
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































studiegenoot - stumper 

studiegenoot (spor.) [st...] - studiegenoot 
studieheufd (spor.) ['st.] - studiehoofd 
Hij het gien studieheufd (spor.) 
studiehulp (spor.) [st...] - studiehulp 
studiejaor ['St... ] - studiejaar 
studiekammeraod (spor.) [st...] - studie-
vriend 
studiekeuze (1) [st...] - studiekeuze 
studiekosten (spor.) [st...] - studiekosten 
studielast (1) [st...] - studielast 
studieles (spor.) ['St...] - studieles 
studieloon (spor.) [st...] - studieloon 
studiemateriaoL (1) ['st...] - studie-
materiaal 
studiepunt (spor.) ['st...] - studiepunt gien 
genoeg studiepunten haelen ( spor.) 
studiereize [st..] - studiereis 
studierendement (1) [st...] - studieren-
dement 
studiereuster (spor.) ['st...] - studierooster 
studierichting [st...] - studierichting 
studierisseitaot (spor.) ['st..] - studie-
resultaat 
studieschuld (spor.) ['st..] - studieschuld 
studietied (spor.) [st...] - studietijd 
studietoelage ['styditula:g] - studie-
toelage 
studieverlof (spor.) [st...] - studieverlof 
studieveurlichting z. studieveuslochting 
studieveurlochting (1) Ook studie-
veurlic/iting (1) [st...] - studievoorlichting 
studiezael (1) ['st...] - studiezaal 
studio  ['stydijoM, ...jo:] - studio: 
filmstudio, radiostudio, televisiestudio 
studio-opnaeme (spor.) [st...] - studio-
opname 
studiogebouw (spor.) ['st...] - studio-
gebouw 
stug bn.; -ger, -st [stAx] 1. (van mate-
rialen) niet erg buigzaam, niet erg soepel 
zo stug as leer (Ld) 2. (van personen) niet 
vlot, niet soepel in de omgang, enigszins 
nors een stugge kerel (Bu, Nbk) 
stuit et [stjt] 1. ogenblik, hetzelfde mo-
ment () mar et minste was, dat hij d'r 
krek et meerste zin an bar (1.) as hij d'r op 
dat stuit of blieven mos (b), Soms komt et 
je op een stuit zo weer in et zin (0w), Op 
dat stuit kuj't niet in 't zin kriegen (Dhau), 
Je moe'n alles niet op een stuit hebben 
alles in één keer, alles tegelijk (Dho, El, 
Sz, Nw), . op stuit.. id. (Spa, Np), Co 
stuit kreeg hij 't wark daon (Dhau, Obk), 

Alles komt op een stuit ineens, tegelijk 
(Ma, Obk, Wol, Ste), ... op ien stuit.. id. 
(Nbk), 't Was op 't stuit oflopen dadelijk, 
op datzelfde moment (Db, Obk, Wol) 2. z 
stoete 
stuiten ['sttjti3] - stuiten: tegenhouden 
(spor.), in verg. als in zien loop stuiten 
(Nt), echter vooral fig.: beletten Et was 
niet te stuiten tegen te houden (Ma), Die is 
niet te stuiten, et zal deurgaon (Nbk, 
01-Nl, Ste); met kracht terugspringen: Et 
stuitte tegen de miiie (Nbk), vooral: met 
een bal stuiten, vgl. Hij ]cup te stuiten wit 
de balle (Nbk), (overg.) Hij stuitte de balIe 
tegen de mui-e (Nbk); tegenstaan, in de 
verb. tegen de bost stuiten (spor., b.): We 
zullen nog wel bi de butervoogden 
terechtekomwen, al stuit mij dat wel tegen 
de bost(b) 
stuiter de; -5; -tien ['stmjt] 1. iemand die 
stuit 2. bep. knikker: stuiter (Bu, Ld, Obk, 
01-Nl, Wol) een brieke stuiter niet geheel 
ronde stuiter (Ld) 
stuiteren (Bdie, Nbk, Obk, Spa, Sz) zw. 
ww.; onoverg.; stuiterde, het stuiterd ['stcej 
tru] 1. stuitend gaan (Nbk) De balIe vleug 
over de bede en stuiterde over de weg 
(Nbk) 2. een bep. knikkerspel spelen 
(Bdie, Obk, Spa, Sz) 
stuiterpot (01-Nl) de; -ten; -tien [st...] 1. 
pot waarin men bep. knikkers, nl. stuiters 
bewaart 
stuk z. stok II 
stukedoor [styka'do:ar] - stukadoor 
stukedoorwark [...'d...] - stukadoorswerk 
stukedoren [styko'do:o] - stukadoren, 
stukadoorswerk verrichten 
stuken z. stoeken 
stukkig z. stokkig  
stukmennig z. stokinennig 
stullen z stelten 
stulp Z. stölpe 
stulpe Z. stölpe 
stulpen Z. stölpen 
stulphuus (Obk, j) ['St...] - stelphuizing 
stuipvore (Obk) de; -n [st...] 1. dubbele 
vore, tegen elkaar geploegd 
stuiten z_ stelten 
stumen z_ stomen 
stummel Z. stommel 
stumper Ook stumperd (Bu) de; -s; -tien 
['stâmpr(t)] 1. stumper, beklagenswaardige 
persoon of dier, ook gezegd van een oud 
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stumperachtig - sturke 

dier, met name van een paard (Bu), een 
oolde stumper gezegd van een oude man of 
vrouw (Nbk, Bu), aann stuinpertien arm 
dier of arm kind (b) 2. iemand die niet 
veel kan, sukkel Aj't goed naogaon is t 
een stwnper (Nbk), 't is lang gien stuinper 
hij is niet bep. een stumper, hij heeft heel 
wat in z'n mars, ook: heeft flink veel geld 
(Bu, Nbk, Nw, Ste) 
stumperachtig (spor.) [st..] - stumper-
achtig Hij dot soms zo stumperachti 
(Nbk) 
stumperd z stumper 
stumperig bn, bw; -er, -st ['stAmpçox] 1. 
(van handelingen als lopen, spreken) 
gebrekkig, slecht Hij Jopt zo stumperig 
(Nw), As hij veur een zaal volk staot, 
komt et dr altied zo stumperig uut (Nbk) 
stunen (verspr OS, Np, bet. 3: Nt)  zw-
ww.; onoverg.; stuunde, het stuund [st5n:] 
1. kwaad zijn maar niet veel zeggen, mok-
ken, koppig zijn Die zit dam —  mar wat te 
stunen ( Obk), Wat kon hij eers as doen 
wat meester Zee? Stunende gong hij weer 
in de baank zitten (b), HIJ zit dam —  war 
wat te stunen koppig te zijn (Db, Np), As 
et bij Min niet goed vaak, dan kan hij zo 
stunen ( Obk) 2 steunen, kreunen (v) Dan 
ktij' de koenen stunen en schaken beuren 
(v) 3. dampen, stomen (Nt) Et waeterin de 
ketel stuunt d'r over dampt (Nt) 
stuner (Mun, Nt, Obk) Ook stuunder (Np, 
Obk) de; -s; -tien ['stnr/ --- dr] 1. in een 
stiekeme stuner iemand die niet veel zegt 
maar die je in de gaten moet houden (Mun, 
Nt, Obk) 2. stijfkop (Obk), iemand die iets 
wel weet maar het uit koppigheid niet zegt 
(Np) 
stunt de; -en; - ien [stAnt] 1. opvallende 
aktie om de aandacht te trekken voor een 
groot publiek, ook: reklamestunt 2. aktie 
waarbij men enorm indruk weet te maken 
3. stuntvlucht 
stuntelen (Nbk, Nw) ['st&nti;] - stuntelen: 
hinkend, gebrekkig gaan (Nbk) Ik loop wat 
te stuntelen gebrekkig gaan (Nbk); stum-
peren (Nw) (gezegd wanneer men er wat 
omheen praat:) Stuntel d'r toch niet zo 
ommetoe (Nw) 
stuntelig ['stAntlax] - stuntelig Hij kreeg 
een stuntelige gang van lopen (Db), Hij 
lopt wat stuntelig (Ld) 
stunten (spor.) ['st&ntç] - stunten: met 

