i:mi'gro:asi] - emigratie,
Iandverhuizing
emigraosiedienst (1) [...'gr...] - emigratiedienst
emigreren [i:mi'gri:arJ - emigreren, naar
een ander land verhuizen
emir (I) ['i:mir] - emir
t.mmen et ['s:ip:] 1. plaatsnaam:
Emmen(Dr.) * Emmon /it in Drenthe
gezegd als reaktie op eon kind dat zeurt om
iets to krijgen, waarbij het gebruik maakt
van het woord hebben, zoals in 1k wil con

kook/on hebben (Spa)

emmer do; -5; -tien ['smç] 1. bep. vat:
emmer Dour et verzwaoron tame/dc ot
emmortion (Ste), con zinken onimor(Nbk),
eon plestiekon emmer (Nbk), eon emmer
wactor, . ..molk enz., Do wereld is op 'o
loop, en soms lopt do emmer over en
raekon do moensken ovorspannen wordt het

de mensen te veel ) 2. (verkl.) pompemmer (Db, Dhau, Diz, Nbk, Np) Do
batkloppe zit onder ? onimertien (Np), Et
omnicrticn hacido it d'r wit, want do
pompo zatgauw vaastovrouron (Nbk)
emmeren (Nbk, Nw) [emrn] - emmeren,
zeuren Lig nict zo to emmeren (Nw)
emmerhaol (Dfo) et; -en; -tien ['c..] 1.
hengsel van een emmer
emmerkleppien (Dhau) et; . ..kleppies
['emç...] 1. klep in do pomp, boven het
emmertien
emmernaegel (Nw) Ook emmernagel (Sz)
de; -s; -tien ['emç... / ... ] 1. bep. soort kleine,
korte spijker Eon emmernagel is eon zwaor
soon b/auwkoppien, ong. 3 cm (Sz), Eon
emmornaege/ bruuk Jo aanders n/el as daj'
con bk in do emmer kriegon; liij is een
bet/en langer as do naogo/ van eon schere

(Nw)
emmernagel z. emmernaogo/
emmerrak (Edie, Db, Nbk, Np, Obk,
01-NI, Sz, bI) et; -ken; -kien ['emçak] 1.
rek voor hot dragon en bewaren van
emmers en antler melkgerei, meestal buiten
Vroogor wodden do molkbusson op et
ommorrak zot (01-NI)
emmesaosie z. aovensaosie
emosie (1) [i:'mo:osi] - emotie zonder
emosic emotieloos (I)

en voegw. [en] 1. (aaneenschakelend) ter
uitdrukking van een logische opsomming
1k bin do haemer en do knioptango an 'I
zukon (Nbk), We hebben et es had dat we

d'r kwammon on doe gong et n/ct dour
(Dho), Et duurde mar oven on doe leap I
bij him langos )' Et duurde ok n/ct lange
on hij bogon over do tongo to praoton on
woddo ofgr/osolik s/a op orig )' Nowkan et
niot lange moor duron on dan komt hear
grote keaning (ba), Zo konnen daor ok bij
die jongoludon slaopon on aovons oton on
zo (j) (..) en wij d'r henne on kicken

emaartoe om te kijken (Mun, Nbk, Op.
Pe-Dbl), now en dan af en toe, en al en

encykiopedie - energieverbruuk
alles wat erbij komt/kwam: Hij raekte mit en geef a! jow geld met hie!emao!e out
Bets en al in de sloot (Nbk), en zo en (Obk), (tegen iemand die enigszins gek
dergelijke, etcetera: Doe wit de oorlog en heeft gedaan:) le meugen ok wel es naor
zo is 't a!!emao!e kommen (v) 2. ter Meppel toe en !aotje keren (Nw), Dat mes
uitdrukking van een toenemende ver- is zo stomp, ie kun d'r wel op gaon zitten
sterking 1k beb zocht en ik heb zocht, mar
ik kon niks vienen (Nbk), Zuken en zuken,
mar gien spoor to vienen U). Weken on
weken !aeter (..} (Nbk), En dan gact ze
weer mit die, on dan weer mit die ze heeft
voortdurend een antler (Nbk), Ft wodde
groter en groter steeds groter (ba) 3.

gezegd ter inleiding van jets in een
opsomming dat als nog sterker geldt Ikheb
him eten go von on aiderdeegst nog flunk
wat geld, dat hi] him redden kon! (Nbk),
Heremetied, daor kriegen we ok nog yolk
en niks in boos (Obk), De snaevel staot
him nooit sti!le en dat raffelt mar! (Dfo) 4.

gebruikt ter aanduiding van een onderscheid Ic hebben waeter en Ic hebben
wacter, is ? met zo je hebt diverse soorten

water (bier ni.: vervuild en schoon) (Nbk),
(schertsend) le hebben meensken en ie
hebben dingen die d'r op !ieken (Nbk) 5.

gebruikt ter inleiding van jets dat een
tegenstelling is of een verrassing kan zijn
En toch wo! hi] et aanders bebben (Nbk),
En waoromme zo 'k oat aenllkdoen! (Nbk),

en rieden d'r op naor Keulen (Sz), Ze kun
hier ok bestja nog wat bileven en rieden
strakkies mit I (s: oost.), (..) ie kun ok de
beide enties uutraffe!en en v!ochten ze in
mekere(..)(Nw), Et geft gien pas en gaon
daorroken (Db), We zollen d'rhenne gaon
kunnen en zetten d'r een beer tegenan
(Ste), Laot die kwestie now mar es rusten
on gaon et met telkens weer a!!emao!e
oprakelen (Sz)

encyklopedie (1) [siklo:patdiJ - encyclopedie
ende z. aende
endebod z. aendelbod
endcjacht z. entejacbt
endelbod z. aendelbod
endeldaarm z. aende!daarrn
endeihoolt z. ende!ingshoo!t
endelingshoolt (Obk) Ook endellzoolt (Sz)
et ['snd!ujs ... ..End! ... ] 1. laatste stukje van
het hout (dat niet meet gebruikt kan
worden) Ft ende!ingsboo!t is min te
scbaeven, 't is dwas veur de draod !anges

bet is gezaagd dwars op de ricbting van de
houtvezels (Obk)
endeloos z. aende!oos
endelschot z. aendelbod
toch bezig zijn, meet er nog jets anders te endelschut (Spa) et; -ten ['cnd}skn.t] 1.
berde gebracht (Nbk), Now en! en wat zou schot van planken tegen de muur aan bet
dat, wat maakt bet uit (Nbk) 6. plus, eind van een stal, om bet vee te bevermeerderd met Twie en twie is viere (1) schermen tegen de kou
7. gebruikt ter verbinding met een endeistok z. aendelbod
beknopte zin waarin all. de stam van bet enderste z. aendjgste
ww. (verspr., v, bi, ha) of de infinitief endigste z. aendigste
optreedt (verspr. WS, Db, 5: cost.) Ic Wil endschot z. aendelbod
wel zo goed wezen en wacbt even op je enehokke z. entehokke
(Spa), 1k zo!jim ofraoden en kom met te enekOrf z. entekOrf
vaeke bij die !uden (Obk), Pas op en laot enekroes z. entekros
die blauwkoppies met valen (Sz), Dat is enepieke z. entepieke
aiichtetbesteen doe etzo(Spa), Iemoe'n enepote z. entepote
ci' hatte es in de huud hebben en doe dat! energie (I) [i:nç'sji] - energie Hi] het nog
(Dfo), 't Moeb heur dan ok wel beuren en een protte energie (Nbk)
hael zoe'n vremd macgien in buus (v), Ic energiebedrief (1) [i:nç'sji...] Zal wel oppassen en doe oat met (Nt), Pas energiebedrijf
op en knikker met hi] de zoolder dae!e energiebespering (1) [i:nç'sji...] (01-Ni), 111.7 mag graeg een aander energiebesparing
(1) {i:nç'sji ... ] kommederen en stao d'r ze!s hi] te kieken energieverbruuk
(Obk), le moe'n a/tied wat aarms!ag holen energieverbruik
En ik had him d'r nog zo veur waorschouwd! (Nbk), En verve/end dat ze
deden! (Nbk), En now nog es wat nu we
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energieverspilling - ente
energieverspilling (I) [i:nç'sji ... ]
energieverspilling
energieveurziening (1) [i:nç'sji... ]
energ I evoorzi ening
enesnaevel z. cntesnaevc/
enevere z. entevore
eng (Ow) bn., bw.; -or, -st [ä] 1. nauw
sluitend Et zit war ong (Ow)
engel Ook ingel (Np) de; -s; -tien
['(g)iiij...] 1. engel Wemo&n (do) engel
des heron bidden het angelus (Ste), Et is
krek as me eon ingeltion over de tonge pist
zo lekker nI. is het (Dho, El, Nbk, Np) 2.
engelachtig kind, engelachtige vrouw mien
ingeltienrnn klein lief klein kind (Np), eon
engel van eon kiend (Db), 11/7 her eon
angel van eon vrouw (DIa), (ook van een
man gezegd:) 'I Is lang met eon engel
(Nbk) * Ben dronken vrouw is eon engel
in bedde (Nbk, Wol), Mien schoonmoodor
is can engel,' zoo do iene. 'Now,' zoo do
aander, 'die van mij Joel? nog' (Op)
Engelaand Ook Ingelaand (Np, ye)
.1' iij...] - Engeland
Engels I Ook Ingels (Np, Ow, Ste) et
['n(g)s/'i ...] 1. Engels, de Engelse taal hi
et Engels, nut et Engels
Engels II Ook Ingels (Np, Ow) bn.
['a(g)s/i(g)js] 1. Engels, van, rn.b.t.
Engeland Engelse ziekte Engelse ziekte,
rachitis, ook bij o.rn. biggetjes (Np) en
paarden (Ow), Engelse bienon benen door
rachitis aangetast (Nbk), eon Engels bomd
bep. zondags overhemd (verspr., 5: Obk):
As Fake op zundag naor karko gong, droug
hij eon Engels hemd (Db), d.i. een
overhemd met losse boord (Bu), of een wit
overhemd (met stropdas) (Ow, Pe-Dbl),
con Engelse hood bep. luxe dameshoed
(qua kleur in diverse uitvoeringen, met een
rand die aan de achterkant smaller was;
met onder om het hogere deel een lint met
een bep. kleine knoop erin) (Ste), een
Engelse naod bep. mooi afgewerkte, stevige naad, nI. dubbel gestikt (door to
stikken aan de buitenkant, om te slaan on
aan de binnenkant nog eens to stikken)
(Nbk, Nt, Wol), eon Engels span z. onder
span 2. in, nit de Engelse taal een Engels
woord(Nbk)
*ngelsman de; Engelsen ['(g)Jsman] 1.
Engelsman, man geboortig uit Engeland
engeizute (fp) et ['(g)..] 1. (verz.)

gewone eikvaren
engerling (Nbk, Ste) de; -en ['q(g)r... 1.
engerling, larve van de meikever AJ' do
grond Josmaokten, io haolden eon plaggo
d'r of dan zaj' ze, die engerlingen; 20

zitten viorjaor in do grond (Nbk)
enkel(d) z. inkoldl, TI, ankol
enkeihoolt (El, Np) et [tijkj... J 1.
brandhout voor de kachel dat niet gekloofd
hoeft to worden Enke/hoolt is drekt
braandhoolt, at hoeft met klould to wodden
(El)
enkelloops (Bu, Nw, Spa) bn. [tkjo:ps]
I. (van een geweer) met één loop (i.t.t. een
dubbolloops) AJ' do jaogers hadden, die
hadden vaeke eon dubbeioopsgeweor, mar
do stroupers eon onkeioops (Nw), een
enkeioops jachtgewoer lett. en fig.: een
luizenkam met tanden slechts aan één kant
(Bu), vandaar ook Eon luzekam haj'
onkoioops en dubbolloops (Bu)
enklave (1) [5rj'kla:wo, ...voj - enclave
enlikste z. aondigsto
enlingsbod z. aendolbod
enne (verspr.) voegw. ['Eno:] 1. hetz. als
en: gebruikt wanneer men even wil
wachten met her volgende to zeggen
enorm (spot.) [i:'norm....rm] - enorm
enquête de; -s [3ij'ks:to] - enquéte:
opinie-onderzoek, verder in par/em entairo
enquête

ent (App, Dho, Obk) de; -en; -ien [Ent] 1.
ent, takje of twijgje dat geënt wordt 1k bob
can ent bij do peroboom anzet (App), 1k
wil daor eon ant van in do grond zotten
(Dho), Bepaoldo moensken hadden d'rslag
van om eon goeio ent to vienen (Obk) 2. z.
onto

ente (verspr. WS, El, Nbk, Obk, b: lm, p)
Ook ent (Np), eend (Db, Ld, Ma, Nbk,
Obk, Sz), eente (Dfo, Ow, Sz, s: oost.) de;
-n; cation ['snto/ent/i:nt./'i:nto] 1. eend,
eendachtige Vandemiddag bet S. nog
misscheuton op eon onto (Op), eon makke
ente een tamme eend, i.t.t. een wilde (v,
Spa), Wij roopen do oenden wel mit ooel,
poe/V (Sz), Aj'in de nije anleg kommon in
Wolvege, krioj' zo eon i-its en ten om je
bonne (0p), Hijpast d'r met bi) bij is eon
vromde onto in 't bit een vreemde eend in
de bijt (fig.) (Obk), Hij waggelt as eon
onto (Dho) 2. vrouwelijke eend, i.t.t. een
week

-798-

ente-ei - enterhin
cnte-ei (Dho, Np, Pe-lDbl) Ook entei
(Sun-0t), eende-ei (Nbk, Ow), eendsei
(Nbk) ['entaejPentej/'t:ndaEjfi:ntsej] eendeêi
entegrös (fp) ['snth...] - niannagras
entehokke (verspr. WS, El, Obk) Oak
eendehokke (App, DIa, El, Ld, Ma, Nbk),
eentehokke (Ma), enehokke (Db) et; -n;
...hokkien
['enta ... ... . i:nto .../'i:nta ... /
'i:no...] 1. hok met, als schuilplaats voor
eenden
entei z. onto-el
entejacht (verspr. WS, Nbk, Np) Oak
endejaclit (Obk), eendejacht (verspr. OS)
['sntojaxt/'snda ...ii:nda ... ] - eendejacht
entekooi (Obk, 01-NI, Op, j) ['Enta...] eendenkooi
entekörf (Obk, I) Oak enteko rf (Bdie, Np,
Nt, Op, Spa, Sz, Wol), eendekörf(verspr.
OS), enekörf(Db) [' Enta.../.. •1 - eendenkorf
enteicroes z. entekros
entekroos z entekros
entekros (verspr. WS, Nbk, fp, ba, b: In)
Oak entekroes (Dho, DIa, El, Obk, Spa,
fp), entekroos (Bu), entekruus (Spa, fp),
kroes (fp), kros (Nbk, Sz, fp), eentekroes
(Nbk, Ow), eentekros (Nbk), eendekroes
(Dhau, Ld, Ma, Obk, Ow), eendekroos
(Dfo, El, Ow), eneic roes (Db) et
['entakros/ ...krus/.. .kro:as/. ..kryslkrus/kros/
'i:nta ... /' i:nd..J..kra:as/'i:nkrus] 1. eendenkroos D'r zat een protte entekros in die
sloot (Wal), Die s/oot zat vol entekros
(01-NI)
entekruus z. entekros
entelokker (Np) de; -s; -tien ['sntalokr] 1.
saort fluitje dat een kwakend geluid geeft,
al. om wilde eenden mee to Iokken
enten ['ntv] - enten, acculeren Ze hebben
eon wi/do appelbooi-n ent (Nbk); inenten
(Np, Spa) We moe'n henne to enten (Np),
Eon koc moej' enten Iaoten (Spa)
entenust (verspr. WS, Obk) Oak eentenust
(Sz), eendenust (Nbk) ['nta .....i:nta...] eendenest
entepieke (WS, App, El, Ld, Nbk, Nw,
Obk, b: In) Oak eendepieke (Dfa, Nbk,
Ow), eentepieke (El, Ma, Ow), enepieke
(Db) de; -n, -ns (Ste) ['entapika ... / ... ] 1.
eendekuiken Do knen ha c/en do
entepieken van buurman S. op (Nt),
Enepiekies is lid good, mar roolgoed veur
do cksters (Db)

entepiekeknuppelen (Np) onbep. w.
['sntpika...] 1. niet valwassen eenden
doden door ze to knuppelen (ze werden
gegeten)
entepiekeweer (Np, Nt) et ['entapika ...] 1.
maoi zacht, enigszins zwoel on licht
regenachtig weer Mit entepiekeweer hej'
mooi zaacht woer mit regen bij do meitied

(Np)
entepoot z. entepote
entepote (verspr. WS, Nbk, fp) Oak
entepoot (Nbk), eendepoot (verspr. OS),
enepote ( Db) ['snta ... .....i:nda .....i:na ... ] 1.
poat van een eend 2. herderstasje (fp) 3.
grate weegbree (fp)
enter ( verspr.) et; -5; -tien ['entç] 1. enter:
eenjarig exempiaar (nit het vee): vaak:
eenjarig paard (verspr.) of schaap, di.
vaak: dat vaor de eerste keer gescharen is
(Bdie, DIa, Nbk, Obk) Dat kleine vooltien
dat buurman verleden jaor bij 't peerd
hadde is now mar eon best enter (Dia), Uut
dat enter kon wel es een knap peerd
koninien (Obk), Dat enter dot or best
(Dho), Eon enter brengt vaeke mar ion
laom (Obk), Th1 hot daor eon mooi/best
enter lopen (Np), Ze bin mit et enter naor
do keuring (Spa)
enterbeest (App, Bdie, Dho, El, Nbk, Op.