stuntprijzen verkopen 
stuntverkope (1) ['st ..J - stuntverkoop 
sturen zw. Ww.; overg., onoverg.; stuurde, 
het stuurd ['sty:aru]  1. (overg.) sturen, een 
bep richting langs doen gaan Iemoe'n een 
betien naor de midden van de vaort sturen 
(Nbk) 2. (overg.) richting geven aan het 
gedrag, ontwikkelingen in een bep. richting 
beïnvloeden Aandere meensken kun niks 
mit in beginnen, war ik kan in mit de 
ogen wel sturen laten doen wat ik wil 
(Nbk, Np, Sz), Zij kan heur kiender wel 
aorig sturen (Ld), Ie moen dat aenlik al 
een betien sturen de gewenste richting uit 
laten gaan (Nbk), Hij stuurt alles in 't 
honderd stuurt alles in de war (Sz) 3. 
(overg.) het stuur bedienen Hij was niet 
meer bekwaom om die auto te sturen (Ma), 
Heit, mag ik wit op 'e trekker en mag ik 
dan sturen? (Nbk), Ie moe'n wel goed 
sturen, aj' mit de auto dat bochtige weg-
gien langes gaon (Nbk), Kuj' wel sturen? 
de auto besturen (Nbk), Hij stuurde zels 
(Nbk) 4. (onoverg.) zich laten sturen (van 
auto's enz.) Die auto stuurt licht (Nbk), 
...makkelik (Nbk) 5. (overg.) doen gaan 
Vanaovend het hij me weer betied naor 
boven stuurd (v), D'r wodde wel es een 
jonge op uut stuurd (Dfo), Mem stuurde de 
kiender even naor de winkel om een peer 
bosschoppen (b), Stuur disse bakkiesman 
jim deure niet veurbij (Nbk), Ik kan je d'r 
wel uut sturen (Nbk), iene de les uut sturen 
(Nbk), iene van schoele sturen (Nbk), zo 
ook van schoele stuurd wedden (Nbk), iene 
om een dokter sturen een arts doen 
waarschuwen, doen halen (Nbk), We sturen 
heur doulcnaor een ere schoele laten haar 
een andere school bezoeken (Nbk), et 
kiend uut de kaemer sturen (Nw) 6. 
(overg.) verzenden We sturen et wel over 
de post (b), Moe'n wij ze allemaole een 
pakkien sturen mit de post? (ba), Ik za/je 
morgen een kaorte sturen (Nbk) 
sturk (Bdie, Bu, Dhau, Dho, Dmi, El, 
Nbk, Np, Nw, Obk, Op, 0w, s, 5: Db, p, b: 
lm, In) Ook sturke (n), stôrk (Nbk), stork 
(Bu, Sz) de; -en; sturkien ['stAr(a)k/'stAr 
(a)ka/'st r(a)k/'stor(o)k] 1. ooievaar De 
sturk is zwat in 't vel, et wil regenen (Obk) 
2. iemand met lange benen, grote kerel 
(Nbk, Dmi, 0w) 
sturke z- sturk 
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sturkeboom - stuur 

sturkeboom (Obk) de; .bomen ['st&r(o) 
ko ... ] i. vertikaal geplaatste paal met een 
ooievaarsnest 
sturkefemilie (Nbk) de [st...] i. gezegd 
van een familie waarvan de leden lange 
benen hebben 
sturkenust (Bu, Dho, El, Nbk, Np, Nw, b: 
In)  Ook störkenust (Nbk) et; -en 
['st&r(o)k ... 'stcer(a)ka ... ] 1. ooievaarsnest 
2. punt in een schuur waarin de schuin 
omhoog stekende steunbalken bijeenkomen 
bij de stijl (b: In) 
sturpe Z. stôlpe 
stusiekoor z. stiesiekoor 
stut 1 (Nbk, Np, Sz, Spa, Wol) Ook slot 
(Bu, Np) et [stAt(o)/stot] i. stort: bep. soort 
stevig blik, dun plaatstaal, zinken plaat Hij 
maekte van stut of keuper gebruuksveur-
weipen (melkemmers, melkbussen en zo) 
(Spa), Oonze turfbak vroeger was van stut 
(Spa),  Waainappen, daor schepten de 
meensken de waal wit uur de tonne, van 
blik, stut(Np), Etstotin deschostiensluut 
de schostien of alliend de piepe van de 
kachel gaot d'r deur (Bu), stut in de 
schostien (Nbk), D'r zit een geute omme 
van stut (Np) 
stut II (Nw, Nt, 01-Nl, 0w) Ook stutte 
(Diz) de; -ten; -tien [stkt(a)] 1. kleine 
stuw in een sloot, i.& vorm van één of 
meer balken met palen erachter, dammetje 
van planken en zoden in een sloot (als 
waterkering) een stut i)2 de sloot maeken 
(Nw) 2. hetz. als stutbalke, bet. 1 (0w) 
stutbalke (Bu, Diz, Np, Obk, Op, 0w, j) 
de; -n; ...balkien ['stAdb ... ] 1. balk aan-
gebracht tegen doorzakken: De zoolder-
balken zit de stutbalke onderdeur; op de 
balkons ligt de zoolder (Obk), De stutbalke 
was scheurd deur et grote gewicht van de 
boekweite en rogge (j) 2. steunbalk tegen 
een muur (Obk) 
stute(n) z stoere 
stutelen Z. stoetelen 
stutelig Z. stoetelig 
stutien z. stoetien 
stutpaol (Sz) [st...] - stutpaal een stutpaol, 
waor de turf tegen zet wodde (Sz) 
stutsiekoord z. stiesiokoor 
stutte Z. stut II 
stutten 1 (Nbk, Np) mv. ['st&tiij, in aorig 
op 'e stuiten wezen goed geluimd zijn, 
goed op dreef zijn (Nbk, Np) 

stutten II (verspr.) Ook storten (Bu, Dfo, 
El, 0w) bn; attr. ['stAtIl'stotç] 1. storten, 
van plaatijzer, blikken, zinken een dikke 
stutten plato (Spa), een stutten emmer een 
zinken emmer (Nw), een stutten bak (Obk), 
Een halvemaonekachcl zat een storten 
plaete en een metaolen tromme onder 
(Dfo), stutten geuten (Nbk) 
stutten III (Dfo, 0w, Ste) Ook slot/en 
(Dfo, Diz, Nbk, s) ['st&t.vJstot.n] - storten: 
doen neervallen (van vuil, grond, stenen, 
meel enz.) In de maelbak wodde mael stut, 
dat schepten ze d'r uut en dan mungen ze 
dat (Ste), De kiokarre kan twee kaanten 
uur storten, links en rechts (Diz), oolde 
rommel op et stortplak storten (Nbk), wat 
an de buit stottert bij, tot een berg storten: 
van kuilgras, aardappelen enz. (Dfo), Oon-
ze buurman de timmerman het een mal, 
daor stot hi5 dan beton in en dan wodt dat 
een laandrolle ( s), Mit turfgreven wodt de 
eerste rij turf in de bree zet en dan wodt 
d'r iene dwas op legd, en veerder wodt de 
turfd'rrechtopstaond togenan stut, dat hiet 
in de slag stutten (Dfo) 
stutten IV (verspr.) ['stAtn] - steunen, 
schoren Een zoolder die min is, moet stut 
wodden (Ste), een bouwval stutten (Dfo) 
stutter (Obk) de; -s ['stAtr] 1. laadboom 
van een schip 
stutting (0w) de; -s, -en ['stAtu]] 1. keer 
dat men stut, z. stutten III, vgl. Mit et 
/zzrfgreven (..) kwammen d'r twelf tot 
zestien turven op 'e kroje. Eerst mos d'r 
dan recht bij een Bende wit de haand een 
bree zet wodden wit op et aende een 
kopturf d'r dwas overhenne; dan kon et 
stutten beginnen, twelf tot zestien turven 
op 'e kroje. Dan de slagkroje ommekeren 
zodat die natte turven mooi rechtop tegen 
de bree stonnen (.4 krek zo hoge as de 
bree. Dan al mar krojen vol turf mooi 
rechtop d'r tegenan stutten. D'r kwamnien 
dan zes stuttings tegen een bree an te staon 
(0w) 
stuufl,ulte z. stoelbulte 
stuunder z. stuner 
stuunkop (Obk) de; -pen; -pien ['st9rjkop] 
1. stijfkop 
stuuptrekken Z. stoeptrekken 
stuur et; sturen; -tien [sty:r] 1. sturing, 
leiding om tot iets te komen, het tot iets te 
brengen, voldoende zelfsturing om te be- 
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stuurbekrachtiger - stuver 