Sz) et; -en; ...besien ['en...] 1. éénjarig
paard, schaap enz.
enterbi'je (El, Np, Op) de; -n; ...bi'jgien
['en...] 1. eenjarige bij
enterbolle (App, Ld, Np, Ow) ['entç...] enterstier Dc enterbollo is al zo veer dat
MY dekken kan (App), zo gek as een
enterbolle (Ow)

enterdier (Db, Nw) et; -en; -tien ['en...] 1.
éénjarig paard, schaap, kae enz.
enteren (Db, El, Np, Nw, 01-NI, Sz) zw.
ww.; overg.; enterde, het enterd ['entçç] 1.
to pakken krijgen (Db, El, 01-NI) Die bolle
kun ze niet enteren (El), Hoe is 't, kuj'm
enteren? (01-Ni), Ikzalje wel enteren, aj'
niet opholen van pesten (Db) 2. op de kap
tikken (Sz) 1k wil nog es perberen bij dat
oolde mannegien an 't pad a'k dat
oolderwetse komfoortien nog es enteren
kan (Sz) 3. de baas kunnen (El) Hij kon
hum wel enteren kon hem wel de baas (El)
4. in eon scAr), enteren (Np, Nw)

enterhin (s: aost.) de; -nen; -negien
['cntç...] 1. éénjarige kip * (gezongen in het
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enterhingst - epistel
liedje waarbij men het kind op schoot heeft
en het steeds op het ritme op doet wippen)
Din, din, din: dat v/eden jaor een piekien
was, is now een enterhin (s)

enterhingst (Diz) de; -en ['en...] 1.
éénjarige hengst Wehebben die enterhingst
kastreerd (Diz)

enterhokke (Bu, Db, Dfo, Nw, Op, Spa)
et; -n; ...hokkien ['entr...] 1. hok voor
enters 't Jonge vee heurt in ? enterhokke

(Bu), Kaiver die een jaor oo/d binnen,
kommen in 't enterhokke winters (Db),
Vroeger badden ze wel es een enterhokke
veur peerden in 't iaand (Spa), Ben
enterhokke is beufdzaekeiik veurscba open,
want enterpeerden kommen haost niet in ?
hokke (Nw), in 't enterhokke kommen een
beetje ziek worden (Nw), As et twiede
kiend kemp, kemp et cerste in 't
enterhokke krijgt het minder aandacht,

-legien ['en...] 1. stal voor éénjarig vee,
met name voor enterpaarden
entervos (App, Bdie, Db, El, Np, Obk, Op)
de; -sen; -sien ['entç...] 1. eenjarig vospaard
enterweide (Dia, El, Op, Pe-Dbl) de
['entr...] 1. land, wei waar men de
eenjarigen laat grazen (z. ook enterlaand)
entesnaevel (spor. west.) Ook enesnaevel
(Db) de; -s; -tien ['enta.....i:na... ] i. snavel
van een eend
entevere (verspr. WS, El, Nbk, Obk) Ook
eendevere (App, El, Ma, Nbk), enevere
(Db), eentevere (Nbk) de; -n; ...veertien
['enta ... / ... .. i:n --- --i:nt ... ] 1. veer van een
eend
entevoegel z. entvoegel
entevoer (Op, Sun-0t) Ook eendevoer
(Nbk) et ['cn.../...] 1. voer, voeder geschikt
voor eenden
enthousiast (spor.) [entu'sjast] - enthousiast
entstof (vo) {'entstof] - entstof Ze bin a]

krijgt het naar verhouding minder
verzorging (Nw)
enterkiepe (verspr.) de; -n; ...kiepien
['En..] 1. eenjarige kip
mooi op weg em vein- et mend- en
enterlaand (El, Op, Wol) Ook enterland k/au wzeer een entstof te vienen, die et vee
(Sz) et ['entp../ ...] 1. land, wei waarin men een poze onvatber maekt vein- die ziekte
eenjarig vee doet grazen (z. ook enter- (vo)
weide)
entvoegel (verspr.) Ook entevoegel (Wol),
enterland z. enteriaand
eendvoegel (Db), eendvogel (El),
entermelk (Db, Ste) de ['entI...] 1. melk eendevoegei (Ld) de; -s; -tien ['entf...1...]
van een pink die voor het eerst heeft 1. eendvogel, eend een krik uutsturen oni
gekalfd (het betrof een geringe een entvoegel te vangen met een
hoeveelheid)
onbeduidende gift e.d. hopen veel meer
entermerrie (Ow, Spa) ['En...] - terug te krijgen (Ste), Elk schot is glen
en term errie
entvoegel er wordt niet altijd rook
enterpeerd (verspr.) et; -en; . ..peertien geschoten, vooral: niet elke keer dat men
['en...] 1. eenjarig paard Qons enterpeerd vrijt raakt een vrouw in verwachting (Obk),
bet een hieje inooie b/es (Db)
leder... id. (Obk, Np)
enterpoter (verspr.) de; -s ['en...] 1. enveloppe (verspr.) Ook inveloppe (Nbk),
eenjarige pootaardappel Enterpoter is een anveloppe (Dho, El) [9fo'lopa/'I ... /'a ... ] o verjaorse eerpe/ (Nbk)
enveloppe Hej'okeen enve!oppe?(Np), De
enterram (verspr.) de; -men; -megien meerste meensken bin niet b/iede mit de
['en...] 1. eenjarige ram
b/auwe enveloppe d.L de aangifteformuenterrogge (verspr.) de ['entçogo] 1. (m.b.t. lieren e.d. van de belastingdienst (Db)
rogge) eenjarig zaaizaad dat men gebruikt enz. - alkorting van on zo wat henne
uit de eigen oogst Et eigen zijzaod daf' enzovoort(s)
aanderejaors bruken is enterrogge; et twie- epidemic de; -nen [upid'mi] 1. epidemic
dejaor bruuk ie van et eigen zaod (Nbk)
epistel et; -5; -tien [:'pst] 1. (licht
enterruun (verspr.) de; . . .runen ['en...] 1. sehertsend) brief, epistel N. bet een hiel
eenjarige ruin
epistel schreven (Nbk) 2. vermanende
enterschaop et; -en; -ien ['nt1sko:p] 1. woorden, nogal dwingende aanwijzingen
eenjarig schaap
(Bu) 1k kreeg een hiel epistel mit war a'k
enterstal (Db, Diz, Np, Nw, Sz) de; -len; doen mos (Bu)
SaJJ!

epos - ere
epos (1) ['upos] - epos, heldendicht
Eppie de; -s ['epi] 1. jongensnaam: Eppie
Ma/ie Eppie grappenmaker, z. ook onder
Appien: vaak gezegd als reaktie, om te
laten weten dat men zich niet voor de mal
laat houden (Wol)
er I bw. [or] 1. (in het huidige StdiingwarTs niet geschreven) uitspraakvariant
van d'r, z. aldaar
er II (Db) pers. vn. [or] I. (alleen
enklitisch gebruikt) hij En dan zoo Cr:
/acste tikko (Db)
erbarmellic (verspr.) Ook arbarmelik (Db,
Obk, Ow, Ste, Wol) bw. [Er'barmolok,
...'barmjok] 1. in zeer hoge mate (in
negatieve zin) Hi kook orbarmo/ikmin toe
(Np), erbarme/ik koold (Np, Spa), arbarmeiik mñi weer (Ow), Erbarmelik maegor
is ze (01-NI)
ere Ook eer(spor., soms alg. inbep. verb.)
de ['t:or(o)/...] 1. eer (die men geniet) Hi
bet Zion dijo/ome hac/d, mit ere (Np), Die
dreg zion titol mit ore (Nw), N. het
waarkohkzien ore vordiend(Nw), Hij bet
'twit ore wunnon op 'e riedorie (S z), Hij
is mit ore s/a ogd (Bdie), Ft was your oons

een ore dawwe die uutnouci%ing kregon
(Obk), Die ore kwam die meonsken ok we!
toe (Obk), Mit iof en ere is do bargemeester inbae/d (App), Ze hadden d'rgien
ere van het leverde hen geen waardering op
(wat eigenlijk hun verdiende loon is) (Nbk,
Ma), naor eer en geweton (spor.), wit ore
vrij wezon vrij van iets zijn (een verplichting, took, afspraak enz.) zonder datje
erop aangekeken kunt worden (Db, Nbk):
G. vroug me to koffiedrinkon, mar oons

mom was jaorjg, dat ik was mit ere vrij
(Db), (verb.) We bin d'r met rou wig omme
dat et niet deurgaot, we kun mit eren vrij
id. (Nt, Ste), zo ook Dan bin wij mit oren
vrij (Bu) en We kun mit ere d'r vrij van
(Ma), Ft 20! Zion ere to nao kommen as
niet (..) het zou zijn eer te no komen (Sz),
zo ook Dat is mien ore to nao (Ld), Dat is
mij toch wel wat in do ore as vakman dat
raakt mij toch wel wat in mn eergevoel,
komt m'n eer te na (Nbk, vo), zo ook Ft
komt him in de ere (Np, j, vo, be: Np, Op),
Ft kwam him aorig in de ere (Ma) en Ft
komt thj in de ore to nao (Wol), Ze loden
Hover aarmoedo as dat 20 do baand
ophub'en, dat was hear (to veuio) in do ere

raakte hen te zeer in hun eergevoel (b,
Ow), Dan ston ie to book as eon beste
vakman on daor ste/dc ie eon ore in (n: Ot),
naor eer on goweten (!), We hebbon do
regenputte weer es good sohonemaokt en in
ore borstoidin Z'n oude !uister, in zn echte
fIinktie (!), Hij zol et in ore beweron, zo
hinge as hij !eofde met een gevoel van
eerbied, zodanig dat het goed bewaard
bleef (j), zo ook 1k zal et mit are dregen
bijv. een spe!dje dat men van iemand kreeg
(Oho), in ore !aoton in eon fraaie, goede,
aanzien!ijke stoat laten b!ijven (bl), Jfooi
mit ere jaw fosoen (Db), Do ore is rcddod
in elk geval zal men or niet oneervol af
komen (Db), zo ook Ze hobbon do are roddod (Dho), do ore an jezo/s ho/on (Diz,
Nbk) 2. hoog/hoger aanzien dat iemand/iets
ondervindt Hij krig niot do ere die 'in
tookonip(E!, Pe-Dbl, Bdie), Him kwam die
ore we! toe (App), Hij kreeg de ore we!,
mar die kwam him vo!gcns recht niet toe
(Ld), Hij is aorig op Zion OTO stci'd (Np),
lone die nooit do minstc wezon kan, kost

dat minstens gold mar vacke ok nog ore
(Op), Die bet zion ore hio!omao/c vor/ouron
(Nw), Hier is gion ocr an to bobae/cn dit
zal nooit lukken, dit wordt nooit wat (Nbk,
Wol), D'r is gien are mit 'm to bcgaon je
doet hot hem nooit goed genoeg (Ste), zo
ook D'r is gion ore an to bogaon er valt
niets mee to beginnen (Ow), Daor hot hij
gion ore mit inhae!d (Bu), Daor hobbcnje
ore van, dat is eon goZondo pruimor dat
kind eet heel goed, gezond (Wol), Daor hot
hij gion ere van dat levert hem geen
vo!doening op, zal voor hem geen reden
voor leedvermaak kunnen zijn (Nbk, Np),
mit do ore strioken gaon lof krijgen, de
danklwaardering/het aanzien inkasseren dat
een ander iemand eigenlijk toekomt (Bdie,
Nbk, Np), wat in ore ho/on iets in ere

houden: Ft oo!dcr!ik stoo woddo in ore
ho/en (Ow), zo ook Th7 bet Zion oudorlik
butts a/tiod in ore bouwen (DIa), Hoo!jim
cigon taol in ore, die zo nao an 't hatto !igt
(ba), Dacnk d'r ommo daj' jow oo!de
buurman con betien in are ho/en (Spa), tor
ore van 3. hulde, verering, eerbetoon Goof
hum ere je moet hem van je verering laten
b!ijken (Bdie), Dat was me eon hole ore
(Nt), Daor bej' mij eon hio!o ere mit
andaon (El), Ft is zoc'n best moons on d'r
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erebaene - ereronde
isgicnicnc die hcurdc creandoen wil(Sz),
Elkeniene het beur dc ere andaon (Obk), Ic
doen him daor ccii hide ere mit hij zal

zich vereerd voelen als je dat ten gunste
van hem doet (El), mit mi/itaire ere
begrcvcn wooden (Op), zo ook Hij is mit
ere begreven (Diz), Ze bcbben hour wc/
good de ere andaon vooral gezegd bij een
begrafenis, wanneer er veel mensen komen
(Nbk), sneuvelen op et veld van ccrd.i. op
eervolle wijze, door voor het vaderland to
strijden (Nt), Ze hebben 'in mit ere
begra yen (Dia), Ze wodden aBc view
uutncudikd em dc iacste ere mit to
bewiezen de laatste eer (Dho, vo), vaak
(met de var. eer): benaming voor de
begrafenisverening, als naam met hoofdletters (verspr.) 4. nette, fatsoenlijke wijze,
in verb.: Mit ere bet hij altied zien wark
daon (Nw), Ze bin in aBc ere en fesoen
trouwd ze zijn getrouwd zonder dat het
meisje in verwachting raakte (Nbk), mit ere
en deugd dc kiendcrgrootbrcngcn (Nt), in
(aBe) ere on deugd(Bdie, Dhau, Diz, Spa,
Sz, Ow): In ere en deugd bin ze oud
wooden (Sz), Hijgruit in ere on dcugd op
(Diz) 5. z. ccrdc, eer 11 * Ere wie ere
tockomt (App, Bdie, Dfo, Nbk, Np,
Sun-0t), Ere die... (Ow), Ere is teer (Db)
erebaene (spor., v) de; -n; ...baentien
[I:ar...] 1. erebaan (spor.) Dat Jcverde gien
cent op, 't was inkeld een crcbaentien (v)
2. z. ecrdebaene
erebeie z. cerbcic
erebeiebcdde z. ccrbcicbcddc
erebeiesjem z. eerbeiesjem
ereboge (Nbk, Ow, Wol, b) ['t:ara ... J ereboog ccii creboge macken (Ow), Daor
hcbbcn ze eon crebogc year opsteid, mit
'We/kern thuus' d'r op (1,)

erebult(e) z. eerdcbu/t
ereburger (spor.) ['t:ara...] - ereburger
eredaegs I (Db, El, Nbk, Np, Op, b, ba)
Ook aeredaegs (Diz, Np, Op) Zn.
['uorad:s, ook wel ...dE:xs/'s:aro...], in de
verb. de eredaegs de volgende dag: Dc
eredaegs gong I naor dc voddering (vo)

eredaegs TI (Db, El, Nbk, Np, b, v, vo)
Ook eerdaegs (bet. 2: Nbk), aeredaegs
(Diz, Np) bw. ['uoro... / ... ..s:oro ... ] 1.anderdaags, de volgende dag Ercdacgs gong hij
vot (Nbk), An 't acndc van de middag lot
de meester tegen wie a wwe eredaegs

badricdcn moeten ( v) 2. morgen (Nbk)

eredienst (1) ['t:ra...] - eredienst,
godsdienstoefening
eredivisie ['i.:ara ...] - eredivisie
eredokter (1) [uoro...] - eredoctor
eredokteraot (1) ['uara ...] - eredoctoraat
eredong z. eerdcdong
eredongbult z. cerdebult
eregister (El, Nbk, Nt, Nw, Spa v) Ook
cergister (Ma, Np, Spa) [l:ara'gstç/uor...]
- eergister den Janticn van cergister een
vreemde, eigenaardige persoon (Np)
erekruus (Np) [uor ... ] - erekruis
erektie (spor.) [i:arsksi] - erektie: bet zich
oprichten van de penis
erelid (spor.) ['i:oro...] - erelid
erelidmaotschop (spor.) ['corD...] - erelidmaatschap
eremedallie (I) ['caro...] - eremedaille
eremiddags (Nbk, Nbk, v) bw. [core
mdaxs, ...da(x)s; aks. wisselt] 1. de
volgende middag Ze kwamrnen crcmiddags (Nbk)
ereinorgens (Nbk, Nbk, v), voor var. z.
ook onder morgen I bw. [core...; aks.
wisselt] 1. de volgende morgen Ercrnorgcns was et doodsti//e (v)
eren zw. ww.; overg.; eerde, het eerd
['corn] 1. eren: eer, eerbied bewijzen Dat
rneenske kuj' nict gcnocg crcn verdient
heel erg geëerd te worden, ook: is uiterst
gevoelig voor eer die men bewijst (Np), Dc
bocren on de arbeiders eerden mekeer
bijg/ieks dent op dc hooltvcrkoping eon
borrel te geven (Obk) 2. hoogschatten 3. Z.
ccrdcn * Win etklcinc nict ccrt, is etgrote
nict wccrd (El, Ow), Dc oolderdom die
moot cord wodden (Pe-Dbl)
erepenning ['core...] - erepenning eon
crcpenning kricgcn (Bdie)
ereplak (spor.) ['L:areplak] - ereplaats
ereplieht (spor.) ['i:orephxt] - ereplieht
erepodium (spor.) ['care...] - erepodium
erepoort (Nbk, Np, Op) ['core...] erepoort, ereboog Die erepoort, datbebben
zij griT daon (Nbk), Buurman hadde et
ercpoorticn year cons buns in zien icnticn
bcknusscld(Op)
erepries Ook ereprijs (fp: bet. 2) de
['corn..!..] 1. (verz.) ereprijs 2. bep. plant:
ereprijs (fp)
ereprijs z. ereprics
ereronde ['care...] - (vaak verkl.) ereronde
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ereschute - es
cen ererontien rieden (Dho)
ereschute z. eerdeschute
ereteken (spar.) [i:ara ...] - ereteken
eretribune (spor.) ['uoro...] - eretribune
ere'veurzitter (spar.) ['I:ara...] - erevoorzitter
erewacht (spar.) ['i:arawaxt] - erewacht
ereweeks (Nbk, Np, v) bw. [uarawt:ks;
aks. wisselt] 1. de week erna, de volgende
week
erewoord (spar.) [:aro..] - erewoord op
erewoord (spar.)
erf z. art
erfdeel z. arfdie/
erfelik z. arfe/ik
erfenis z. arfenis
erfenisse z. arfenis
erfgenaam z. arfgenaem
erflaoter z. ar/looter
erfpacht z. arfpacht
erfscheiding z. arfscheiding
erfstuk z. arfstok
erg a. arg I, II
ergens z. argens
ergeren z. argeren
ergerlik z. arger/ik
ergernis z. argernis
-eri'je z. under -ije
erig z. eerdzg
-erig [arx] - -erig: bekend aehtervoegsel, na een zelfst nw. uitdrukkend:
veel bevattend, vgt. Et pad is zaanderig
(Nbk), De bri7 is kiuterig (Nbk); na de
slam van een ww.: geneigd om te daen wat
de stam uitdrukt: 1kb/n nietzo Joper%hou

niet zo van ]open, wandelen (Nbk); na de
stam van een ww.: geschikt am te daen
wat de stam uitdrukt Et weer was vandaege
niet arg fietserig, zolange et regende
wacren de meensken n/ct zo loperig en zo
kuj' we! deurdoen (01-NI); na de stam van

erkennen [er'kei:] - erkennen: uitspreken
dat jets juist is Hi] nios erkennen, dat ze
gefiek had had (Nbk); uitspreken at

anderszins aangeven dat men jets at
iemand een zekere status toekent con
regering erkennen (spot.)
erkenning [cr'kent] - erkenning, i.h.b.: de
erkenning van het Steliingwarfs nI. als (te
beschermen) streektaal
erkentelik (verspr.) bn., bw.; -er, -st
[sr'kcntlak] 1. erkentelijk, dankbaar Al
soms een goeie daod doen, kun ze daoz
crkcnteffk year wezen (Obk)

erkentelikhied (Nbk) [Er'kEntjakhit] erkentelijkheid iene wat geven aut
erkente/ikhied ( Nbk)
erker (verspr.) ['srkç] - erker Ecn erker is
cut et huus bound (Ow)
-erni'je z. under -ije
ernst z. cernst
ernstig z. eemstij
erts (spar.) [Efls] - erts (delfstaf)
ervaring [Er'fa:ruj] - ervaring: het ervaren
dear ervaring (Nbk); andervinding eon
hick ervaring een bijzondere (Ieerzame,
nuttige enz.) ervaring (Nbk); kennis door
ervaren te hebben ccii protte ervaring
hebben veel ervaring hebben (Nbk)
erve z. arve
erven z. arven
es I (verspr. OS, Nw, 01-NI) de; -sen;
-sien [Es] 1. es, hoaggelegen bouwland
nabij een waonkern Op 'e essen Jaggen
vacke st/en en year de graensschciding
(Ld), Ben es is hoog boa wlaand(Ow) 2. in
cM boel in de es hebben vaar elkaar hebben
(Ma): Ze badden de hocl aorig in de es
(Ma), in de es wezen dik in orde zijn, goed
zijn (Ow): Et is mar in de es mit low

(Ow), Now, etisindees, hear! (Ow), oak:
in fraaie kieding gestaken zijn (Obk): Die
een ww.: de in de stam genoemde han- is mar aonj in de es (Obk), d.i. hetz. als in
deling in zeer lichte mate verrichtend 1k de pronk 3. z. eske
bin zo zwieterij (Nbk)
es II Oak 's (in bep. verb.: bet. 3) bw. [as]
erika (Op) ['urika] - erica: bep. gekweekte 1. eens, een keer in het verleden, op zekere
vorm van heide (Op)
dag As ze dan al es bi] cons kwamnien,
erikabossel (bs: Dfa, Obk, Op) de; -5; can naminen ze ok echt even de tied year
-tien ['t:arika ...] 1. bep. barstel waarvan de cons (Nbk), Et was es op een keer (..) het
pennetjes de honing in de raten tosser gebeurde eens (Nbk), Luther bet es zegd
kunnen maken (speciaal gebruikt bij het (..) (b) 2. op zekere tijd in de taekamst 1k
winnen van heidehaning, dat nogal taai is) kom dommiet wel es bi] Jim an (Nbk), Ic
erikaheide (Dhau) de ['t:a ...] 1. hetz. als moe'n dommietgauw es een keer b/f cons
erika, z. aldaar
kommen (Nbk) 3. een enkele keer KoJ'

esakker - ester
daor nog we! es? (Nbk), Die ophoolt mit eskenboom (verspr.) Ook eskeboom (Dla),
token newt gauw es pcpermunt neemt essenboom (Bdie, Bu, Nt, Pe-Dbl),
nogal eens (Ow), Kuj' now nook es een esseboom (ko) ['s .... .... b ... ..eska ... .
keer doen wa'kjc zegge? (Nbk), Kom,
- es (bep. boom), hetz. als eske
hawwejow daor es kom jij bier voor een eskenhoolt (Dfo, Dho, Diz, El, Ma, Nbk,
enkele keer (b), Now moej' Cs kieken kijk Np, Nw, Obk, 01-NI, Ow, Wol, bI, n: Ot,
eens eventjes, nog es nog een keer, we! es b: im) Ook eskenliout (DIa, Sz), esken
wel een keer, soms: Dat gebeurt wel es, (Nbk), essenhoolt (ZW, Db, Ld, Nt) et
mar ok wcl es met (Nbk) 4. gezegd ter ['eskij ........h..!..] 1. essehout Eskenhoolt
versterking: Woj' we! es rap van mien hiem wodde bruukt vcur et macken van harken
ofgaon! (Nbk), (tegen een kind:) Woj' we! (Np), Eon haemerstae!e moet van eskenes macken daj' op bedde kommcn! (Nbk), hoolt wCzen (Obk), Dc recnzc is van een
1k zal him es Sink de waorbied zeggen! stok ieperen- of essenhoolt (Ste), Wae(Nbk), Vcrdu!d nog es toe! potverdrie gentoeten weren ok van esken (Nbk)
(Dfo), Gut nog s toe! verdorie, hoe bestaat *Rood haor on cskcnboo!t is n/ct op gocic
het, kijk, kijk! (Nbk), Qe God nog es an grond bouwd hetz. als soortgelijke verb.
toe o God!, lieve help (Nw) 5. gezegd om met elzenhoo/t, z. aldaar (Ma)
een hoedanigheid te benadrukken Dat is eskenhoolten (1) Ook eskenhouten (Dia)
nog es optrcden wat hij dot (Nbk), 't Is bn.; attr. ['csknho:ltnJ ... ] 1. van essehout
disse wake regen, regen en nog CS rcgen een eskenhoolten stok in c/c schoppe (Dia)
(Nbk)
eskenhout z. eskenboo!t
esakker (b) de; -s; -tien ['esakr, 'ez ... ] 1. eskenhouten z. eskenhoolten

akker op de es
eskenpolle (Op) de; -II; -glen ['eskppolo] 1.
esdoorn (verspr.) ['ezdo:arv] - esdoorn een hetz. als eskenboom, eske
hege van esdoorns (Np)
eskenstobbe (Nw) de; -n; -gien
esdoornblad (verspr.) ['ezd...] - esdoorn- [eskp'stoba, ook 'Es...] 1. stronk van een es
blad
eskenstok (01-NI, n: Ot) de; -ken; -kien
esdoornhoolt (verspr.) ['szd ... ] - esdoorn- ['sskstok, ...'stok] 1. essehouten stok Qonbout
ze strontschoppe is ccii cskcnstok (01-Nl)
esgrond (Dfo, Dhau, Obk, 01-NI, Ow) eskentakke (Op) de; -n; . . .takkien
['esxront] - esgrond, hoge, rond liggende ['sskptaka, ...'taka] 1. tak van een es
bouwgrond van versehillende eigenaren In eskentoèke (Op) de; -n; ...toekien
Tronde is krck nog ccii stok esgrond [ssk'tuko, es...] 1. tak van een es
verkocbt (Ow), In Drenthe !egden ze Eskimo ['Eskimo:] - Eskimo
vroeger vacke dikkc stien c/Cr tussen c/c eskimohond ['eskimo:hont] - eskimohond
csgronden vdur ofschciding (Obk)
espenbiad (Op) et; ...blaeden; ...blattien
eske (Db, Dfo, Ma, Nbk, Wol, n: Ot) Ook ['espqi ... ] 1. blad van een esp beven as eon
esken (Ma, Nbk, b, k: Ste), es (Bdie, Op, cspcnb!ad (Op)
Wol) de; -n; eskien ['eskoPesk/ss] 1. bep. Esperanto [espa'ranto.....toM] - Esperanto
boom: es In c/c bossen staon vaeke c/c essay (I) [e'stj, e'si.:] - essay
esken in troepics bij mekecr (Dfo)
-esse ['esa] - -esse: achtervoegsel waarmee
eskeblad z. eskenbiad
vrouwelijke persoonsnamen worden geeskeboom z. cskcnboom
vormd, zoals siktcressc: ze zijn in dit
esken (Diz, El, Ma, Nbk, b: im) In.; attr. woordenboek niet alle opgesomd
['ssk] 1. van essehout Bijmijstaotccn esseboom z. eskenboom
esken boom in c/c tuun een es (Diz, El), essenblad z. eskenb!ad
ccii esken spoorstok (Ma), esken hoolt essenboom z. eskenboom
(Ma, Nbk) 2. z. eske, eskenboolt
essenhoolt z. eskenhoo!t
eskenblad (Dfo, El, Ma, Nbk, Np, Nt, Nw, essien (n: NI) et; essies ['esin] 1. kant van
Obk, Op, Sz, Wol) Ook eskeblad (Dho, een bikkel alt het bikkelspel tegenover het
Dia), essenbiad (Bdie, Db) et; ...blaeden; viak dat met staondertien wordt aangeduid
...blattien ['s.f..] 1. blad van de es (bep. Est. - afkorting van Esther, bep. bijbelboek
boom)
ester (Dfo, Dho, Ld, Ma, Obk, Op, Ow, b,
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esterik - etelage
b: Im, In) de; -s; -tien ['estçj 1. hetz. als
essien, z. aldaar (Dho) (bij het spelen met
bikkels:) We gooiden dan can balle op an
Inossen dan do hi/the/s ommekeren; ester,
buifcje, standerke an gatterke (Dho) 2.
estrik: vloer- of wandtegei ( Db, Dfo, Dho,
Ld, Ma, Obk, Op. Ow, b, b: Im, in) Op cell
ester vunnen we vroeger vaeke mooie
biebelse vearste/Jingen (Op), Esters kommen year in de oo/de huzen in de kaemer
tegen do veurgcve/ of Jangs de wanen
(Dfo), Ow at staniezer toe zatten esterties
mit mannegies on wiefics, bonnen an
katten, schaopen enz. d'r op. As at goad
was mossen in al/c vier hoeken van die
esterties hick k/eine gatties zitten van
pennegies bij at opstaepe/en, dan was at
baandwark an ze weren dan s/im dater; as
die gatties d'r met in zatten dan was at
naomaek on niet echt (Ow), witte of
b/auwe esterties, besehi/derde tegels ho von
de heard (b: Im, in, p), moo/c esters in do
schostien (Ma), In de oo/de Saksiscbe
boerderien /iggen esters op 'e v/oer(Obk),
In I hear b/oembak zitten 300 jaor oo/de
esterties (Db) 3. in een estertien spek laag
of piak spek met de dikte van een ester,
vergehjkbaar met can stientien spek, z. ook
spek, bet. 1 (Dfo)
esterik z. estrik
estertegel (Nw) de; -5; -tien ['sstç...] 1.
hetz. als ester, bet. 2 Estertegelties van
dattien bij dattien bin moo1 (Nw)
estertien z. onder ester
estrik (Obk, 01-Ni, Spa, Sz, Woi) Ook
esterik (Nt) de; -ken; -kien [sstrUc/'cstçk]
1. hetz. als ester, bet. 2
et I bep. hdw. Ook 't [at/t] 1. her at nije
haus, ft nije buns 2. gebruikt bij maat- of
hoeveeiheidsaanduiding: per eenheid, per
stuk twie kwatties 't pond (Nbk), vier
gulden et stok (Woi), turfper vier gulden
't bonderd (Bdie, Np) 3. gebruikt vóór de
overtreffende trap Wie was d'r at gaawst?
het sneist, het eerst
et II Ook ? pers. vn. Me pers. enk.
(onzijdig) 1. als naamwoord gebruikt 't
K/end goelde, hij nam at even op 'e aarm
(Nbk) 2. als aanduiding van jets dat nit de
situatie of het verband duidelijk kan zijn
En now is at vat!, Waor heYc at laoten!,
Daor hej't a/I daar is het al Nbk), ook:
daar begint het al, gaat het al mis e.d.