reiken Ikmaghim wei wat stuur geven om 
bim op et goeie pad te kriegen (Nbk), Hij 
bad zien hond goed onder stuur wist z'n 
hond goed te doen gehoorzamen (Bdie, 
Ma, Nw, 0w, Spa, Wol), Ze hebben ze niet 
onder stuur ze luisteren niet naar hen, ze 
geven onvoldoende leiding aan hen (Np), 
waartegenover Ik zal je vertellen dat ze 
dam- in buus die jongen goed onder stuur 
hebben (Np), gien stuur hebben geen 
leiding kunnen geven, geen orde kunnen 
houden (verspr.): De schoeiemeester het 
gien stuur onder de kiender (Bdie, Ste, 
Wol), .. over de klasse (Nbk, Nw, 01-Nl), 
...over de kien der (Wol), D'r is gien stuur 
onder et volk de mensen ondervinden geen 
leiding, er is onvoldoende gezag (Nw), zo 
ook Oons laand dat het gien stuur (bi), 
gien stuur holen geen of onvoldoende 
leiding geven (Db, Dho), ...d'r onderholen 
id. (Nt), Et stuur was ze hiciemaoi kwiet, 
doe ze allienik  was ze was van slag, uit 
haar gewone doen (Dhau), Hij is (hiele- 
maole) uur stuur (geheel) van streek, 
overstuur (Bdie, El, Ste), Iliy kan et stuur 
niet holen hij steelt soms (Ste) 2. stuurrad, 
fietsstuur ed. Af' aachter 't stuur willen, 
dan hej'geiiek daf' van de flesse ofbi/even! 
(b), 11)5 is onbekwaam om nog achter et 
stuur te gaon (Sz), Hooi et stuur mar goed 
vaaste (Nbk) 3. de macht over het stuur 
(Obk) Doe hij et stuur kwiet raekte, kon 
hij mar krek bij de bomen langes snaaien 
(Obk), Hij kon et stuur niet hoien en kod-
delde mit fiets en al de sloot in (Nbk) 
stuurbekrachtiger (1) ['sty:obakraxtog - 
stuurbekrachtiger 
stuurbekrachtiging (spor.) ['sty:arbokrax 
t guj] - stuurbekrachtiging 
stuurboord (spor.) [st...] - stuurboord an 
stuurboord (1), naor stuurboord (spor.) 
stuurboordkaante (1) [st...] - stuurboord-
zijde 
stuurgroep (spor.) [st..] - stuurgroep de 
stuurgroep Stelling warts benaming van het 
bestuur van de Stichting Stellingwarver 
Schrieversronte uit de beginfase van die 
instantie (1) 
stuurholen (Nbk) st. ww.; onoverg.; 
scheidb.; het stuurhullen [st...] 1. goed de 
juiste richting houden, in evenwicht blij-
ven, gezegd bijv wanneer men duizelig is 
(lett.) Ik kon niet goed stuurholen (bI) 

stuurhutte (spor.) ['st...] - stuurhut (van 
een schip) 
stuurknuppel (spot) [st...] - stuurknuppel 
stuurloos (spor.) ['st ..j - stuurloos, niet 
bestuurd kunnende worden (van boten, 
schepen) 
stuurlui (spor.) mv. [st ... ] 1. in * De beste 
stuurlui staon an wal het is gemakkelijker 
kommentaar op iets te leveren dan het zelf 
uit te voeren (spor.) 
stuurman de; -mannen, stuurlui (spor.); 
-negien ['st.] 1. stuurman, degene die een 
boot, schip stuurt * Twie stuurmannen op 
een schip gaot niet er kan maar één per-
soon de leiding hebben (Ste) 
stuurs z. stoers 
stuurslot (spor.) ['sty:oslat] - stuurslot 
stuurstok (Obk) de; -ken; -kien ['sty:a(r) 
stDk] 1. stok aan een hoepel waarmee men 
die bestuurt Kleine kiender hadden vroeger 
wei een hoolten hoepel mit bellegies en 
een stuurstokkien d'r an, en dan leuren ze 
d'r aaehteran (Obk) 
stuurvaaste (Dfo) [aks. wisselt] - stuur-
vast: goed te sturen, vgl. Een goed te 
besturen peerd is stuurvaaste (Dfo) 
stuurwiel (spor.) [st...] - stuurrad 
stunt (El, Wol) de; stuten; stutien [styt] 1. 
achterwerk, z. ook onder stoete 
stuutsekoren z. stiesiekoren 
stuutsiekoord z. stiesiekoor 
stuutsiekoren z. stiesiekoren 
stuven z. stoeven 
stuver de; -s (als betaaleenheid ook 
zonder -s); -tien ['stywr, ...vç] 1. stuiver 
Dat kost twelf stu vers (Nw), ... elf stuvers 
(Nw), Een loon van zeuven stu ver per dag 
(Ste), De botter is vandaegeja inienen mit 
tweifstuver 't pond keiderd(b), En aj'd'r 
een stuver overbenne geven (..) meer 
geeft, extra geeft (b), een halve stuver 2 
1/2 cent, eerder ook als munt bekend (Np), 
een mooie stuver flink wat geld: 11i5 kon 
een mooie stuver beuren ( Wol, Ma), Hij 
het een mooie stuver bi5 mekeer speerd 
(Nbk), 't Kon wei es een mooie stuver 
opbrengen een flink bedrag (b), Omke 
hadde beurd dat d'r in Duutsiaand wel een 
flinke stuver te verdienen vul flink veel 
geld (v), zo ook De iesklup had een goeie 
stuver in depot en daorom leuten ze een 
goeie pries verrieden een flinke hoe-
veelheid geld (Obk), 't ls gien stuver meer 



stuvers - sufferig 

weerd niets meer (Nbk, 0w, vo), Zien 
praoties en vieftehalve cent is nog gien 
stuver mittenneer z'n praatjes stellen niets 
voor (b), Ik heb gien cent om hanen, gien 
stuver hek in huus geen rooie cent (bi), 
Die is buten de acht stuver staat erbuiten, 
doet niet mee (Nbk), Now bin 'k buten de 
acht stuvers nu weet ik het niet meer (Np) 
2. z. stoever 
stuvers (Np) bn.; attr. {'stywçs, ...vçsj i. 
met de waarde van een stuiver Hij maekte 
dam-  even een stuverse bosschop ging daar 
even met een onbelangrijke boodschap 
naar toe, vaak vooral: om iets aan de weet 
te komen 
stuvig Z. stocver% 
stuw (verspr.) Ook stuwdamme (bet. 2: 
Spa), stuwdam (bet. 2: 0w) de; -en; -gien 
['styM/'styMdam(a)] 1. inrichting waarmee 
men water in een rivier e.d. keert door een 
schuif e.d. hoger of lager af te stellen De 
stuw is lek (Spa), Mit een planke dwaso ver 
kuf' een stuw maken (Spa) 2. kleine 
stuwdam met stuw (bet. 1) (verspr.) 
stuwdam (spor.) de; -men; -egien ['st...J 
1. stuwdam (spor.) 2. z. stuw 
stuwdamme Z. stuw 
stuwmeer (spor.) [st...] - stuwmeer (lett.) 
subiet z. sebiet 
subjektief (1) [sAbjak'tif, SAP....] - 
subjektief: afhankelijk van de persoonlijke 
opvatting, zienswijze een subjektieve 
miening (1), De meniere zo ze et brengen 
is nogal subjektief(l) 
subkattegerie (spor.) ['sAp...] - subka-
tegorie 
subkemmissie (spor.) ['5...] - subkom-
missie 
subkultuur (spor.) ['s..] - subkultuur 
subliant (k: Ste) de; -en [sybli'jant] 1. 
gemene vent een gemene sublivit(k: Ste) 
subliem (spor.) [sy'blim] - subliem: zeer 
goed 
subsidiaobel (1) [sApsidi'jo:b] - subsi-
dieabel 
subsidie [sAp'sidi] - subsidie subsidie 
geven, ...  vra ogen, .. ±riegen, zonder subsi-
die, mit (een pro/te) subsidie 
subsidie-anvraoge [sAp'sidiâfrs:go] - sub-
sidieaanvraag 
subsidiebedrag [sAp'si..] - subsidiebedrag 
subsidiebeleid (spor) [sAp'si...] - subsi-
diebeleid 

subsidiebepaoling (spor) [sAp'si...] - sub-
sidiebepaling 
subsidiegever [sAp's...] - subsidiegever 
subsidiënt (spor.) [ ... di'jent] - subsidiënt 
subsidiënte-overleg [sAbsidijentoo:wçlsx, 
... ovç ... J - subsidiëntenoverleg 
subsidieregeling [sAp's ... ]  - subsidie-
regeling 
subsidiëren [sApsidi'jt:orIi] - subsidiëren 
Wij wo 'n subsidieerd deur de beide Stel-
lingwarver gcmienten (Nbk), Ze subsi-
diëren die instelling niet langer (Nbk) 
subtiel (1) [sAp'til, sap't.j - subtiel: zeer 
gering qua onderscheid 
succesrecht z. successierecht 
successie (El, Diz, Pe-Dbl) de [syk'sesi] 1. 
successierecht(en) Ze moe'n veertigpercent 
successie betaejen ( Pe-Dbl) 
successierecht (Obk, Op, Wol) Ook 
succesrecht (Ste) et; -en [syk'sss ... / ... ] 1. 
successierecht Ie moe'n ok succesrechten 
betaelen van de inboedel ( Ste), We nioe'n 
successierecht betaelen ( Wol) 
sucheri'j z. sukerei II 
sudderen ['sAdrn] - sudderen Et vleis staot 
te sudderen Nbk, Np), Doe et vleis al een 
schoffien an 't sisteren was, heb ik d'r 
waeter bij daon en kon et nog wat 
sudderen (Obk), even lichies anbraoden en 
dan laoten sudderen ( Spa), De koffie 
begint te sudderen (Np) 
suderaons (Nbk, Op) [sydç'o: s] - jus 
d'orange 
suède [sy'Me:do] - suède een suèdejasse 
(01-Nl) 
suf [sAij - suf: soezerig Ik war wat suf 
nao dat lekkere waaryne eten (Nbk), je suf 
zitten te prakkeseren (Nbk); niet helder 
van geest Hoe kon ik toch zo suf wezen! 
hoe kan het toch dat ik zo slecht oplette, 
nadacht, zo weinig alert was (Nbk) 
suffen ['sAfrp] - suffen, in zitten te suffen 
dromerig, slaperig, niet oplettend zitten Af' 
sloeg binnen, ktif' zo lekker zitten te suffen 
(Nw), ---liggen te.. (Nbk), Hij ston te 
suffen stond niet op te letten (Nbk) 
sufferd ['sAfçt] - sufferd Wat bij'tocb een 
sufferd! (Nbk), Ie grote sufferd daf' 
binnen!! (Nbk), een dikke sufferd (Nbk), 
een geweldige sufferd (Nbk), 't Is gien 
sufferd! hij is pienter, alert (Nbk), een 
liepe sufferd iemand zonder verstand (Nw) 
sufferig (spor.) ['sAfçox] - sufferig, suffig 
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suffien - sukerbekkien 

N is nao de opperaosie wat sufferig (Ste), 
Ie bin zo sufferig as wat (Np) 
suffien (Sz) et; suffien ['sAfin] 1. suffige 
vrouw D'r zit niet viiie bij et is een 
suffien (Sz) 
suffig (Nbk, Nt) ['sAfox] - suffig 
sufkont (Nbk) de; -en; -ien [sAficont] 1. 
suffig iemand Wat bij' toch een oolde 
suficont (Nbk) 
sufkop (Nbk) de; -pen; -pien ['sAficop] 1. 
suffig iemand 
suggestie (spor.) [sA'gssti] - suggestie: 
idee dat men oppert een suggestie doen 
(spor) 
suiselen (verspr. WS, Nbk, Obk, n) Ook 
sjuiseten (Dfo), suzTtelen (Ste) zw. ww.; 
onoverg.; suiselde, het/is (bet. 1) suiseld 
['scvjsJçl'sj ..J's jtJii] 1. langzaam lopen, 
drentelen, niet opschieten bij het lopen Hij 
komt dr ok an suiselen (Dho, Diz), Loop 
es wat an, lig niet zo te suiselen (Wol), 
Hij suiseit de dick wit (Np), Daor suiselt 
hij ok weer henne (Ste) 2. zeuren (b: Im) 
suisel der (Bdie) de; -s ['smjsidr] 1. iemand 
die niet opschiet met het lopen 
suite (spor) ['switaj - suite (in een woon-
huis of hotel) in de suite zitten (spor.) 
suitelen z. suiselen 
suje (Ste) tw ['syjaj 1. gezegd bij zacht 
wiegen van een baby, in suje, sujepoppien 
(Ste) 
sujet (Ni) et; -ten [sy'zjct] 1. merkwaar-
dige persoon Die vent is een verlopen sujet 
(Ni) 
sukade (verspr.) [sy'ka:doJ - sukade Suka-
de is van de schelle van citroen, die 
snijperd wodt (Dfo), In koeke zit sukade 
(Nw) 
sukadekoeke (Dfo) de [sy'k ... J  1. 
sukadekoek 
sukadelappe (Dhau, El) [sy'k..] - 
sukadelap 
sukelao [syk'o-- ... kalo:J - chocola een 
reep sukelao ( Spa) 
sukelaoboontien (Nbk) [...'l...] - chocola-
boon 
sukelaobri'j (Nbk) de [syk'o:brijJ 1. bep. 
soort koude chocoladepudding (koud gege-
ten) Mem kookte sukelaobn (Nbk) 
sukelaodeëi (Nbk, 01-Nl) et; -er; -gien 
[1s:o.J 1. ei van chocola Dat sukelaodeëi 
is bol (01-Nl) 
sukelaodeletter z. sulcelaoletter 