(Nbk), (in loos gebruik:) Datza/

't

wel dat

zal wel zo zijn (Nbk) 3. als vervanger van
het onderwerp in een uitdrukking: Dat is 't
now krck, 't Gong to veer (Nbk), ft Is
noga/ can aentien /open (v), Laeter is at
war wodden tassen hear ontstond er een
reiatie, trouwden ze (j) 4. ter vervanging
van het gezegde 't Bin gien znakke/ike
dingennl. kwestjes, Etbinpracbtige tieden
year wie ft weten wil, Dat is et hie/emao/e!
dat is geweldig, precies zoais het moet
(Nbk), Et was vossejacht west an asjonge
vent was A. mit west te drieven U) 5. als
aankondiger van can onderwerps- of
voorwerpszin Et is con mooi ding dat ze
zovilie year die aanne /anen over hebben,
Et is oppassen daj'niet uutg/ieden (Op), ft
Liekt wel dat d'r can stok varkenb/aoze an
zit(b) 6. onbep. onderwerp bij oneigeniijke
onpers. werkwoorden ft Verbaosde him, 't
Ontgong him hij begreep het met, het
drong met tot hem door (Nbk) 7. als
invufling van de onderwerpsplaats bij
onpers. werkwoorden 't Regent, 't Lekt, ft
Wodde a/ mar laeter, mar ze gongen met
op buns an (s), In zien bean in do boot
/eefde at van vis was het een an a! (j) 8.
als formeel objekt bij veal werkwoorden ft
winnen, 'tin Ft/iefhebbenbuikpijn hebben,
Dat at doze/dc scbi/der daon hadde (...)
(ba), As ze at mar met an do k/auwen
kriegen, zoo H. (vo), N newt at him met
zo krek neemt her niet zo nauw (Dfo), Jo
bebben at of 10 bebben ft met, mar mien
moeder badde zoe'n klein ha/pien, mar dat
ding was zo bilks emse handig mit do
naalde, die kon nijen a/ badde ze d'r year
/eerd(Sz) 9. aankondiger van het eigenlijke
onderwerp Et was daor a/ berwertsjaoren
can entekooi west (..) (Obk), 't Is bier
a/tied zoe'n rereg/oepwiend(Ma), Ft Weren
doe zaandwegen (..) U). Et wannen
[waren] as twiejonge venten die (.j (j),
En as at good ies was (..) U), A. zo/ ok
mitdoen an at was mitien ok daansen in de
tente op at ies (j)
et(te) z. ate
et-woord (I) ['atw...] - het-woord
etage (spor.) [uta:zjo] - etage,

bovenverdieping
etappe de; -s [t:'tapo] 1. etappe (van ccii
parcours)
etelage [i:t'Ia:zjo, ...tJ...] - etalage (van
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etelageraem - eten
een winkel e.d.)
etelageraem [ ... to'Ia:zjo .... ... t'a: ...] etalageraam (van een winkel e.d.)
etelagerute [ ... th'Ia. .... ... t!'a: ... ] etalageruit (van een winkel e.d.)
etelageverloebting (spar.) [...'la:zja...,
- etalageverlichting (van een
winkel ed.)
eten I et [i:tç] 1. voedsel, dat waar mens
of dier zich mee voedt 1k bob glen zip an
eten (Np), 't Was ion on al gezellighied,

kinderen:) Wiesneazen! Et gaotje n/ks an!
(Nw), zo oak: Daj' noolt glen soep moor
lassen zollen! (01-NI), Vraogczaod! (Diz)
en Overslag! (Wol)
eten II st. ww.; overg., onoverg.; het eten
['utçj 1. (overg.) opeten, nuttigen Wat et
die man toe/i een protte (Nbk), AJ' niet
genoeg to eten kriegen dan gaoj'je mar
anmelden (Sz), Goof dat spal mar an de
kiepen, et is niet to eten zo siecht van
kwaliteit, zo vies is het (Bu), 1k heb glen
keze eten van disse mater/c ik heb er
absoluut geen verstand van (Wol), Dat hej'
nag nooit zo racr etan zo vreemd heb 1k
het nag noojt gezien (Np), eten (moeten)
wat de pot schaul, mit lange tanen eten
kennelijk tegen zn zin (Ow), Vroeger
wodde d'r glen rooie kool eten op maendag, want daor kwam razie van d.i. naar
men vroeger aannam (Nw), Et or wodt eten

mit lekker eten on drinken d'r hi] U)
Poteten vien ik lekker eten (Nbk), to mm
ctcn bcbbcn ( Nbk), 1k las glen eten (Np),
Van eten en drinken heb I/c et good wat
mn eten en drinken betreft Ci). Atepoelen
moef we] se/war draoden, aanders is '1
glen eten!(Db), Dat is glen eten! (Bu), Dat
eten was mar lekker (Nbk), Van meet ofan
bin 1k opknapt, doe 1k op ander eten
o verging (Sz), je eiken eten verboawen ( j) gezegd wanneer men op oudere leeftijd

2. het geheel aan voedsel waarmee mensenl
dieren zich per keer voeden We hadden

vearmaonden eten bi] cons (j), We hebben
haost glen eten had vandemiddag (v), We
konnen niet best weerommegaon en we
mossen etzonder eten ste/len Q), Ben koe's
eten hal was vier tot vuafvoerhaiperkoe
in de winter (01-NI), 'k Meet mit et eten
an de gang bet eten gaan koken (Np, Nbk),
Aovens, as hi] thuaskwam, ston et eten
year him k/a or(v), Eton koken is makkelik
genog, a]' mar een kookboek hebben mit
niet al to veule drokfouten (b), een lekker
pannegien eten koken ( Bu), Dat zwaore
eten van brane bonen, veal spekvet en zo
was man!adekost, mar vrouwluden Jasten
et ok well (Ow), Die knit zlen eten we/ op
'e tied, daor zorgt hi] we! year (Dfo), 't
Eton wodde d'r year staon laoten ze

kwamen er niet toe hun maaltijd to nuttigen
(buy. omdat ze jets bijzonders wjlden
bekijken) (b) 3. maaltijd, vaak:
middagmaal We hebben et cten op (Nbk),
De vroawluden hebben a/tied can protte
wark mit et eten (Obk), Wat kriegen we
year eten? ( Nbk), year et eten, nao...,
onder...: Onder 't wark en onder 't eten (..)
(b), (verb.) nao etens 's avonds na het eten
(Spa), year etens voor het eten (Sz): Vear
etens bra ukte hi] glen draank ( Sz),

(gezegd als reaktie op vragen naar het eten
dat men gaat krijgen, met name van

plotseling belangstelling toont voor bep.
familieleden die men eerder nauwelijks nog
kende (door buitenstaanders gezegd) (bo)
2. (overg.) door eten zich aandoen, een
bep. lichamelijke gesteidheid, toestand
krijgen Etbiele dôrp her 'in d'rmisselik an
den (d), je zat eten genoeg eten, zoveel
eten dat je niks meer hoeft: Bet je mar
good zat in die mate dat je duidelijk
genoeg hebt gehad (Ld), Ze kwammen bier
hi] cons om hear zat eten to kannen (v),
Dan eten ze hear d'r ok niet tegen of on
kriegen de maege d'r niet van overstaur

dan eten ze oak niet te veel (b), z. oak
onder tegen, bet. 4, Hi] etje de oren van
heufd hij eet erg veel (Nbk), eten daj'
zwieten en warken daj'koold wodden (Ld,
Sz, Obk) 3. (onoverg.) zich voeden Lekker
eten meager we graeg doen (Nbk),
(uitnodigend:) Ia, schik mar an, hear, waor
vffve van eten kan ok zesse van eten (Sz),
Wat eten we vandaege?wat krijgen we als
hoofdmaaltijd (Ow), le moe'n (mar) eten
wat de pot schaft niet zeuren, eet wat je
wordt voorgezet (Diz, Nbk), Dat is een
starke kerel, ik etc lie ver tegen 'm as
vecbten, want hi] zal ml] we! ankannen
(Sz), Hij et me de oren van de kop (El),
Hij at al had hi] gicn schot in de macge
(Ow), eten as een turfgrever (verspr.),
een diekgraever(WoI), ...een slootgrever
(Ow), ...een poep (DIa, Np, Nt, Obk),
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etenkoken - eteri'je
•ecu wolf (Nt, Sz) 4. (onoverg.) de
maaltijd of de hoofdmaaltijd gebruiken We
moe'n eten (Nbk), Tussen de middag
gongen we vaeke om half iene eten (Nbk),
We eten vanaovend om halfzesse, it moe'n
corder thuus wezen (Nbk), Dc boeren eten
middags, en de burgers on de arbeiders
eten aovens (Obk), We nemen een
slokkien veur 't eten (Wol), Hij at dan ok
mit hew-, dan was ze met zo allienig Q),
We hebben vandaege iene had to eten die

met ons de maaltijd gebruikt (di. meestal
de warme maaltijd, inzake een gast die 's
ochtends komt en ook 's middags blijft)
(Nbk, Np), Tegenwoordig gaon de
meensken ant eten, mar vroeger gongen ze
wit gaasten (Obk), Die kan d'r zomar met
mit op toe eten, want dat is wel zoe'n
vreetpoede met zomaar de maaltijd mee
gebruiken (Obk) * Die niet warkt zal ok
niet eten (Nw), Aj' zeggen waj' weten en
uutspi]en daf' eten moej' zels mit 't logo
lief lopen men moot niet alles vertellen

(Dho)
etenkoken (Nbk) zw. ww.; onoverg.;
etenkookte, het etenkookt ['utiko:kJ 1.
koken (van eten) Die man etenkookt ok

(Nbk), Hij etenkookt zels niet die man
kookt niet zeif (Nbk)
etenkoker (Bu) de; -5; -tien [:tnko:kr] 1.
kok, degene die het eten kookt
etenkokeri'je (El) de [i:tçko:kr'ija, z. ook
-i'je] 1. het koken van eten Eenjanhen is
iene die 'in mit de etenkokerie bemuuit

(El)
etens z. onder eten I, bet. 3
etensbakkien z. etersbakkien
etensbellegien z. etersbellegien
eteusbod z. etersbod
etensgerei z. etersgerei
etenskorf z. eterskdrf
etenspanne z. eterspanne
etenspot z. eterspot
etenspul (Bdie, Pe-DbI) et [utspAI] 1. de
warme maaltijd Ft etenspul ligt klaor/staot

klaor (Bdie, Pe-Dbl)
etenstaofel z. cterstaofel
etenstied z. eterstied
etenswaren (Spa) my. ['t:tiswa:çi] 1.
etenswaar
etentien ['L:tvtin] - etentje, feestelijk
getinte, gezamenlijke maaltijd
eter de; -s ['utç] 1. iemand die eet, gnat of

moet eten Ft was een gezonde eter iemand
met flinke eetlust, iemand die graag eet
(Bu, Diz, Nbk, Ste), Da's een goeie eter!
hij eet heel veel (vooral: bij het warme
maal of bij de broodmaaltijd) (Nbk), Hijis
een grote eter eet altijd veel (El), ... een
dikke eter (Db), waartegenover Hi7 was
gien grote eter (Op), N. is met ten grote
eter (Nbk), N is ten lekkere eter iemand
die graag lekker eet (Bu) 2. iemand die als
gast komt eten, iemand die meeëet We
hebben ten eter iemand die meeëet (Bu,
Diz, Np, Nw, 01-NI, Ste), We bebben d'r
vandemiddag een eter bij (Ma, Ow), een
onverwaachse eter iemand die onaangekondigd meeëet (Db, Obk): D'r kwam
een onverwaachse eter, dat wihadden mar
amper genoeg carpels (Obk), We kriegen
zundag eters ( Nbk) 3. eetaardappel (Bu,
Db, Nbk, Np, Ow, vo) We gaon drekt
schiften:deeters, depoterson 'tkricl(Ow,
Nbk), De eters maiden d'r over henne on
wodden opvongen in con zak (vo) * Eters
wo'n d'rgeboren/Vreters wo 'n d'rmaekt/As
men drinkt zonder dust/En et zonder
honger/Dan starft men des te jonger (Dho)

eteraosie (Np) de [i:tç'o:asi] 1. dat wat
men bij een maaltijd gaat eten, vooral
m.b.t. de warme maaltijd de cteraosie klaor
hebben (Np), 'k Moet mit de eteraosie an
de gang ik moet gaan koken (Np)
eteri'je de [ctrtja, ook ...eje, z. -i'je] 1.
bet koken, vooral van voedsel, maaltijden
(verspr.) mitde etene an degangbezig de
maaltijd to bereiden (Nbk), op een aovend
dat H. wat Ia etem ommekwam mit de
etcri7e (j), Hej' de etemie al op vorlikst?
zo ver mogelijk voorbereid (Bu), 1k heb
vandaege een pro tte wark van de eten7e

(Ld) 2. dat wat gekookt en anderszins
bereid wordt voor de hoofdmaaltijd Aj'
bepaolde eteri7e verkoken laoten, dan gaot
de smack d'r wat of (Obk), We
verbouwden in oonze tuun ok pieterselic;
die wodde in de sop bruukt on missobien
wel veur meer eterijc (Dfo), Wat con
etene staot d'r op 'e taofel (Nt) 3. het

geheel aan eten, bestek, pannen enz. dat op
tafel staat (Obk) We bin klaor mit eten;
dan breng uk de eten7e mar aachteruut

(Obk) 4. eterij, etenswaar Do cten7e was
krap in de oorlog(Pe-DbI), Hebben we wel
etcri7e in buus vcur de zundacgen? (Nbk),
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etersbalckien - etteren
1k moet flog wat etene in buns haclen

eterstaofel (Db, Dfo, El, Nbk, Op) Ook

(Dho, El), We be/then de etene al aorig
veur mekeer gezegd bijv. vlak voor de
kerstdagen (Nbk)
etersbakkien (Bu, El, Nt, Nw, 01-NI, Op)
Ook etensbakkien (Bu, Db, Nt, Obk, Op)
['i:tçzbakin/ ... tiiz ... ] - etensbakje
ctcrsbellegien (Nbk) Ook etenshellegien
(Nbk) et; .. .bellegies [utçzbcloxin/'i:tqz ... J
1. het klokgelui van twaalf nor 's middags
(waarmee tevens voor veel mensen het
gebruik van de warme maaltijd werd

etenstaofel (Dho, Pe-Dbl) de; -s
't:tlis ... ] 1. gedekte tafel 1k zal even c/c
eterstaofe/ kjaormaekcn (Dfo), Die repte
him even goed bij de cterstaofel, want hij
hadde den hiele tocbt aachter c/c rogge

aangekondigd) Et etersbellcgien JJdt ok

(Obk)
eterstied Ook etenstied (Bu, Db, Op, Spa)
de [':trstit/'t:tistit] 1. tijd om te eten,
vooral om de warme maaltijd aan het begin
van de middag te nuttigen 't Is eterstied,
heur! (Nbk), Ow eterstied bernie koj' c/c
meerste meensken ongc/egen (Obk), Tegen

(Nbk)
eterstied woj' wel es fri7deri, dan moej'
etersbod (Db, Dfo, El, Nbk, Nw, Op. Ow, eten hebben (Ld), As 't eterstied was, dan
v) Ook etenshod (Op) et; -den; ...bottien mos Ac vrocger con baoken uutdocn nI. ten
['utrzb.../ ... tnz ... ] 1. bord waaruit men de
token dat men moest komen eten (Nt)
warme maaltijd nuttigt
etersvorke (Op) ['i:tçsf...] - eetvork
etersgerei (I) Ook etensgerei (s) et ['...../ etgadde (Bdie, Pe-Dbl) Ook etgarre (Dho)
...] 1. eetgerei
de ['stxado/ ... xara] II. etgaarde, nagras
etersgoed (Nw) ['t:tçs ... ] 1. eetgerei ci etgarre z. etgadde
korfien daor aj' et etcrsgocd in hebben etgarrehuj (Dho) et ['etx...] 1. hooi van de
(Nw)
tweede snee We hebben nog knap
etersketel (Np, Sz) de; -s; -tien ['i:trs ... ] 1. etgarrehuj wunnen (Dho)
bep. veldketel waarin de werkers op het etgarremi'jen (Dho) onbep. w. [etx...] 1.
land hun eten meenamen Ze nammen maaien van etgaarde, nagras We Inoe'n ok
vroeger cen dubbele etersketel mit naor
henne te ctgarrcmijen (Dho)
/aand, an de iene kaant eerpcls, an c/c ere ether (I) ['i:tç] - ether: als drager van
kaant bri (Np)
radiogolven; diëthylether
etersklokke (Nbk) de; -n; .. .klokkien Ethiopie [i:ti'jo:pijo] - Ethiopië
ri:tcs... 1. klok die luidt on twaalf uur
Ethiopiër [t:ti'jo:pijçj - Ethiopiër
middags (z. ook ctcrsbel/egien) Dc Ethiopisch bn. [...'jo:pis] 1. Ethiopiseh
ctersklokkc /5th ok! (Nbk)
etiket [i:ti'kct] - etiket (lett.)
eterskorf (Dho, El, Op) Ook eterskorf etniscb bn. ['Etnis] 1. volkenkundig 2.
(Nw), etenskorf (Op) de; ...körven; -len m.b.t. ras of yolk etnischc minderheden
['utçs ... / ... ..i:tis ... ] 1. mand waarin men het ets (spor.) de; -en; -len [Ets] 1.
eten naar de werkers op het land bracht
voorstelling, afdruk door etsen verkregen
eterspanne (Bdie, El, Nbk, Nw, Pe-Dbl, ettelik (Nbk, j) ['Etlok] - ettelijk,
Wol) Ook etenspanne (Spa) de; -n; -glen verscheiden Ettelike meensken bin d'r bi
['t:trs ... / ... tvs ... ] 1. pan waarin men eten ommekommen (Nbk)
kookt, bereidt (en opdient)
ettepeule z. atepoele
eterspot (Np, 01-NI) Ook etenspot (Obk) ettepule z. atepoele
de; -ten ['i:tçspot/'i:tçispot] 1. kookpot, pot etter de ['ctç] 1. etter, pus Dc wonde was
waarin men het eten kookte boven het vuur nat van c/c ettcr(Dhau), D'rkwam ailegeer
Et haol van c/c iezcren eterspot is stokkend; etter wit (Nbk)
die hong boven debeerd, d'rzattcnpotics etterboel (Dfo) de ['etc...] 1. geheel aan
ondcr(Np), Vrocgcrhullen we c/c eterspot etter Die zweiIeri/e an 't bien moet icc/crc
boven ci vuur (01-NI), Now he'k c/c dag vcrschoond wooden van wege c/c etteretenspot ok nog ontlopen heb ik niet mee hod (Dfo)
kunnen eten (Sz)
etterbule (Nt, Nw) ['etçbyla] - ettergezwel
etersschaole (Op) de; -n; ...schaoltien 1k hebbc cen etterbule an 't bien (Nt)
['i:tjsko:ala] 1. schaal als onderdeel van het etteren ['etrn] - etteren: etter afscheiden Et
eetgerei
begint te etteren (El), ?at p/ak b/ill noga/
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ettergezwel - euliebusse
lange etteren (Diz), Die wonde ettert(Nbk,
01-NI), ...is a] zo lange an 7 etteren (Obk),
Die bulte is deurbreuken en dat dot niks as
etteren (Ow); klieren, zeuren (Diz, Sz) Et
is een vervelende vent, die zit alsmaar te
etteren (Sz), Lig toch niet to etteren, man
(Diz)
ettergezwel z. ettergezwu/
ettergezwul (Pe-Dbl) Ook ettergezwel (Nt,
Sz) [stç ... /...] - ettergezwel
etteries z. ateries
etterig ['et1ax] - etterig: met etter Die
wonde is war etterig (Nbk), Wat bet dat
kiend etterige ogles (Dfo), Die snee wil
niet hielen, et is aong etterig (El), Die
wonde keek etteng out (Ow); etteraehtig
Ut komt war etterig spul out (Nbk), Dat
pith komt vies, etterig goed out (Ow)
etterkop (Bu, Mun) de; -pen; -pien [st1...]
1. etterpuist
ettermienetskop (Nbk) de; -pen
[stçmi'nstskop] 1. bep. scheidwoord
ettesoep z. atesoep
ettestro z. atestro
etui [u'twi] - etui, koker
etymologie (1) [t:timo:lo:'gi] - etymologie
etymologisch (1) [...'Io:xis] - etymologisch
etzelde Ook als et of 't zeide geschreven
[at'sslda] - hetzelfde Dat is etzelde geval,
etzelde geiuud (b), van etzelde gezegd na
bijv. een nieuwjaarswens, de wens dat men
een prettig weekend zal hebben, veur
etzelde net zo goed (Nbk, Np): Veur
etzelde had hij gister ok kommen kund
(Np), Et is oons net etzelde eender (Nw)
eucharisatieviering z. eucberisaosieviering
eucherisaosieviering (1) Ook eucharisatievicring (Ste) [A:xori'so:asi/A:xari
'saisi] - eucharistieviering
eukemene (1) [A:katmi:no] - oecumene,
oecumenische beweging
eukemenisch (I) bn. [A:ka'mi:nis] 1.
oecumenisch
eulie de ['A:Ii] 1. (stofn.) bekende vloeistof:
olie D'r drift eulie op 't waeter (Ow), Ben
kiend dat krek geboren is bet barg op et
heufd, dat moet d'r mit euiie of Et is een
sooft uutsiag, et zit op et wieke van et
heufd; dan doej' d'r eerst eulie op (aovens)
en dan kuj' et c/c volgende morgen d'r of
haeien wit een briefkaorte (die wodde dan
recbtop over et he u/ien baWd, daor bleefde
barg op zitten) (Nw), veriopen cuBe

afgewerkte olie (Spa), Die is in de eulie is
behoorlijk aangeschoten, zo ook Hij was
beheurlik in de eulie (Np), Die kerel zit
dik(ke) in de eulie (Ow, Sun-0t), ...is
dikke in de eulie (Diz, Ma, Np, Op), Dat is
eulie op 7 vuur dat maakt de ruzie, de
opwinding alleen maar groter (Np), zo ook
Dat is eulie op 'e goiven (Obk, Np),
...gooien (Op, Wol), koffie as eulie heel
erg lekkere koffie (Np, Obk): De vrouw bet
koffie as eulie m'n vrouw zet heel erg
goeie koffie (Obk), zo dow as eulie
oliedom, zo glad as eulie gezegd van jets
dat erg smerig is (Nw), (van vloeistoffen:)
Ft is zo dik as culic (Dla) 2. oliesoort
grune eu/iescherp soort olie, van koolzaad,
in de Iaatste oorlog gebruikt i.p.v. vet; ook
als lampolie gebruikt (Bu), zo ook Vroeger
bruukten we grune eulie, raapeube on
siao-eube; grune eulie was degoedkoopste
cuBe (Np) 3. aardolie mit eulie stoken
(Nbk), op cube koken (spor.) 4. in Dc eulie
is him al toediend de Heilige Olie is hem
(als stervende) al toegediend (Nw)
eulie-industrie (1) ['A:liLn...] olie-industrie
euJiebedrief (1) ['A:libQdrif] - oliebedrijf
euliebestrieding (1) ['A:libostridtfl] oliebestrijding
eulieblik (spot.) ['A:libhk] - olieblik
eulieboer (spot.) ['A:lib ... ] - olieboer
euliebolle de; -n; -tien ['A:liboJa] 1. oliebol
(bep. koek), oliekoek Mit de gattiesshef
kuj' de culiebollen out de eulie vissen
(Spa)
euliebolle-aktie de; -s ['A:Iibola ... ] 1. aktie,
aktiviteit waarbij men oliebollen verkoopt
(vaak langs de huizen) voor een algemeen
doel, met name ter ondersteuning van een
vereniging in een dorp
euliebollebakken (Nbk, Obk) zw. ww.;
onoverg.; euliebol!ebakte, het euliebollebakt ['A:Iibolo ... ] 1. bakken van
oliebollen
euliebollebeslag (Bdie, Pe-Dbl) et
['A:libola ... ] 1. beslag voor oliebollen
euliebollekraom (Nbk, Wol) ['A:...] - olie bollenkraam
eulieboring (1) ['A:...] - olieboring
euliebraander (Nw) ['A:libr:ndf] - oliebrander: oliekachel
euliebusse (Diz, Nbk) ['A:Iib&sa] - oliebus:
bus waarin men olie bewaart B. hadde een

:0'

euliedom - euliepeil
balfmingel in de eu/fe/nine; datha/Imingel
mos lekerd wooden (Nbk)

euliedom [A:lidom; aks. wisselt] - oliedom
Doe tech niet zo euliedom, jongien (Wol),

(gezegd van iemand die erg dom is:)
•

•
•

•

euliedom geboren en d'r ni/cs bif leerd

(Nw)
euliedoppe (spor.) ['A:lidopa] - oliedop
euliedrok (spor.) ['A:Iidrok] - oliedruk:
druk van de olie in een deel van een
machine
euliedruppel ['A:Ii...] - oliedruppel
euliefilter (1) ['A:!i...] - oliefilter
eulieflesse (Bdie, Np) ['A:Ii... - oliefles
eulieflutte (App, Pe-DbI, b, n: Np) de; -n;
. ..fluttien [A:liflAtaJ 1. oliebol, oliekoek
(App, Pe-Dbl, b) Zo/len de eu/ieulutten
now al beginnen te warken? (b) 2. kleine

•
•

olielamp (App) 3. kleine oliespuit (n: Np)
eu!iehaande! (spor.) ['A:li] - oliehandel
eulieheufien (Nbk) et ['A:lihA:fin], in HiJ
her ccii eulieheuf en is een domkop (Nbk)
enliejasse (Sz) ['A:li... ] - oliejas
euliekache! (Ld, Nbk) ['A:Ii...] - oliekachel
euliekanne (Ma, Nbk, Obk, Op) ['A:Ii...] oliekan
euliekarre (Bdie, Dho, Nw) de; -n ['A:li...]
1. kar, wagen waarmee een o!ieman vent
eu!ieketoen (Nw) et [A:li... ] 1. hetz. als
ketoentien, bet. 1, al. in een olielamp
euliek!eed z. eu/iek/ied
eu!iek!eppe z. euliek/iope
eulieklied (Bdie, Nbk, Np, Nw, Obk, Ow)
Oak eulielcjeed (Pe-Dbl) et ['A:likli:t/ ... J 1.
bep. zeildoek, o!iekleed
eu!ieklippe (Nbk) Ook euliekieppe (Np,
Obk) de; -n; . .klippien ['A:likhp/ ... klcpa]
1. petroleumkan
euliekoekbakkeri'je (s: oost.) de
[A:likugbakr'Ija, z. ook -i'je] 1. de
handelingen die horen bij het bakken van
oliebollen Et spul veur c/c eulickoekbakkerie mackten ze in odder (s: oost.)
euliekoeke (verspr.) de; -n ['A:likuko] 1.
bep. ronde mee!koek, oliebol We hebben et
c/leg klaor staon vein- de euliekoeken (El)
(..) dan kreej' eon beste hon-el en

euliekoeken(Nw) 2. vreemd, suffig iemand
(Ld, Ma, I) Dat is een rere eulieko eke (Ld),
't Is wat een euliekoeke (Ma), Stienwieker
culiekoekon wsch. oude bijnaam voor
mensen aflcomstig uit Stienwiek(s) * A/ic
euliekoeken in 'tzaand en c/c kionties In de

ziepe vooral gezegd wanneer men per
ongeluk alles plotseling in Sn keer laat
vallen (Nbk, Ow)
euliekoekebakken (Db, Diz, Obk) zw.
ww.; onoverg.; euliekoekebakte, her
euliekoekebakt ['A:!ikukabakj]] 1. bakken
van o!iekoeken, oliebollen AJ' eu/ickoekebakken moej' a/tied wat gist hebben

(Obk), Veurdaj' beginnen te euliekoekebakken, moej''t beslag nog een keer
deurs/aon (Db)

euliekoekebes!ag (Db Obk, Ow) et
['A:likuka...] 1. beslag voor oliebollen,
oliekoeken Et euliekoekebesiag mccl tied
hebben om toe te nec/en (Ow)
eu!iekoekekraom (Dfo, Nt, Ow)
[A:likuka... ] - oliebollenkraam mit c/c
euiiekoekekraom op 'e mark staon (Ow)
eu!iekop (Nw, Op) ['A:lik3p] - oliekop,
bep. soort pijpekop
eu!iekouse (Nw, Ste, Wol) do; -n;
...kousien [A:li... ] 1. kousje van een
petroleumlamp
euliekraene (Nbk, Obk, I) [&:li.. 11 oliekraan do euliekraene dichtednijen lett.
en fig.: de uitvoer/toevoer van olie sterk
doen verminderen of stoppen (I)
eu!iekrisis (vo) [A:likr...] - oliekrisis
eu!iekruke (Ste) de; -n; ...krukien
['A:likryko] 1. rechte, wijde kruik voor olie,
met name met olie voor de lamp
cu!ielaampe (verspr.) ['A:li...] - olielamp
ccii pitte van een eulie/aampe (Ow)

eu!ie!aand (vo) et; ...lanen; . ..laantien
['&:li ...] 1. land dat olie exporteert Dc
eu/ic/an en ste/den hogerepniezen vaaste en
de eu/ic wodde krapper (vo)

eulielanteern (k: Ste) [A:li...] - olielamp
eu!ie!ocht (spor.) ['A:liloxt] - olielucht
eu!ieman (Bdie, Nw) ['A:liman] - olieman:
venter van olie
eu!iemaotsehoppi'je (spor.) de; -n ['A:li... ]
1. oliemaatschappij
euliemeule (Bdie, El, Ma, Nbk, Np, Nw,
Obk, 01-NI, Op, Ow) ['A:limA:la] oliemolen Wijer kocbt een euiiemeuie op
'e Gerdiek; die ston eerst op Twietei, en
laeter in Makkinge, veur lieneu/ie (Ma,

Nbk)
euliemulder (Bdie, Nw, Obk, Op) de; -s;
-tien ['A:li...] 1. mulder van een oliemolen
euliepak (1) ['A:lipak] - oliepak
euliepeil ['A:lipEjl] - oliepeil
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euliepeilen - eupen
euliepeilen zw. ww.; onoverg.; onbep. w.
en her euliepeild ['A:Iipejh] 1. oliepeilen
euliepeilstok (spor.) [A:IipEjlstok] oliepeilstok
eulieperdukt (spor.) ['A:Ii ...] - olieprodukt
euliepiepe (1) [A:lipi:po] - oliepijp
euliepitte (Bdie, Dho, Np, Nw, Obk, Ow,
01-NI, Sz) de; -n; ...pittien [A:IipUaJ 1.
pitje, drijvend in de olie Hij stak et
ouliepittien an (Ow)
eulieplakke (Dho, Nbk, Np) Ook
eulievlekke (Bdie, El, Ma, Nbk, Nw, Up)
[A:liplaka/...flEko] - olieviek (Iett.)
euliepompe (Nt) de; -n [A:li...] 1. bep.
oliepomp: jaknikker
euliepries ['A:lipris] - olieprijs
eulieschilderi'je (ko) et; -n; ...schilder?jgien ['A:lisk ...] 1. olieverfschilderij
Boo vacko he'k voul lactor bif do parapluboom zeton, waor ik mien oorste
oulieschildono maokto op een los stuk
linnen ( ko)
euliesjeik (I) [A:Iisjejkj - oliesjeik
euliesnippe (Bdie, Dho, El, Ma, Nbk, Np,
Obk Spa, Ste, Sz) Ook euliesnipper (Db)
de; -II; ...snippien ['A:lisnIpo/ ...snpf] 1.
vetspuitje, oliespuitje Eon euliosnippien is
ok con klein dinkier, om mit colic to
smoren (Ste), Do frets bob 1k even smeord
mit eon euliesnijopor (Db)
euliesnipper z. ouliesniopo
euliesnuut z. oulietute
euliespuite (Bdie, Ld, Nbk, Np) (spor.)
[A:li...] - oliespuit (Bdie, Ld, Nbk, Np) mit
eon oulespuito snitten (Nbk)
euliestank (verspr.) ['A:Ii...] - oliestank
euliestaot (1) ['A:li...] - oliestaat
euliesteen z. euliestien
euliestel (Ld) et; -len; -legien ['A:li ...] 1.
oliestel
euliestien (Np, Ste, j) Ook euliesteen (Sz)
- oliesteen Ok et sliopon en et
mit do ouliostion anzetton van do beitols
mos ie good kunnen, om mit good scharp
goriodschop to warkon U) 1k moot et mes
op welten mit de wotstien (Np), Vador
bruukte vroogor your et schoormes sliopon
ok eon euliesteen of eon sliepstoon (Sz)
eulietank (Nbk) ['A:lital]k, ook we] ...tqkj
- olietank
eulietanker (Nbk) ['A:litalkr, ...te1...] olietanker
eulietankwaegen (1) ['A:litaflk.... ...tsqk...]