sukelaodemelk z. sukelaomelk 
sukelaoketel (Bu) de; -s; -tien {syki': 
kutl] 1. hetz. als poeierketel, z aldaar 
sukelaokoekien (Nbk) syk4'o:.J - choco-
ladekoekje 
sukelaoletter (Ma, Nbk, 0w) Ook suke- 
laodeletter (Nbk) [...'lo:.JJ - cho- 
coladeletter 
sukelaomelk (Bu, Nbk, Nw en verspr. 
west., b) Ook sukelaodemelk (Db, Dhau, 
El, Ld, Ma, Nbk) - chocolademelk 
sukelaomelk koken (vo), Suicelaomelk is 
cacao mit (hiete) melk (Nbk, Nw) 
sukelaomoes (Nw) de; ...moezen; -ien 
[...'L..] L muis van chocola 
suker de; -s ['sykç] 1. (g. mv-) suiker, 
bekende zoete stof Witte suker, gele suker-
Gele suker lost de sliemen op (Dfo), bnune 
suker, suker in de thee doen, Ik bnuukgien 
suker in de koffie (Nbk), Neem zels man 
suker di. om  in de koffie of thee te doen 
(v), Hi het een betien last van suker heeft 
ietsje te veel suiker in z'n bloed (Nbk), zo 
zure as suker (Bu) 2. bijesuiker (bs: Dfo, 
Obk, Op, 0w) 3. suikerachtige stof Hi het 
suker in de pisse suiker in de urine (Np) * 
Buurmans knecht het suker en de piere, 
falderaldeniere eertijds gezegd wellicht 
naar aanleiding van seksuele aantrekke-
lijkheid (Db), zo ook Falderaldeniere, suker 
en depiere ( Sz) 
sukerachtig ['s...] - suikerachtig: op suiker 
lijkend; in ontkenning: (niet) van suiker 
houdend Ik bin niet zo sulcenachtij (Nbk) 
sukerate (Nw, Obk) de; -n; ...atien ['s..] 
1. suikererwt 
sukerbak z. sukerbakke 
sukerbakke (Bu, Dfo, Np, Obk, bI) Ook 
sukerbak (Sz) de; -n; ..bakkien ['syk 
bak()] 1. beschuit met suiker (waarop met 
name werd getrakteerd bij de geboorte van 
een kind) As d'r een poppe kommen was, 
kregen ze een sukerbakke (Np), Lust dat 
joongien wel een sukerbakke?(Np), ( verz.) 
Sukerbakke kregen de kiender as d'r een 
poppien geboren was (Bu) 
sukerbakkien (bs: Dfo, El, Obk, Op) et; 
..bakkies ['sykçbakin} 1. voederbakje voor 
bijen in een bijenkast De voederballon lat 
et sukerwaeter geleidelik zakken as de 
bijen et opnemen uur et suicerbakkien (bs) 
sukerbekkien (0w) et; .bekkies ['s...J 1. 
zoetekauw 

REM 
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sukerbesien - sukertaai 

sukerbesien  et;  ...besies ['s...]  1. 
suikerbeestje 
sukerbiete [s] - suikerbiet 
sukerbofle (tWo, Nbk, Op, Wol, be: Bu) 
Ook su/ierbaole (Db) [sykrbol3L..bo:lo] - 
bep. brood: suikerbrood 
sukerbone (Op) ['s...] - suikerboon (bep. 
snoep) 
sukerbrood (Nbk) [s ..j - bep. brood: 
suikerbrood 
sukerbusse ['s...] - suikerbus 
sukerdottien (Bu) et; ..dotties ['sykçd3tin] 
1. dichtgebonden lapje met suiker voor 
kinderen: om op te sabbelen, als zoet-
houder, dot 
sukerei 1 (Nbk) ['sykrej] - suikerei 
sukerel II (Np, Obk, Sz, fp, p, b: un) Ook 
sukeri'j (Nbk, Obk), suc/ieri'j (Obk) de 
[sykç'sj/sykç'tj/syxç'i.j] - cichorei De locht-
bak is een veuruutschienend locht; de 
kaan ten van et glas van de lan teern wod-
den dichte plakt mit sulcerei (Obk), Om 
een voireltien sukerei moet ze nog naor 
Wolvege (Np) 
sukerfeb riek ['s...] - suikerfabriek kalk en 
waswater van de sukerfebriek (Spa) 
sukergoed Nbk 
sukeri'j z sukerei II 
sukeri'jwaeter (j) Ook suclzeri'jwaeter (j) 
et [syk'tj ... / ... ] 1 bep. surrogaat: koffie in 
de vorm van water met cichorei Sukerij-
waeter was aarmelu koffie (Nbk) 
sukeri'jwottel (Nok) [sykr'i.j ... ] - cicho-
reiwortel 
sukerkladde (Nbk, Spa, Ste) ['s...] - sui-
kerzak: van papier 
sukerklontien ['s..] - suikerklontje 
sukerkorrel (spot-) [s ... ] - suikerkorrel 
sukerlatte (01-Nl) de; -n; ...lattien ['s..j 
1. bep. dunne koek 
sukerlepeltien ['s ... J - suikerlepeltje 
sukermaïs (spot.) ['s...] - suikermaïs 
sukerman (verspr.) de; -nen; -negien 
['s...] 1. taaipop van sukertaoi 
sukermeniere (s) de ['s...] 1. vleiende, 
stroperige manier van doen, in op een 
sukenneniere (s) 
sukermop (Nt, Obk) de; -pen; -pien 
['sykç ... ] 1. (vaak verkl.) bep. gesuikerd 
koekje 
sukeromke (Op) Ook sukeroom (Db, Op, 
0w, Spa, Ste) ['s...] - suikeroom Zien 
rieke sukeromke zal 5n wel goed bedelen 

(Op), mien sukeroompien (Ste) 
sukeroom z. sukeromke 
sukeroplossing (1) ['s...] - suikeroplossing 
sukerpaere z_ sukerpere 
sukerpasjent z. sukeipesjent 
sukerperduktie (1) ['s..] - suikerproduktie 
sukerpere (Bdie, Nbk, 0w, Pe-Dbl) Ook 
sukerpuere (Nbk, Np, Ste) de; -n; 
...peertien ['s...] i. suikerpeer (bep. soort 
zoete peer) dubbele sukerpere bep. vroeg 
rijpe, niet zo dikke handpeer (Np) 2. 
stevige kus (0w) 3_ als koosnaam gebruikt 
(Nbk): Och mien sukerpere, mien gooiden 
battien! (Nbk) 
sukerpesjent (Nbk, Obk) Ook suker-
pasjent (Nw) de; -en; -ien ['s...] 1. suiker-
patiënt Een sukerpesjent moet bim ont-
bolen van zuut spul (Obk) 
sukerpiere (Obk) de; -n; ...piertien 
['sykç ... ] 1. dikke regenworm 
sukerpoeier (Nbk) de [s ... ] 1. hetz. als 
poeiersuker, z. aldaar 
sukerpoppe (Dhau, El, Ma, Np, Obk, Op, 
Pe-Dbl) de; -n; ...poppien ['s..] 1. suiker-
pop(petje) Ikhebbe een sukerpoppe kregen 
mit Suj'jterklaos (Np) 2. (verkl.) kind dat 
niet tegen een stootje kan, kleinzerig kind 
(Bdie) 
sukerpot de; -ten; -tien ['s...] 1. suikerpot, 
pot waaruit men steeds suiker neemt voor 
de koffie, thee enz. even tot de sukeipot 
zitten min of meer stiekem suiker snoepen 
uit de suikerpot (Nbk), zo ook A. het even 
bij de sukerpot zeten (ba), D'r wodde wel 
es zegd dat af' de hik hadden dan baj' bi5 
de sukerpot zeten (Obk) 
sukerpries (1) ['s...] - suikerprijs 
sukerriet (1) ['s...] - suikerriet 
sukerscheppe (spot.) [s ... ] - suikerschep 
*  (schertsend:) Beppe, sukerscheppe! 
(Nbk) 
sukerschone (Bu, 5: Wol, j) bn. [aks. 
wisselt] 1. erg schoon, zeer rein Et was bi 
die meensken altied sukersch one (s: Wol), 
Mit zoek veertien daegen kwam de motte 
d'r an mit vuuftien prachtige, sukersch one 
biggies (fl 
sukerspinne (spor.) ['s..] - suikerspin 
sukersteek (Ste) de; ...steken; ...stekien 
['s...] 1. vleier 
sukerstroop z. koffiestroop 
sukertante (Nbk, Ste) ['s...] - suikertante 
sukertaai z. sukertaoi 
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sukertaoi - sule 

sukertaoi Ook sukertaai (Dhau, WF!) 
- speculaas Die kreeg hij mij 

gien sukertaoi (bi) 
sukertaoigien (Nw) et; ..taoigies ['sykç 
to:ajxin] 1. speculaasje 
sukertering (Ste) ['s...] - suikertering, 
suikerziekte 
sukertrein (ba) de; -en; -tien  
trein van suikergoed En de druppen vut 
zien pette lekken op een sukertrein (ba) 
sukervri'j (spot.) [aks. wisselt] - suiker-
Vrij 
sukerwaeter (Db, Dho, Nbk, Np, Pe-Dbl) 
et [s ... ] 1. suikerwater, water waarin suiker 
is opgelost Sukerwaeter is best veur de 
verkooidhied (Pc- Dbl), Sukerwaeter kreej' 
as kiend wit aj' op bedde gangen, aj' ziek 
weren (Np) 
sukerwark (spot) ['s..] - suikerwerk 
sukerzakkien ['s. ] - suikerzakje suker-
zakkies beweren di. om  later suiker uit te 
gebruiken of om te sparen (Nbk), ..speren 
id. (Nbk), vandaar Wij hebben een hele 
stapel sukerzakkies te ruilen (Sz) 
sukerziekte ['s..] - suikerziekte, diabetes 
sukie z. suuk 
sukiesmeken (Ste) onbep w. ['sykis --- ] 1. 
melken van schapen 
sukkel z, sokkel 
sukkelderi'je z. sokkelderie 
sukkeldraf z, sakkeidraf 
sukkelen z, sokkelen 
sukkeler z sokkeider 
sukkelig z. sokkelig 
sukses et; -sen; -sien [syk'scs] 1, sukses, 
goed gevolg, goede uitkomst Et sukses dat 
hij had kon niet groter (Nbk), sukses 
hebben, argens sukses wit hebben, iene 
sukses (toe)weensken (Nbk), Now, sukses 
(d'r miQ! (Nbk) 2. iets dat goed afloopt 
Zien toespraoke was gien sukses (Nbk), Et 
nije boek was een groet sukses (Nbk) 
suksesformule (1) [syk'&..] - sukses-
formule 
suksesstok (spot.) [syk'sstokJ - sukses-
stuk 
sul T Ook ruw! (Db) de; -ten; - legien 
[s&l/syt] - sul: doodgoed iemand, ook 
negatiever: sukkel Et is een goeie suf, je, 
die vent (verspr., Nbk), Die goeie suf van 
een man het een rotwief (Obk), Da's wel 
zoek goeie suf! (Spa): sullig, te veel ak-
septerend iemand Et is wel zoek gul, die 

vent! (Nbk), 't Is een grote suf, je (Spa) 
sul II (En, El, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste, 
0w, S: Obk, k: Ste, b: in) et [sAl] 1. soort 
drempel, balk voor de koeien langs waarin 
palen staan waar de koeien aan vastge-
bonden zijn De koenen staan wit de your-
poten tegen 't suf an en wit de aachter-
poten op de stalpoot (Obk), De onderste 
balke is et suf, et is de verhoging vézir de 
koenen op 'e stal, daar de stalbekken In 
stonnen (Obk, Np), Et suf lap veur dekoe-
nen ianges, daar staan de stalpoten in, daar 
veur fanges kwam et voer(Bu, Ste), As de 
koe ziek is, leit ie veur 't suf d.i. lett., ook 
fig.: de koe is ziek Nbk, Ste), zo ook Hij 
bar een koe veur 't suf liggen (b), Daar ligt 
me die koe ok nog veur 't suf ligt ook nog 
ziek (Ste), Ikhebbeme wel es allemachtig 
tegen 't suf stoten (Np), De koenen faggen 
wit de bast tegen et suf an (Np), veur 't suf 
liggen erg ziek zijn, het bed moeten hou-
den, dodelijk vermoeid zijn (Nbk, Np, Ste), 
Die het et ok veur 't suf id. (Np), Ik lag 
veertien daegen veur 't suf was veertien 
dagen zien, machteloos (k: 51e, 5: Obk), 
Die ligt ok knap veur 't suf die persoon is 
behoorlijk ziek (Ste) 2. losse drempel van 
de (grote) bansdeuren (0w) et suf in de 
baander (0w) 
sulachtig (Dfo) ['sAlaxtx] - sulachtig, 
sullig Hiy kikt wat sulachtig toe (Dfo) 
sule (OS, verspr. WS, b: un, in) de; -n; 
-gien rsylo] 1. korte, vaak rechte dissel, 
trekbalk voor een boerenwagen (ni, om het 
paard aan te doen trekken en tevens om 
met de voet te sturen) De sule was veur 
ien peerd de gangbere dissel(Obk), de sule 
van de waegen (Nw), De rechte dissel, dit 
kotdissel of sule nuwnd wodt, was van 
veuren lichter, dus da ardeur makkeliker in 
gebruuk as de kroeindissel (Ma), As ze de 
sufe in de waegcn deden kwam d'r een 
boolte deur (Obk), (.jas 'tpeerdvew-  de 
sule feup was de menner op 'e bojem 
zitten, aan ders kon hij de sule niet sturen, 
want dan haj' et bien niet laank genoeg 
(Nw), Bij oons zit d'r een piaankien aach-
ter de bocht van de sule, daor kuj'je voe-
ten tegen zetten (Ste), de kroeme sule (Bu, 
El, Ma, Nw): De kroenie sule wodde nut 
twie stokken hoeft maakt, met een hooiten 
boelte d'r deurhenne (Ma), Een kroeme 
sule die stokkend was, wodde last (El) 
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sulen - sunderklaosdag 

sulen Ook sjulen (1) zw. Ww.; onoverg.; 
suulde, het/is suuld ['syh/sjyli3] 1. zich 
laten voortbewegen zonder inspanning: 
door de vaart die men heeft of krijgt, bijv. 
door de wind Ie sulen van de iene kant 
naor de andere (Spa), We sulen nut de 
bochte (Spa), ... van de hoogte oijNp), 4/' 
je mit schaeserieden sulen laoten dan doej' 
niks meer d.i. dan maak je geen slagen 
meer (Ste), Hij kwam d'r an sulen op 'e 
fiets (Diz), As we 't dan weeromme mooi 
veur 't lappien hebben [het voor de wind 
hebben], sulen we dan es even (Obk), mit 
de fiets van de wiend of sulen (Nbk), Aj' 
an et fietsen binnen en ie hebben et d'r 
van of; dan kuj 'lekker sulen (Nw), Ze sulen 
d'r mar wat henne fietsen niet bep. hard, 
gebruiken hun trappers maar af en toe 
(Dho) 2. keilen (met een steentje) Mit een 
plat stien tien suulden wij vroeger as kien - 
der over 't waeter (Db) 
sulky (Bu, Ld, Nw, Obk, 01-Nl, Op, Ste) 
de, ook wel et; - 's ['sAlki] 1. sulky Een 
peerd 'onder de man africhten' is zonder 
waegen of sulky(Op) 
sullig (Nbk, Np, Sz) ['sAlox] - sullig een 
sullig vrouwgien (Sz) 
sultan ['sAltan] - sultan 
sultenaot (1) [sAlto'nn:ot] - sultanaat 
sulverplante z. selverplaante 
summier (spot.) [sy'mi:or, ook wel  
som...] - summier, zeer kort samengevat 
Et overzicht was nogal summier (1) 
sund T (b) bw. [sAnt] T. sindsdien Sund 
kwam hij niet meer (b) 
sund II (OS, Np, Nw, p,  b: lm, In) Ook 
sunds (Spa), sinds (verspr. WS, Ld, Ma, 
0w), sind (Np), seens (Bu) vz. {sAnti 
sAnts/sins/stnt/sus] - sinds, vanaf, sedert 
Jim bin dr sund mien jaordag niet meer 
west (Obk), Sund die tiedhewwe dezunne 
niet meer zien (b, Nbk), Etisseens vuuftij 
jaor niet veurkommen dawwe zoe'n mooie 
waarme meimaand hadden (Bu), Die staot 
sund die aovend mar in de proemeboom te 
roesten (b), Mar ok dat was al swidjaoren 
verleden tied jarenlang: vanaf een bep. 
moment (v), zo ook al sund tieden (i) 
sund die keer (b), Ze het altied goed veur 
me west, vetwal sund dat heit versturven is 
(v) 
sund III (v) ondersch. voegw. [sAnt] t. 
sinds, sedert Hoeveul weren d'r al niet 