- olietankwagen
eulietoete z. oulietuto
eulietoevoer (I) ['A:litufu:ar] - olietoevoer
eulietuite z. ouliotuto
eulietute (Obk, Op, Sz) Ook eulietuite
(App), eulietoete (Nw), euliesnuut (01-NI)
de; -ii; ...tutien ['A:lityto/...tjto/...tuto/
...snytj 1. bep. kleine olielamp
eulievarve (Ste) [A:11...] - olieverf
eulievat (Obk) ['A:lifat] - olievat
eulieverbruuk (spor.) ['A:11...] - olieverbruik
eulievlamme (Nw) de; -n; -glen ['A:li...] 1.
viam van brandende olie
eulievlekke z. eulieplakko
euliezaod (Bu, Obk) et ['A:liso:;t] 1.
oliehoudend zaad Poddeblaeden hobbon
eulieza odon, die bIle von wol twintig jaor
good in do grond (Bu), Onkruudzaod is
vaoko ouliozaod on komt altiod weer(Obk)
eun tw. [X:n], in het aftelversje * Fun,
doun, dip, zoo von kannon kip, zoo von
kannen kukolokannen, eon, doun dip (Sz)
eunsgat z. ousgat
eunsmodder z. eusmoddor
eunster Ook ouster (Ld, Nbk, Nt, Obk) de,
et; -s; -tien ['X:stfl'A:stç] 1. bep. weeginstrument met veer en onderaan een haak,
waaraan men de te wegen hoeveelheid
hangt; op een wijzerplaat van koper
(meestal langwerpig, reeht boven de haak),
leest men het gewicht af Do moonsternomor van do bottorfobriok bong vrooger
eon ommer mit mo/k an 't ounstor om do
molk to wegen (Obk), BIke boor haddo
moorstal wol een eunstor om war kloino
portijgios molk en zo of eon knion to
wegen (Pe-DbI), Do wiokzustor woug do
poppon ok an ? ounstor (Nbk, Db), Die
voddon zullon we oven an 't ounstorbangon
(Dho), Eunstors koj' aRes an wegen, mario
baddon zo in soorton, do kloin ties zoo 'i
vioront wintig pond, mar do halvomaono of
cirkolounster we] driohondordpond(Nw) 2.
bep. weegtoestel met ongelijke armen, o.m.
door de kuiper gebruikt our botervaten te
wegen (k: Ste)
eunstmodder z. ousmoddor
eupelik z. ouponlik
eupen bn., bw.; -er, -St ['A:prn] 1. open,
niet gesloten, niet dichtgemaakt We slupen
altiod mit 01 raom eupen (Nbk), Zot oat
raom mare von eupen, et is bier zo waar,n
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eupen- - eupenhaorhied
(Nbk), Ic kriegen eon bedompte locbt, as
de deuren nooit eupen kommen (Ste), We
zetten de deuren/ra em en tegen mekeer
eupen d.i. ann weerskanten van een ruimte

één of meerdeuren/ramen openzetten zodat
de wind erdoor trekt (Nbk, Np), een eupen
deure intrappen (Np), een eupen(e) kaaste
zonder deuren (Nbk, Np), Laandmit vaaste
kaanten was laand daor van al/c kaantcn
sloden of Ft Diep ommetoe lag; daor
hadden de koehuders et makkelik; mar
laand van moor boeren an ien stok was niet
makkelik om de koenen op cigen laand to
ho/en, dat nuumden ze doe /aandmit eupen
kaanten (Ow), een eupen keuninginnedoppe

moerdop die nog niet afgesloten is (bs:
Obk), Ft bock ligt eupen niet gesloten
(Nbk), con eupen brief(spor., 1), eon eupen

openhartig, eerlijk (Ow) 4. niet gevuld een
eupcnruumte(spor.), een eupenplakin de
bos zonder bomen (Nbk), een eupen vraoge

(1) 5. nog niet afgesloten, nog niet afgerond
As ze et ni]e gcmientebuus bou wen gaon,
is nog hie/emaole eupen (Nbk), Die
rekening staot nog eupen is nog niet
betaald (Nbk) 6. in op je cupcnst(e) zeer
helder van geest, zeer scherp oplettend 1k
wus now wat v/eis ik in de kupe badde en
dat Bc op mien eupenste wezen mos heel
erg moest opletten (Op), Veural in et
vertrouwde gezelschop van bekenden bi7
niet a/tied opje eupenst en dan vaaltje wel
es war ont (Dhau, 5: Wol), Hi] was op
zien eupenst (Nbk), We moe5i op oons
eupenst wezen we moeten zeer oplettend

zijn (Wol)

heerd (verspr.), mit eupen niond zitten/ eupen- - open-, eerste lid in samenstaon/ligcn to /uustcrcn, Dc brogge is stellingen als eupenmaeken, eupenzetten;
eupen staat omhoog/is eraf gedraaid (Ma, ze zijn in dit woordenboek niet alle opNbk), Hi] bet de mendeuren nog eupen z'n ges ornd

gulp staat nog open (Diz) 2. toegankelijk
Bin de winkels nog eupen cm disse tied?
voor het publiek geopend (Nbk), een eupen
dag (1), eupen huus (1) 3. open liggend,
onbedekt, niet afgedekt Dc wonde is nog
eupen (Nbk), Hi] bet rauwc, eupen,
baster%e hanen (Diz), Ft kussen was year
bescherming, zodat et peerd de host niet
eupen kreeg(Spa), Hi7 bet zo lange legen
dat hi] bet th hicicnjao/ deurlegen, hi] is
eupen raekt an de schoolderblaeden heeft
een open wond gekregen (Nbk), Ft bet wcl
slim vreuren, mar de Londe bt nog eupen
is nog niet dichtgevroren (Nbk), Losse
arbeiders konnen winters hi] een hooltbaos
mit takkemaeken een dagbure verdienen
mit eupen winters winters zonder flinke
vorst, kwakkelwinters (Ow), eupen kaorte
speulen, Daor kuj' gewoon eupen mit him

over praoten zonder dingen achter to
houden (Nbk), (..) dat ze ok hour
bangigbied cup en en bloot veur oons
uutstallen (..) zonder terughoudendheid
(b), Ic hebben vanuut dat buus een eupen
bilk over 't veldzonder iets dat het kijken
belemmert (Ld), Hi] kikt je mit zoe'n
eupen blik an eerlijk, in het geheel niet
aehterhoudend (Nbk), Kom d'r mar eupen
mit year Ft /ocht vertel het maar openlijk,
hood niets achter (Ow), zo ook Die is zo
eupen, die vertrouwt je ailes toe is

eupen-hatopperaosie [A:pIphatopro:osi] open-hartoperatie
Eupenb. - aficorting van Eupenbaoring
(van Johannes) (bijbelboek)
eupenhaar z. eupenbaor
eupenbaasten (Obk) Ook eupenbasten
(Nbk) [A:prp... / ... ] - openbarsten
eupenbaor Ook eupenhaar (Wol), openbaor (Nw), openbaar (spor.) bn., bw.
[A:plp'bo:ar... ... ba:r/o:plp'b ...] 1. algemeen
bekend Depelisie bet al iene anbullen, mar
zien naeme is niet eupenbaor maekt (Op),
een testement eupenba or macken (spor.) 2.
voor iedereen toegankelijk, publiek Op de
cup en bare weg moe 'n we de vingerbalke
van de mi]mesiene ofscbarmen (Diz), et
eupenbaor vervoer(Np, Ow, Spa), Niks cut
dit bock mag cup en ha or maekt wodden (..)
(bI), Leggers bin cup en ha ore registers
(Obk), eon cup en ha ore bi]icnkomst (I),
vcrgccrdcring(I), (zelfst.) in Ft eupenbaor

in het openbaar, voor ieder te zien en/of te
horen: Ic moe'n je scbamen om dat in Ft
eupenbaar to vertellen (Sz) 3. één of meer

instellingen van de overheid (e.d.) betreffende (en daardoor voor iedereen relevant, toegankelijk) eupenbaore warken (van
de gemiente) (Ow), et Eupenbaor Ministerie, een cup en ha ore instelling, de
cup en ha ore schoele

eupenbaorhied (I) Voor -heid z. -hied

Eapa

eupenbaoring - eupenholen
[A:plp'b...] - openbaarheid
eupenbaoring (bet. 1: 1, bet. 2: spot.) de;
-s, -en [A:pipbo:anfl] 1. openbaring: in

zw. ww.; wederk.; eupeneerde, het eupeneerd [A:po'nt:0p7/opa...] 1. zich openbaren,
zich openlijk voordoen Laotor ouponoerdo

bijbelse zin do Eupenbaoring van Johannes

him do zloktc waor zion mom an o vor/oden
was (s: Obk), Dat bet him Iaotor cup onoord

(1) 2. grote verrassing (spot.)
eupenbaormaeldng (1) {...b...] - openbaarmaking
eupenbasten z. ouponbaasten
eupenbieten (1) ['A:pqlbiti2] - openbijten:
door te bijten openmaken
eupenblieven (1) ['A: ...J - openblijven: niet
gesloten worden
eupenbreken ['A:prp...J - openbreken: door
breken, met geweld openmaken: eon douro
ouponbrokon (Nbk), Brook me do bok niot
cupon z. onder bek (Bu), Jo moo'n him do
bok ouponbrokon, aanders zogt hi] niks je
moet grote moeite doen om hem aan het
praten te krijgen (Bu)
eupenbugen {'A:plp...J - openbuigen: door
te buigen openmaken
eupendoen ['A:prpdii:n] - opendoen,

(s: Obk)
eupenflappen zw. ww.; overg., onoverg.;
flapte eupen, is/het (bet. 2) eupenflapt
['A:pl1lflapip] 1. (onoverg.) flappend
opengaan Do deuro kan Jo oupenflappon
dour do baddo wiond(Dhau), Dat raom kan
zo wol ouponflappon (Dho) 2. (overg.)
flappend openen 1k flapte et book oupon
(Dfo), ot opk/apboddo (oven) oupen Happen

(Ld)
eupengaon st. ww.; onoverg.; scheidb.;
gong eupen, is eupengaon ['A:prp...] 1. zich
openen, opengaan Dokoffor gong eupen, 't
Gong oupon gezegd van een wond e.d. die
opengaat, Do ogon gongon him oupon
eindelijk zag hij hoe hat echt in elkaar zat,
zag hij hoe de verhoudingen werkelijk
openen: KuJ' do c/euro even oupondoen? lager) enz., zo ook Doe gongon mien
(Diz), WoJ'me oven do douro oupondoon? ooldors do ogon eupon (..) kwamen tot
(Spa), Mit eon raom doe hi] do dow-c inzicht (v) 2. opengedaan worden Do
oupon (Ste), A]' vroogor do winke/douro baandorgaot oupon (Obk)
oupendodon, bogon do scho/Jo an do douro eupengoolen ['A:pipgo:oj1] - opengooien,
to klingo/on (Ld), Zomar inlonon (...) hot met kracht openen; openen, open doen zijn
do krokus zion tore b/attics oupondaon (ba), Doe doDuutsors vorJouron haddon, gooidon
1k hebbo vandaegc haost nog glen mond
eupondaon heb nog haast niets gezegd (v);

de dear, het hek enz. voor iemand openen
Zo doe him oupon (Nbk), As d'r aovens
lone an do douro zit to rammoJon, doe 1k
niet oupon (Obk)

eupendouwen (Nbk, Np) VA:plm..I openduwen
eupendri'jen ['A:pip...] - opendraaien Bi]
sirengo vest is et an to raodon do
waotorkra one eon klvh7 betion oupon to
drijen, dan is d'r minder govaor your
bovriozon (b, Op)
eupendrokken ['A:prn ...J - opendrukken

eupenen ['A:prpn] - openen: openmaken,
opendoen (spot.), oon deuro//ookon
oupenon (spor.); openstellen (spot.): eon
nijo wog ouponon (spot.); voor het eerst
openstellen, beginnen do vorgadoring
ouponon (El), eon nijo wlnkoi ouponen (v),
oon schoolo ouponon (1)

eupener (Dfo, Nbk, Ste) ['A:pqwr, ...pzpç,
A:panr, ...nor] - opener
eupeneren (s: Obk) Ook oppeneren (Dfo)

do Kannodozon do govangonisdouron daor
ok oupon (J)
eupenhattig [A:prn'hatx] - openhartig eon
ouponbattig moision (Spa), Hi] is wol wat
ouponhattig laat zich nogal eens te veel

ontvallen (Nbk)
eupenhied Voor -heid z. -hied ['A:prphit]
- openheid
eupenholen ['A:ptpho:lv] - openhouden:
zorgen dat iets niet sluit, dicht wordt
gedaan oon doure eupenholen (Nbk): Wij'
(ml)) do douro oven ouponho/on, Bc hob do
hanon vol mit bosschoppon (Nbk), Hoo/mo
do c/euro oven oupon, Jo! (Nbk), Et k/oino
macglen woddo zo slaoporig, zo kon do
ogon haost niot (good) ouponholon ze viel
bijna in slaap (Nbk), Do oog/odon won me
zwaor, 1k kan zo haost niet ouponholon
(Bu), Jo moo'n do ogon (good) ouponho/on

goed toezien, goed blijven opletten (Nbk),
oon winkol cuponbolon d.i. na de gewone
sluitingstijd toch toegankelijk laten zijn,
ook: niet (doen) sluiten, d.i. her winkelbedrijf niet (doen) beeindigen (Nbk)
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eupening - eupenmaeken
eupening Ook eupinge (Ste) de; -s, -en;
eupeninkien ['A:pontl]/'A:pxpxa] 1. (niet
vaak gebruikt) het open (doen) gaan van
lets de eupenung van de deuren, de cupening van cia kiste 2. het doen beginnen van
jets de eupening van de bljlcnkomst (1), de
cupinge van ccii vergadarige (Ste) 3. het
openstellen de eupening van can nic
spoor/fin (1), cia eupening van at jacht-

sajzoan (1) 4. de officjële en/of feestelijke
openstelling de eupening van de nije
scho c/c (Nbk) 5. gat, bres can eupening In
can schuttung/murc (Nbk) 6. middel,

mogelijkheid om jets to bereiken, om tot
een oplossing to komen enz. ZoJ hij nog
can cupening zian om et konllikt op to
lossen? (1) 7. in eupening van zacken
geven opening van zaken geven

eupeningsaovend (1) ['A:ponIl]s.••] openingsavond
eupeningsbi'jienkomst ['A:panu]z...] openingsbijeenkomst
eupeningsbod (1) ['A:p9nujzbot] openingsbod
eupeningsdag (1) [A:panhl)zdax] openingsdag
eupeningsdaotum (1) ['A:pnuJzd...] openingsdatum
eupeningsplechtighied (1) ['A:panuJs
plextaxhit] - openingsplechtigheid
eupeningsrede (1) ['A:pnIx]sn:da] - openingsrede
eupeningstied (verspr.) ['A:...] openingstijd
eupeningstoespraoke (spor.) ['A:ponii]s...]
- openingstoespraak
eupenklauwen ['A:...] - openkrabben
Eupenkont (Nbk) de ['A:plpkont] 1. quasifamilienaam, in Jan Eupenkont gezegd
van/tegen iemand die steeds de dent open
Iaat staan (Nbk)
eupenkrabben [A:...] - openkrabben
eupenlaoten ['A:...] - openlaten: geopend
iaten (van een dent, raam enz.); vrijlaten,
niet afsluiten can stroke grand cupcnlaoten

niet afsluiten, niet bebouwen, niet
bepianten; niet gebruiken, niet invullen can
regel cupcn/aoten (1), de daotum eupenfaotan (1); in het midden laten We babben
nog glen bes/issing neumen, we /aoten at
flog mar even eupen (Nbk)
eupenleggen ['A:prn...] - openleggen: zo
Jeggen dat bet open is can bock

cup enleggen; openen, blootleggen can
oolde putte eupanleggen (Nbk); (fig.)
blootleggen, openbaren Ok in c/c I18de
psalm hat da sebriever zien hatta year oons
cup cn/egd (b)

eupenliggen ['A:...] - openliggen: opengelegd liggen Et bock lag eupen op 'a

taofal (Nbk); geheel tot de mogelijkheden
behoren, in verb. als En mit geld lag de
wercldja year him dupen (b)
eupenlik (Nbk, b, vo) Ook eupelik (Sz)
['A:pIplokI'A:palak, 'A:pak] - openlijk:
onverholen, zonder achterhoudend te zijn
Inkalden s/eaten hear eapen/ik an, eren
wide/den, mar weren d'r in hear hatte we1
year (vo), (..) tha, eupen/lIc of ondergronds, year oonze vrihied voch ten (b),
11)7 Is niet slim eupthk en bijkan soms ok
zo kruperig wezen (Sz)

eupenlocht [A:prn'Ioxt] - openlucht
eupenlochtbad [...'loydbat] - openluehtbad
eupenlochtbi'jienkomst [A:prp'loydb ... ] openluchtbijeenkomst
eupenlochtmuseum [.1...] - openluchtmuseum
eupenlochtrekreaosie (spor.) [.1...] openluchtrekre atie
eupenlochtspul [A:prp'loxtspAl] - openluchtvoorstelling, toneelstuk in de open
lucht Middan in de Schottaler bossics is
rond 1920 can eupenloebtspul van J.H.
Popping opvoard, Vat bet /even' (rond
1830-1839) (Ow)

eupenlochtteniel (1) {...'I...] - openIuchttoneel
eupenlochttheater [.1...] - openIuchttheater Mackten za oat cup enloebttheater In Appelscha now mar wear
mooi year mekccr! (Nbk)

eupenlochtveurstelling (spor.)
openluchtvoorstelling
eupeniochtzwembad (1) [...'J...] openluchtzwembad
eupenmaeken ['A:pxp...] - openmaken Doe
ze onvcrwaaohs gaastcn kregan, habban zo
mar can b/i/c boncn eupenmaakt (Obk), Dc
ia/ga ttcn mosscn flog eupenmaakt wooden
(j), can brief cupanmacken, bijg/ieks mit
can scherc (Nbk), Doe de dukcr wear
eupenmackt was, kwam at wacter d'r dear
plompen (Op), Vrocger kwam de mcipocdaknieper buy at yea op 'c stal am dc
ba/tan eupcn to macken waor do larva van
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eupenpiepen - eupentetten

c/c runderhorzc/ in tat (Obk),
eupenpiepen (ba) zw. ww.; onoverg.;
piepte eupen, is eupenpiept [A:p1ppi:p] 1.
piepend opengaan Daorpiepte hielzaachies
c/c c/cure eupen (ba)

eupenratsen (v) ['A:ptp...] - openscheuren,
snel opensnijden In ienc baal hadde hij ci
kevot eupenratst (v); met een snelle,

scheurende beweging opengaan
eupenrieten (Bu, Sz) st. ww.; overg.,
onoverg.; is/het (bet. 1) eupenreten
['A:pq1ritI] i. (overg.) door rijten uiteen,
open doen worden 1k b/eel achier ccii
ta/the hangen, mien jurk is he!emao/e

euponreten (Bu, Sz) 2. (onoverg.) door
rijten uiteen raken
eupenritsen (Ld, Obk) zw. ww.; overg.;
ritste eupen, het eupenritst ['A:prnrUsI] 1.
met een snelle scheurende, snijdende beweging openmaken AJ' tuunboncn uutdoppen gaon, dan moe]' c/c doppe nog wet
Cs mit een messicn eupenritsen (Obk), In
c/c oor/og c/c nerven van c/c tebaksblaedcn
cup enritsen, om op te hangen en te dreugen