kommen sund hij hier was (v) 
Sundeklaos z. Sunderklaos 
Sunderklaos (verspr.) Ook Sundeklaos 
(Diz), Sunterklaos (WS, Dhau, Ld, Nbk, 
Nw, 0w), Sunne(r)klaos (Obk), Sinter-
klaos (Dia) [sAndr'klo:os/sAndokl ... /sAntr 
'kl ../sAnr ... /sintr ... jl. Sinterklaas Dekien-
der stonnen al op 'e uutkiek of Sunder-
klaos d'r al an kwam (Db), Hij speult veur 
Sunterklaos speelt Sinterklaas (op het Sin-
terklaasfeest) (Wol), De kiender in de 
schoele zatten te popelen of de Sunterklaos 
haost kwam (Pe-Dbl), Vroeger kreej' een 
peerd van Sunderklaos dat mit bladgoold 
oplegd was di. een bep. traktatie (Sz), een 
gekke Sunterklaos een onnozele, vreemde 
vent (Nw), zo ook een nuvere Sunterklaos 
(Np), een aorije Sunderklaos id. (Ei, Ste), 
een vremde... id. (Bu, Dho, Diz, Nw), een 
raere Sunderklaos id. (spor. WS), een 
Sunterklaos in daegse kleren een vreemde 
persoon (Nw), Da's ok een mooie Sunter-
klaosi een vreemd iemand, iemand die 
vreemde dingen doet (Wol), Dat is zoe'n 
stiekeme Sunderklaos, die het al een 
pruvertien had heeft al aan z'n glaasje 
gezeten, heeft stiekem al een borreltje 
gehad (Nw), zo dreuge as Sunterklaos zien 
gat (Bu, Ni), . ..as Sunterklaos zien kont 
gezegd met name van droog brood (Wol, 
Nw) en van oude, droge koek (Obk) 2. de 
dag waarop men de verjaardag van St.-
Nicolaas viert (5 december) Et is niet alle 
daegen Sunterklaos we kunnen niet altijd 
maar van alles en nog wat krijgen (Wol) 
sunderklaosaktie (Obk) Ook sunne-
khsosa/ctie (Obk) [sAndr'k ... /sAno'k ... ] de; 
-s [sAndç'k ... /sAna'k ... ] T. gezamenlijke 
aktie van winkeliers in de periode van 
Sint-Nicolaas, waarbij kopers prijzen kun-
nen winnen door trekking van loten Wij 
gaon graeg naor de lotterije van de 
Sunderklaosaktie (Obk) 
sunderklaosaovend (Bu, Db, Ld) Ook 
sunterldaosaovend (Nbk, Obk), sunne-
klaosaovend (Obk) de; -en, -5; -aoven-
tien, ...pien [..'k .... .... sn:brpt, ...'zo:bipt/ 
sAntr ... /sAno ... ]  1. Sinterklaasavond Op 
sunterklaosaovend deden ze hier vroeger 
an bollelotterije (Bu), We hadden sunder-
klaosaovend een maande vol pakkies (Db) 
suriderklaosdag (Nbk) [..'k...] - Sinter-
klaasdag 
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sunderklaosfeest - sunnerklaossjouwer 

sunderklausfeest (Nbk) {...k...1 - Sinter-
klaasfeest 
sunderklaosgedieht (spot.) [...lcl ... ]  - 
sinterklaasgedicht 
sunderklausgoed (Nbk) et [..'kl...] 1. hetz. 
als sunderklaosspui, z. aldaar 
sunderklaoskedo (verspr.) et; -s; .-gien 
[..'kL..] 1. kade gegeven op Sint-Nicolaas 
Ik moet veur et sunderklaoskedogien nog 
een riempien maken d.i. om het bij het 
kado te doen (Spa) 
sunderklaoskleren (Nbk) Ook sunter-
/daoskieren (Sz) mv. [...'klö:as ... / ... ] 1. 
kleding die degene draagt die Sint-Nico-
laas speelt, sinterklaasvermomming 
sunderldaoskörf (El, Obk) Ook sunner-
klaosk.3rf (Obk), sunterklaosmande (Spa, 
Sz), sunterklaosmaande (Pe-Dbl, Spa, 
Sz), sunderkleosniaande (Nt, Ste), sun-
derklaoskorf (Diz, Np, Op) de; ...körven; 
-jeu [...'k ... /sAnr ... t ... } 1. korf gebruikt bij 
het venten met lekkernijen tegen sinter-
klaasdag (ni. door sunterklsoslopers) Daar 
komt ok weer iene mii de sunderklaos-
korf lainges (Diz), Mien moeder ventte 
vroeger wit de san terklaosmaandc (Sz) 
sunderklaoslied (Nbk, ba) et [..'kl.] 1. 
lied gezongen ter ere van Sint-Nicolaas 
sunderklaosloopster (Nt) Ook sunter-
klaosloopster (Dho, 01-Nl, Op, Po-Dbl) 
de; -S; -tien [...'kl..} t. vrouwelijke sun-
derklaosloper, t aldaar 
sunderklaosloper (ildie, Nbk) Ook 
sunserktoosloper (Dhau, Dho, Nbk, Np, 
Op, 0w, Spa, Wol), sunnerklaosloper 
(Obk), sunnerklaossjouwer (Obk), sunter-
klaoskorfloper (Dho) de; -5;  -tien 
[...'kl..i..] t. iemand die tegen Sinterklaas 
voor een bakker ventte met allerlei 
lekkernijen (meestal een vrouw) Sunter-
klaoslopers kwammen vroeger Wit de kroje 
om sunterklaosspullen te verkopen, soms 
wel een stok of tiene op een dag (Spa, 
Dhau), De sunderklaos/opers hadden tao: 
sakergoed en zo bij hein-  (Nbk) 
sunderklausmaande z. sunderklaoskörf 
sunderklaospakkien (Bu, Nt, 01-Nl) 