(Ld)
eupenschaeven ['A:prpsk ... ] - openschaven
eupenscheuren [A:...] - openseheuren:
door te scheuren openmaken cen brief
cupcnschcurcn, een koffcr cupenscheuren;

op scheurende wijze opengaan Dc tasse tat
to vol, hij schcurde me eupen (Nbk)
eupenschieten ['A:prpski:tç] - openschieten: door schieten openmaken; zich
plotseling openen
eupenschoeven ['A:plp...] - openschuiven:
openen door te schuiven een schocfdeure
eupenschocven (Nbk); schuivend opengaan
De schoefdcure scheuf ccii betien eupen

(Nbk)
eupenslaun ['A:pql...] - openslaan: met een
slag, een slaande beweging openmaken c/c

in c/c hoogte en
sncc/cn (Np)

c/c boe/

wodc/e eupcn-

eupenspiieten (I) ['A:...] - opensplijten:
splijtend zich openen
eupenspringen ['A:prp...] - openspringen
(..) doe bin c/c klaprozcn cupensprangcn
(ba)
eupenstaon ['A:pzp...] - openstaan: in
geopende stand staan Hij had c/c flappe
van c/c broek nog eupenstaon (Dhau), As

c/c krappe van c/c c/cure rat is, staot c/ic ccii
boci eupen (Nt), cupcnstaonc/e c/akraemen
(ba), Doe stan bij oons c/c broggc eupen
(01-NI), H7 bet c/c roeperc/ en c/epoeperc/
aa/tiec/ eupenstaon hij eet altijd veel en
heeft een goede stoelgang (Wol), z. ook
onder roeperd, Hij
eupenstaon z. onder

bet c/c

picgics

(b); (van
rekeningen e.d.) niet afgesloten zijn D'r
pie

ston van him nag een rekening eupen

(Nbk)
eupenstellen ['A:plp...] - openstellen Hij is
c/'r op tegcn oat et oolc/c voctpac/ weer
eupcnste/d woc/t (Obk), (..) en ste/ oons
hatte year jaw eupen (b)

eupenstikken ['A:prn...] - opensteken: door
steken openen
eupentrekken ['A:pxp...] - opentrekken:
trekkend openen c/c gediencn cupcntrckken
eupenvalen ['A:pip...] - openvallen: door

een vallende beweging zich openen; vacant
raken; door vallen verwond raken Boo]
mar op to goe/cn, de knije is eupen va/en,
mar Bc za/ d'r gauw eon p/cistcr op doen

(Sz)
eupenvliegen ['A:plp...] - openvliegen
eupenvolen (Nbk, Np, v) ['A:prp...] openvouwen Hij voolde een betien
g/imkenc/e ion year icnc c/c briefics eupen
on /ecsc/e de naemen hadde-op year (v)

eupensnieden ['A:pxp...] - opensnijden

eupenwrieven ['A:...] - openwrijven: door
te wrijven open doen zijn (met name van
de huid, een wond)
eupenwringen ['A:prn...] - openwringen:
door te wringen open doen zijn
eupenzetten zw. ww; overg.; zette eupen,
bet eupenzet ['A:prp...] 1. in een geopende

Mien kiepe hadde de kroppe zo c/ikke, toe
he'k 'in mar even eupensneden, en hij zat
vo/grus (Sz), As ccii varken schone was,
stakken to do spierstok aacbtor do hakkcn
/anges en c/an wodde c/c spicrstok vaastcmackt an c/c/cc/c/cr: c/an zetten ze de Icc/c/er

stand zetten Et boo/ten schut in c/c c/uker is
et raem
vanc/aegc cupcnzct (Db),
cupenzetten (Ow), c/curcn tcgcn mckcer
eupenzctten (Bdie, Nbk), 't (Jebeurde wet
onc/er 'tjongvolk oat ze c/c kracnc cupcnzetten en c/c karbicc//antc era verzoepen

kraante eupcnslaon (v), Hi7s/eug etdcksel
eupen, en mit ccii bogc sprang c/c kattc d'r
uut(j); met een slag, een slaande beweging
zich openen Dear c/c hadde wiends/eugen
do deuren eupen (Nbk)
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euperaosie - euvelmoed
Jeutan (Obk)
euperaosie z. opparaosie
eupereren 2. oppararen
eupinge z. eupaning
Eurazi (1) [A:a'ra:zijoJ - Eurazie
euregio (I) [A:trt:gijoM, ook wel ...jo:] euregio
euro de; is; -gien ['A:roM, ...to:] 1. euro,
bekende betaaleenheid van de E.U.-landen
eurocheque [A:oroMsjEk, ook wel
...ro:sjsk] - eurocheque
euromark (I) [A:aroM, ...ro:...J euromarkt
Europa [A:'ro:pa] - Europa
Europacup (spar.) [...'r...] - Europacup
Europacupwedstried de; -en [...'r... 1.
wedstrijd om de Europacup
europarlement (spar.) [A:ar ...1 - europarlement
europarlementariër (spar) ['A:rom
parlomsntarijar, ...ro:...] - europarlementarier
europarlementslid (spor.) {'A:or...] - europarlementslid
Europeaan {A:aro:pi'jã:n, ...poj .... ... pij...J
- Europeaan
Europees {A:oro:pI:s, ...roM...J - Europees
Europoort ['A:ar ... ] - Europoort
Eurovisie (spar.) [A:ro:'flsi, ...roMflsi] Eurovisie
Eurovisiesongfestival [...'soxj...J Eurovis I esongfestival
eusgat (OS, Nw, b, b: im) Oak heusgat
(Sz), eunsgat (Dhau, Obk, Ow), eustgat
(El) et; -ten; -tien ['A:sxat/hA:sxat/
X:sxat/'A:stxat] 1. gootgat, zinkgat, zinkput
bij het buunstap, al. de plaats waar potten
en pannen, rnelkbussen etc. worden

is best veur de bouw (Dhau), ...mar at
stin/cE can are veur de wiend (Db), Fan
zieka bijge nag wel over wat ausgoed
(Ow, Ma), De boaran bruuktan eusgocdbij
can ontstauken vorral (Ow)
eusgröppe (Ld, Nbk, Ow) Oak eustgrôppe

(Ld) de; -n; ...grOppien [A:sxnipa/
'A:stxrBpaJ 1. goot waardoor hat afvalwater
van hat buunstap wegloopt Ft spuu/waetar
/aup in at eusgat an dour de ausgrdppa
veerder dc s/oot hi; op at busserak an at
potrak ton at spul drugen (Ow)

eusieu (Obk: j) et; eusies ['A:sin] 1.
onnazele persoan can onnauzal ausian

(Obk: j)
eusmodder (OS, b: lm) Oak eunsmodder
(Db), eunstmodder (El) ['A:smadç/'A:s ... /
.] 1. madder nit het zinkgat, gootgat, wel
als bemesting over het land gebracht en
oak wel als medicijn gebruikt Ze bruukten
vroagar ausmoddar as madasienan (El),
vaur zwaldarie van de tettans nI. van de
koe (Df'a)
euster z. aunstar
eustgat z. eusgat
eustgroppe z. ausgröppa
eusvat (Obk, Sz) [A:sfat] - haasvat, ni. am
mee te hozen
eutenesie (spar.) [A:tona'si] - euthanasie
eutenesiepille (spar.) {...s ... ] euthanasiepil
euvel I ['A:w, . .4] - euvel: gebrek,
mankement Wat euvel her at wat mankeert
eraan (El), Dat ton at auva/ wel as wazen
her prableem, de moeilijkheid (Db), Ziazo,
dat euvel is ok wear oplost dat maeilijke
geval (Diz)
euvel II (Bdie), in iana wat euvel dudan
schoongemaakt Ft eusgat thor Jopt at iemnnd iets euvel duiden, hem kwalijk
ofva/waatar van at stap henna (Nbk), Ft nemen: Hl1 duudt at mij auva/(Bdie)
waetar lopE daur de gauta naor 't eusgat euvelleer (Nt) et ['A:wh:r, ...vi...] 1. leer
(Dfo), D'r tomE sunder wear, want at voar hat bovendeel van een schoen
ausgat stinkt (Ow), Ft eusgat bij at euvelmoed (verspr., b, p, b: im, v, va) Oak
buanstap moat zo now an dan /aagd euvermoed
(Nbk, Ow) ['A:wJmut,
woddan d.i. het slik, de madder moet emit
A:wr .... ... vç ... J, in d'r gian auva/warden gehaald (Db), Da akstars zittan moad in habban er niet tegenap zien
a/tied bij 't eusgat (Ld), In 't ausgat toj' (verspr.), oak: valstrekt argeloas zijn, er
vroagar van a//es kwiat, de pispottan geen erg in hebben (verspr., b, p, v): H.
woddan d'r ok In Jaagd (Obk)
twain bij oons in de buurt ta wonan,
eusgoed (verspr. OS) et rA:sxutj 1. vieze gianiana die d'r aarst auvalmoad in badda
madder nit hat gootgat, vaak als bemesting (v), NC/hat nargens glen euvcl,nocdin (b),
over het land gebracht (soms gebruikt bij N. is zo ziek, it habba d'r glen auva/moad
ziekte van biggen en koeien) Dat ausgoed maar In geen vertrauwen, geen hoop (Nt),
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euveltien - even
verder in d'rhielemaolgien eavelmoedin
he/then voortdurend talmen, knoeiend bezig
zijn (Nbk)
euveltien (Ste) et [A:wltin, .. .v...] 1.
kleine overtreding, klein zaakje Die had in
de bak zeten om len of aander euveltien

(Ste)
euverbeudig z. overbodij
Euverburen (Ste) Ook Overhuren (Ste) et
[A:wr ....... yr ... ..o:wr .... ... vi ... ] 1.naam van
een bep. gehucht onder Steggerde, Ned.
Overburen (naar informanten meedeelden
slaat de naam op wat er van een bep. oude
weg overgebleven is) Euverburen /udetd.i,

de kIck aldaar (om 17.00 our) (Ste)
euvermoed z. euvelmoed
euze (bet. 1: Dho, Nw, Obk en cost., bet.
2: Op) Ook uize (bet. 1: Dfo, El, Nbk, Np,
b: Im, In), aigies (my. van bet verkl.: Np)
de; -n [A:zhxjza/'.ejxis] 1. cog aan kleding, waarin het bijbehorende sluitingshaakje past; vaak als mv., in verb.: haoken
en euzen (en var.) haken en ogen (Iett.) An
'tjak zitten baoken en euzen (Dho, Obk),
baoken en uizen om an de kieren te zetten

(Dfo), An een manludebroek zatten cen
haoke en een uize (Nbk), 1k kan de broek
niet meer opho/en, de euze is d'r of (Nw),
1k heb et eusien van 't jak (Dho) 2.
onderkant van het rieten dak (Op) De euze
wodt rotter%, et dak moet es overdekt
wodden (Op) * Haoken en uizen/Tlkke
takke tuizen (s: Db)

Eva de; _15; -gien ['i:fa] 1. bekende
vrouwennaam: Eva Adam en Eva, z, ook
onder Adam-en-Eva 2. (met kleine letter)
z. evaatje

evaatje (Obk) Ook eva (Obk, Wol)
[rI:fa:tja/It.fa] - evaatje, bep. vrouwenschort
evakuee (vo, j) [ufaky'wt:J - evacué En
dan weren d'r bier in et/aest van de oorlog
ok nog een protte v/ochtelingen (die
evakuees nuumd wooden), nut Roermond
en omstreken (ye)

evaluaosie (1) {ufaly'wo:asi, uva ... ] evaluatie: het achteraf nagaan en
beoordelen hoe jets is verlopen
evalueren (spor.) [i:faly'w:art,] evalueren
evangelisaosiewark (I) [...'so:asi...] evange us atiewerk
evangelie (verspr.) [t:fa'gi:li, ..âx...J evangelie (volgens Christus, ook: elk der

vier boeken met die aanduiding uit het
N. T.), verder in verb.: Dat is ok a/tied glen
evangelie dat is niet altijd zo mooi als men
zegt/als het lijkt, is niet altijd waar, komt
niet altijd uit zoals gezegd was (Diz, Nbk,
Np, Obk, Ow), zo ook Die praoties van
him bin a/lemao/e glen evangelie (Op), Dar
is ok niet voigens et evangelic zoals het

hoort, zoals verwacht zou mogen worden,
ook: het kan niet helemaal door de beugel
(Sz,Np), Watmienmemzegt, is evangelic

geldt als waarheid, zo moet het (Ld) *
Hoeft a/tied glen evangelic Ic wezen het
hoeft altijd niet zo te zijn zoals het gezegd
wordt (Nbk, Ow), ook: 't is goed dat er
eens een grapje gemaakt wordt, anders
wordt het leven zo eentonig (Op)
- evangelisaosie (1) [...'so:asi] - evangelisatie
evangelisaosiegebouw (I) [...'s3:si...] evangeli s ati egeb ouw
evangelisaosielekaol (I) [...'ss:asi...] evangelisatielokaal
evangelisaosiewark (I) [...'so:asi...] evangel i satiewerk
evangeliseren (1) {cfaflgi:li'suari7] evangeliseren
evangelist (Bdie, Dho, Op, Ow)
[t:fal3(g)o'lIst] - bep. voorganger:
evangelist Een evangelist is glen domenee
mar een veurganger (Ow), De dienst in
oonze karke wodt ok wel es dour een
evangelist verzorgd (Op)

evelasten (Obk) In.; attr. ['i:wolastç,
... vo ... ] 1. van everlast een eve/asten buis
(Obk)
evelasting (Nt) de [m:walasttr), 'i:v ... J 1.
bep. stof: everlast
eveltaske z. evertaske
even I bn. [ubrn] 1. deelbaar door twee
een even getal, even nommers 2. gelijk,
onversehillig, in verb. als 't Is me om et
even (Nbk, Np, Nw, 01-NI) 3. vlak, egaal
(Nw) War bet die vent daor een moo] stok
evenegrond/iggen(Nw) * 'tlsmi]om 't
even, as 't honnen binnen of teven (Np,
Nw, Nbk), ...as ik deur de katIe of de
kaeter beten wodde (Obk), zo ook St is
ml] on of even het maakt me niet uit, kan

me niets schelen (Nbk)
even II bw., z. ook effen II ['i:brp] 1.
gezegd als versterkende bevestiging Heb le
even ge/ok had! (Nbk) 2. een korte
tijdsspanne Hi] kwam krek even te vroeg
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evenaar - eventaorisnommer
(Nbk), Ft is even over twelven (Nbk), Nog
even en de haene zal beginnen te kri7en
(..) (v), even laeter kort daarop (v), Ft is
flog mar zo even leden erg kort geleden
(ba) 3. voor enkele momenten Gao mar
even bij him kieken (Nbk), 1k gao even
buten (Nbk), Kom mar even bij me (Nbk),
Ft jg mar even, dan bin de kiender al weer
groot (Nbk), Ft is mar (zo) even oat de
kiender Hein binnen het duurt maar (zo)
kort (Nbk), Ft is mar veur even veer heel

verhoudingen (gemaakt, gebouwd enz.),
van dezelfde afmetingen, met gelijke
afstanden, maten enz. 't Is aorig evenredig
bouwd (Nbk), Dam- ligt een fj/ne,
evenredige v/oer in een viakke, geed
horizontaal liggende vloer (Nw), Hij zet

now een nij huus; now, a Ic et 20 bekieke,
evenredig as oonzen, wakker etzelde!
(Nw), Mit evenredigepassen leupen zehier
veurbij(Bu), Jowmoe'n evenrethj breien!
(Wol), een evenredig breisel (Spa),
kort (Nbk) 4. zonder problemen, zonder evenredig zijen mit keunstmeststnen
veel moelte Voer eerst de knienen mar (Obk), De boer hadde de knollen moo]
even, en gao dan mit je huuswark veerder evenredig zijd (Op), De tuun is moo]
(Nbk), Wij'dat we] even veurmijdoen? evenredig anklauwd (Nbk), een evenredig
(Nbk) 5. in Iichte mate Dat gaot me krek gewas (Ld), De knollen kommen mooi
even te veer (Nbk), Ft is d'r aenlik even evenredig op (Np), een evenred/ge toom
wat te vroeg veur(Nbk), Dat peerd is even biggen (Ow), 't Is evenredig verdeeld
groffer (Bdie), Hij is even groter as I (Bdie) 2. gehjkmoedig, evenwichtig Hij is
(Nbk), Ft iene is even mooier as 't aandere wel een evenredig mannegien (Ma), Mit
(Np), 1k bin even kleinder as mien breur evenredige lot is goed omme te gaon
(Op), Even veerder lag (..) een eindje (Pe-Dbl), Hij was altiedkalm en evenredig
verder (v), De iesbaene was mar even (vo) 3. standvastig, niet snel tot veranderen
vertrouwd(Db) * Geniet van 'tieven, want geneigd Wijbebben de laeste daegen aong
et duurt mar even (Op)
evenredig weer (1Db), ? Is een evenredig
evenaar (Bu, 1) de; evenaren; -tien ['uwa meense, die veraandertniet zo gauw (Ste),
na:ar, ...va ...] 1. lang dwarshout aan een Die koe is zo evenredig op 'e me/k, die bet
dissel waaraan twee spoorstokken komen nooit een mis mao! (01-NI)
(Bu) Bif twie peerden hej' een evenaar en eventaoris (verspr.) Ook effentaoris (Nw),
twie spoorstokken neudig; de evenaar is inventaoris (Bu, Dho, El, Ld, Ma, Obk,
lange en die is et middelpunt; daor Ow, Pe-Dbl), inve('n)taris (Bdie, Diz,
kommen de twie spoorstokken an (Bu), de Cl-NI, Op, Spa, Woi) de; -sen
evenaar, de grootste van de drie [:brn'to:aros/sfrn't.../ifift.....1f5(n)'t...] 1. de
spoorstokken; daor koj' de trekkracht mit aanwezige voorwerpen en goederen in een
verdielen, aj' bijglieks een jong en oold huis, boerderij, kantoor enz., de inboedel
peerd year de waegen hadden (Bu) 2. De eventaoris bestaot out waegens,
evenachtslijn (I)
mesienen en vee (Nt), Bij 't veurjaormoej'
evenaoren (spot.) [uwenotorn...
de inventaris opmaeken (Pe-DbI), de
evenaren
inventaoris opmaekennao overlieden(Dho,
evenbeeld (1) ['ubrnbi:lt] - evenbeeld
Ow, 01-Ni), De eventaoris was mar lege
evengoed (Nbk, vo) bw. [t:bxpxut; aks. verzekerd (Nbk) 2. het inventariseren van
wisselt] 1. eender, even, gelijk 't Is mij de inboedel (Nbk, Obk) D'r is eventaoris
allemaol evengoed (Nbk) 2. desondanks, maekt (bij overlieden, enz.) de daartoe
echter (vo) Ze kregen evengoed nog wel bevoegden hebben de inboedel gemeen peer schokken te verwarken (vo)
ventariseerd (Nbk), De netaris maekt
evenood (1Db, Op) bn. [t:brpo:lt; aks. in ventaris mit overlieden (Obk) 3.
wisseit] 1. in gelijke mate end Ze bin van successierechten (di-) eventaoris (van)
evenoolde lee/tied (Db), twie e venoolde betaelen successierechten betalen (Dhau,
peerden (1Db), N trouwde mit een Dho, Np) 4. inventarislijst As d'r iene in de
evenoolde vrouw (Op)
femilie verstarft, moet vaeks de in yen taoris
evenpies z. eventies
opmaekt wooden (Obk)

evenredig bn., bw.; -er, -st [t:brp'rt:dox] 1.
volgens onderling overeenkomende

eventaorisliest (1) [...'t...] - inventarislijst
eventaorisnommer (1) ['ti - inven-

eventies - examendag
tarisnummer
eventies (verspr.) Ook evenpies (verspr.
efies (Db, App) bw. ['ubiptisii:brppis/'t:fi
1. een korte tijd Hi7j hat bier mar evenpi s
west(Nbk), Waacbtes evanties(Nbk), We
zitten toch noga/ eventies toch vrij Lang

2. zonder veel problemen, zonder dat het
veel moeite kost Laot ml] oat mar is
avenpics doen (Nbk) 3. een klein beet e
WI]' ml] eventies he/pen? (Nbk), 't Is
mar krck eventies oat at vertrouwd g
gezegd bijv. wanneer het ijs net hou t
maar ook niet meet (Nbk), zo ook Dat was
mar krek eventies vertrouwd (Nbk)
evenwel (Nbk) bw. [t:brnwrl; aks. wissel ]
1. net zo goed, evengoed
evenwicht ['ubqiwxt] - evenwic
toestand van evenwicht waarin iets zi
bevindt (lett.): We Jeewiekten de kiape
dan wodde d'r van lane v/auge/ w t
oflcniot, dan haVen ze at evenwicht ni t
(Nw), Dc voete zit aacbter an de ploeg o
'in in evenwicht te ho/en, de ploagzo a
wodt at nuumd (Ste)

evenwichtsbalke (spot.) ['L:bxpw...] evenwichtsbalk
evenwichtsstooi-njs (Op) ['i:..] evenwichts stoornis
evenwiedig (Obk) bn. [i:bip'withx] 1.
evenwijdig, steeds met gelijke tussenruimte
Mit roggazijen wodt can baoke zet in de
grond hier en daor, in de lengta on over de

mansnaam, i.h.b. als aanduiding van de zon
(Dmi, Nbk, Pe-DbI, Ow, WoL, b: In): Daor
baj' Even! gezegd als de zon doorbreekt
(Wol), zo ook Evert komtd'ran id. (Dmi),
We hebban Evert ok aorig op 'a rogga!

gezegd als de zon ongenadig op je schijnt
bij het werken op het land zodat men lui en
loom wordt en evt. daardoor niet veel meet
doet (Pe-Dbl, Ow), zo ook Hcj' bile Evert
op 'a rogge? gezegd als het warm weer is
en men niets doet (Nbk), vandaar hue
Evert op 'a rogga hebben lui zijn (Dfo,
Dho, Nbk, Np, Ow, Pe-Dbi, b:Lm), Evert
op 'a rogga bebban id. (Bu, Spa, Op) en
Hij/optmit Evert op 'a rogge (01-NI), can
hula Evart een Iuie man (Spa)
evertaske (Bu, Db, Dfo, Dhau, Ma, Nbk,
Np, Nw, Obk) Ook evertasse (ZW, Dho,
Nt, Mon, Nbk, Nw, 01-NI), evetaske (Db,
Obk, Nbk), evetasse (Nt, Spa, Sz),
eveltaske (Nbk, b: Im, p), heveltaske (Ld,
Ow, p. b: Im), hevertaske (Bu, Dfo, Ld),
hevetasice (b: In) de; -n; .. .taskien
['t:wçtasko.... vç . .. 1.. .taso/uwataska,
ht:w .... ... v .... h:w...,
ht:wo.... ...ye ...] 1. hagedis, niet
zeiden ook gebruikt als benaming voor de
salamander 2. pissebed (01-NI)
evertasse z. evertaske
evertien (Obk) et; everties ['i2wftin, ...vç...]
1. huiskrekel (Obk) 2. houtworm (Obk)
Everties bin basics die in 't hoo/t vreten

bretta van de bouw; at bin Jattias om recht
en even wiedig te boa wan (Obk), Die beide
straoten Jopen even wied% (Obk)

(Obk)
evertille z. hevati/la
evetaske z. evertaske
evenzogoed (Db, Dfo, Nbk, Np, Nw, Op, evetasse z. evertaske
hi) bw. [t:bipsogut; aks. wisselt] 1. niette- evetille z. beveti/le
mi toch 't Is evenzogoed een opoffering evt. - aficorting van eventuaai
om die beida oo/de meensken an aende te cvvenseerschoenen z. aevensearschoenen
brengen (Nbk), 1k bin d'r veurige wake ok evvenseren z. aevenseran
west, mar daorom kan 'k d'r evenzogoed evventuren z. aevanturen
nag wel can keer wear kommen, beur (bi), evventuur z. acvantuur
1k badde can dikkejasse an, mar 1k wodde ewig z. iewig
evenzogoed flog koo/d(Op) 2. bovendien, ex (spot.) de; -en [eks] 1. ex, vroegere
ook nog (Np) Hi] hat at allemachtig in de echtgenoot of echtgenote Zol zien ax ok
rogge en evenzogoed hat hi] at mit de komman? (Ow)
knijan te redden (Np) 3. net zo goed (Db, examen at; -s; -tien, -pien [eksã:rn:] 1.
Nbk, Nw) Jim kim evenzogoed over Dc
Fochta/ as over Qostarwoolde naor
Appaiscba (Db), Ia kun ok evenzogoed
thuusb/icvcn as daj' d'r henna gaon (Nbk),
't Kan evenzogoed zo as aanders (Nbk)

Evert de; -s, -en; -jell ['i:wçt, ...vçtJ 1.

examen in onde/ing examen, schrlfta/ik
examen, dear een examen komman, year
can examen zakkcn

examenboek [Ek'sã:rn:buk] - examenboek
examenciefer [ek's... - examencijfer
examendag (spor.) [Ek's...] - examendag
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exameneis - extremistiscli
exameneis (I) [Ws... ] - exameneis
examengeid (1) [ek's... ] - examengeld
examenkemmissie (1) [ek's...] - examenkominissie
examenklasse [sk's...] - examenklas
examenopgaove (I) [sk's... J - examenopgave
examenoproep (spor.) [ek's...] - examenoproep
examenpergramme (spor.) [ek's... ] - exarnenprogramma
examenperiode (I) [ek's... ] - examenperiode
examenregeling (1) [ck's...] - examenregeling
examenstof (spor.) [ek's... ] - examenstof
examentied (spor.) [ek's... ] - examentijd
examenuutslag [ek's... ] - examenuitslag
examenvak [ek's... ] - examenvak
excentriek I (Ste) et; -en [Eksl)'trik,
EkSOn'trik] 1. excentriek, kolderschijf: nI.
in karnmolen
excentriek II (spor.) In.; -er 1. excentriek:
buitenissig
exeminater (Nbk, elders spor.) de; -s [ekso
mi'na:tr] 1. examinator de exeminater bi]
ci autorieden thren (Nbk)
exemplaar z. exemplaor
exemplaor Ook exemplaar et; -en; -tien
[sksm'plo:ar, cksip... ] 1. exemplaar (van
zaken, ook wel in toepassing op dieren of
mensen (dan vaak licht denigrerend)) Now,
dat is me ok ccxi vrcmd exemplaar een
eigenaardige persoon (Nbk)
exkursie de; -s [ck'skArsi, ..zi] 1. exkursie
(naar een bezienswaardigheid ed.)
exkuus [eks'kys] - exkuus, verontschuldiging Ic exkuus anbieden (spor.)
Exodus ['skso(:)dAs] - Exodus
expedisie [€kspa'disi] - expeditie: onderzoekingstocht, ook: de personen die zo'n
tocht uitvoeren
expedisieleger (vo) [skspo'disil...] - expeditieleger Et Ingelse expedisie/eger wodde
bij Daunkarken omsungeld (..) (vo)

experiment [rkspuari'ment] - experiment,
proefneming, proef
experimenteel (!) [...'tt:I] - experimenteel:
proefondervindelijk
experimenteren (1) [skspt:orimsn'tuap] experimenteren
expert (spor.) [sks'ps:ar] - expert
expesisie [ekspo'sisi] - expositie,

tentoonstelling (di. meestal van kunst)
expletaosie (I) [skspia'to:asi] - exploitatie:
het exploiteren
expletaosieciefers [skspla'to:asisifçs] exploitatiecijfers
expletaosiekosten (spor-) [eksplo'to:osi
kosti3] - exploitatiekosten
explosie de; -s [sks'plo:asiJ 1. explosie
(Jett.)
export - ['eksport] - export As de koenen
schurfplakkies op 'e huudhebben, wo'n ze
oficeurd veur de export (Ld)

exporthedrief(spor.) ['ekspoclbodrif] - exportbedrijf
exportbepaoling (!) ['skspodbopo:aluj] exportbepaling
exportciefer (spor.) [ks...] - exportcijfer
exporteren (spor.) [skspo'tuari7] - exporteren
exporteur (spor.) [ekspo't...] - exporteur
expres bw. [sks'pres] 1. expres, met opzet
1k het ci expres zegd (k: Ste), ..daon
(Nbk)
expresbrief [Eks'prezb...] - expresbrief
expresse (I) [sks'prcsa] - expresse, in per
expresse per expresbrief (I)
expressie (spor.) [Eks'prEsi] - expressievak
expressievak (spor.) [ek'spresifak] - expressievak
expressionisme (I) [sksprrsjô'ntsmo] expressionisme
expressionist (1) [eksprssjo'nist] expressionist
exterieur (vo) et [sksb'riA:or] 1. exterieur,
buitenzijde (inzake koeien:) Et is mij flog
al es tegen va/en, somstiedcn wat et
exterieur anbe/angt en ok wel es or vetgebalte (vo)

extra In., bw. ['€kstra] 1. meer dan
gewoonlijk D'r kommen extra onkosten
overbenne (Np), extra unkommen hebben
(Nbk), Op zundag knegen we wel es wat
extra's mit 't eten (Nbk), (zelfst., verkl.:)
We hadden een extragien disse maond een

extra toelage, een stukje extra inkomen ed.
(Np, Ste, Sz) 2. buitengewoon extra mooi,
extraje best doen

extragien (spor.) ['kstraxin] - extraatje
We kriegen wel es een extragien (Ow)

extreem (I) bn. [sk'stri:m] - extreem
extremist (spor.) [skstro'mst] - extremist
extremistisch (spor.) [skstro'mstis] extremistisch
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ezel - ezeltienrieden
ezel de; -5; -tien 1. bekend dier: ezel Dat/s
glen ezel! hij is behoorlijk uitgesiapen
(Nw), ccv Jul eze/tien hetz. als sleepharke
(Dfo), zo darn as ccv ezel, zo koppig as
cen ezel (Obk, Op, Nt), zo Jul as cen ezel
(El, Nt), H/f Is ccv echte wrotter, b/f
warktas een ezel hij is een echte werkezel
(Bdie, Diz, Spa, Wol) 2. dom iemand
Grate eze/4 Stomme ezel daj' b/nv en!
Nbk), War b/f' cen czcl!, (gezegd van

iemand die het a!tijd beter meent te weten
en opmerkingen van anderen niet
verdraagt:) H/f kan glen trap van cen ezel
verdrcgen (Ste), waartegenover H/f kan
we] een schop van een ezel verdregen hij

kan wel tegen een stootje (fig.) (b) 3.
raamwerk als draagkonstruktie voor een
schoolbord, doek ed. * Een ezel stoot him
glen twle keer an dezelde st/en (verspr.),
Eon ezel stat h/rn mar len keer an dezeJde
st/en (Np), ... stot him nIcE weer an dezeJde
st/en (Ow)
ezelachtig [':zJ...] - ezelachtig Dat was
toch ok ezeJachtij van je behoorlijk dom

(Nbk)
ezelachtighied (Nbk), voor -heid z. -hied
['i:z ...] - ezelachtigheid, domheid out
ezelacht/ghled (Nbk)
ezelen ['i:zJi7] - eze!en Die bet war ofvrot,
die her war ezeld! (Sz), ook in d'r tegenan
ezeJen: We tone 'n d'r tegenan ezeJen am dlt
k/a or Ic krlegen (Op)
ezelsbroggien (01-NI) Ook ezelsbnsggien
(Spa) ['t:zzbroxin/...brAxin] - eze!sbrug-

getje (fig.)
ezelsbruggien z. ezeJsbrogg/en
eze!skont de; -en; -isa ['i:zls...] 1.
achterste van cen ezel, vooral in * Rood
haor op goe/e grond Is beter as zwat haor
op ccv ezeJskont schertsend gezegd tegen

iemand die een toespe!ing maakt op het
rode hoofdhaar van de spreker, z. ook
onder boor (Op)
ezeiskop ['s:..] - ezeiskop
ezelsoor et; ...oren; -tien ['t:zls...] 1. oor
van een ezel of net als van een ezel (Nw)
2. omgevouwen of gekrulde hoek van een
b!ad papier, karton s.d. ezelsoren an
bocken (Db)
ezeltienrieden onbep. w. ['i:4tiridv] 1.

ezeltjerijden In despeultuan verrnaekten de
kiender heur mit ezeltienrieden (01-Ni)
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