- sinterklaasgeschenk 
sunderklaospeerd (Ru) et; -en; ...peertien 
[..kI ... ] 1. wit paard (evt.: van Sinterklaas, 
geschikt voor het sinterklaasfeest) 
sunderklaospoppe (spot.)  
sinterklaaspop, pop van speculaas  

sunderklaosrieinpien (Nbk, Ste) et; 
...riempies [.Jkl --- } t. sinterklaasgedicht 
suuderklaosspeulen (Nt) onbep. w. 
[...'kl J 1. lett. de rol van Sint-Nicolaas 
spelen, in: Bin ie an et sunderklaos-
speulen? gezegd wanneer de ander wat 
ouderwets, stijf aandoet (Nt) 
sunderklaosspul (Dhau, Nbk, Nw, Spa) et; 
-ten [...kL.3 t. snoep, platen, versiering 
enz. ter gelegenheid van Sint-Nicolaas De 
winkels hadden vroeger ok sunderkleos-
taofels, dan lag de etalage vol sunder-
klaosspullen (Nw) 
sunderklaostaofet (Nw) de; -s [...'kl...] 1. 
tafel ingericht met spullen ter gelegenheid 
van Sint-Nieolaas De winkels hadden 
vroeger ok suiiderklaostaofels, dan lag de 
etalage vol sunderklaosspullen (Nw) 
sunderklaostied (verspn) Ook sunter-
klaoseied (Nbk) - sinterklaastijd De kien-
der kim in de sanderkiaastied slim be-
geerlik kieken (Db) 
sunderklaosviering (1) [..'kl..] - sinter-
klaasviering 
sunds z. sund II 
sunlightziepe (Dmi, Nbk, j) de ['sAnlixt 
si:pa] t. bekende zeep van het merk 
Sunlight De bikor moet schone wezen; 
hij moet Km niet wasken wit ziepe die 
rokt mat wit sunlightziepe ( J) 
Sunnega(ster) z. Swincge(ster) 
Sunnegao(ster) z. Swznege(ster) 
Sunnege (Dho, Nbk, Wol) Ook Sunnegao 
(Bdie, Dho, St; ba), Sunnega (Sz, Wol) et 
['sAnogW --- y:a/'...yaJ 1. plaatsnaam: Son-
nega (west. van Wolvege) 
Sunneger t Sunnegesterlt 
Sunnegester 1 (Ma, Nbk, Wol) Ook 
Sunnegaosrer (Dho, Nw, Pe-Dbt), Sunne-
gasler (Wol) ['5Anagstr/ .. x3:strI ...xastç] 
1 iemand geboortig uit, woonachtig te 
Sunnege 
Sunnegester II (Ma, Nbk, Wol) Ook Sun-
neger (El), Sunnegaoster (Dho, Nw, Po - 
Dbt) ['sAngast/'sAngç/. .xo:ostrj t. van, 
uit, m.b.t. de plaats Sunnege 
Sunneklaos z. Sunderklaos 
sunneklaosaktie z. sunderklsosaktie 
sunneklaosaovend t swiderklaosaovend 
sunnerklaos z. sunderldaos 
suuuerktaoskörf z. sunderklaoskörf 
sunnerklaosloper z. sunderklaosloper 
sunnerklaossjouwer z. sunderklaosloper 
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sunt - Sunte-Petjes 

sunt (Nbk, elders spor.) de; -en [sAnt] 1. 
Sinterklaas de goeie, ooldesunt(Nbk) 
Sunt(e)- [sAnt(a) - Sint-, Sinte-, geplaatst 
voor namen van r.k.-heiligen die soms niet 
meer als zodanig worden gekend; z. onder 
de desbetreffende namen, z ook onder de 
var. die met Sint(e)- beginnen 
Sunt-.Jaobik (Dhau) de [sAntijo:bok] 1. 
bep. dag, eerder: bep. heiligendag: Sint-
Jakob, 25 juli Mos etzaodmitSunt-Jaobik 
niet volgruuid wezen? (Dhau) 
sunt-juttemis Z. sint-juttemis 
Sunt-Pieter (Obk) de [sAnt'pitr]  1. bep. 
heiligendag: 22 februari (nog in het Friese 
Grouw gevierd, vergelijkbaar met 
Sint-Nicolaas) 
Sunt-Steffen (Op) Ook Sint-Steffen (Ste) 
de [sAnt'stcfrpJsnt ... ] 1. feestdag van de 
heilige Stefanus (de eerste martelaar), 
tweede kerstdag 
Sunt-Thomasluden (Np) Ook Sint-
Thomasluden (Nbk,Obk) [sAn'to:..istn't...] 
- Sint- Thomasluiden 
Sunte-Matten (Nbk, 1, v) Ook Sunter-
matten (Spa), Sint-Maarten (verspr.), 
Sint-Matten (Nbk, Obk), Sinte-Matten 
(Nbk, 1), Sint-Mattinus (Nw) de [sAnto 
'maw/skntf'maw/stnfma: rti7l. ..'matl]J. ..ma'ti 
nos] 1. Sint-Maarten, ook: feestdag voor 
kinderen die, al dan niet in optocht, met 
lampions langs de huizen trekken (11 
november; nadat bij een woonhuis het 
bijbehorende lied is gezongen, wordt snoep 
of enig geld gegeven) Vroeger leupen ze 
wit Suntermatten wit de rommelpot (Spa) 
* (tekst door kinderen gezongen bij het 
met lampions langs de huizen gaan op 
Sunte-Matten:) Sint-Mattinus bisschop/ 
Roem van alle landen/Dat t qj hier wit 
Jochies lopen/Is veur oons geen schande/ 
Rood, rood rokkien/Na entien op een stok-
kien/Rood, rood reugeltien/Haentien op 
een vleugeltien/Hier woont een rijke 
man/Die veel geven kan/Veel zal hij 
geven/Lang zal hij leven/Zalig zal hij 
sterven/(En) Daar kunnen wij van erven 
(Nw), Sunte, Sunte-Matten/De kalver 
dregen sta tten/De koenen dregen horens/De 
karken dregen torens/De torens dregen 
klokken/Ma egies dregen rokken/Jongen 
dregen broeken/Oolde vrouwen schorrel- 
doeken/Hier woont 'n nek man/Die vule 
geven kan/Vule zal-ie geven/Lange zal-Je 

leven/Job zal him lonen/Mit honderd-
duzend kronen//vut bon derdduzend Jochies 
an/Daor komt Sin te-Matten an/Sint Matti- 
nus bisschop/Roem van alle lanen/Dat wij 
bier wit Jochies lopen/Is veur oons gien 
schaan de/Rood,  rood reugeltien/Sint-
Matten op een vleugeltien/Rood, rood 
rok/den/Sint Matten op een stokkien (bi: 
Nbk), Rood rood reugeltien/Sint-Maarten 
op een vleugeltien/Sint-Martinus bisschop, 
roem van alle landen, dat wij hier mit 
lochies lopen is veur oons gien schaande 
(Obk), Sint-Mattinus bisschop/Roem van 
alle lanen/Dat wij bier wit Jochies lopen is 
veur oons gien schaan de/Hier woont een 
rieke man/Die oons wel wat geven 
kan/Geef oons een appel of een peer; dan 
kommen we 't hiele jaor niet weer (Dhau), 
Rood, rood rokje, Suntennatten op et 
stokje/Suntermatten bonte koe/Gaot naor 
alle huzen toe/Hier woont een rijke 
man/Die oons wel wat geven kan/Geef een 
appel of een peer/Kom ik 't hele jaar niet 
weer/En 't hele ja or dat duurt zo lang/As 
mien keersien branden kan (Spa), Sinte, 
Sinte-Matten, de kalfies drogen statten/En 
de koenen drogen horens/Mit die scherpe 
torens/En bier woont Juffrouw Kikkerbil/ 
Die oons belemaol niks geven wil (01-N1) 
Sunte-Mattenlopen (Nbk) Ook Sinte-
Mattenlopen (Obk) onbep w 
1. met lampions langs de huizen gaan door 
kinderen op 11 november, z. onder 
Sunte-Matten; ook zelfst. gebruikt Mit 
Sinte-Mattenlopen dan lopt et kleine knel 
vaeke vew-op (Obk) 
Sunte-Matthies (Bu, Dfo) Ook Sint(e)-
Matthies (Bu, Dfo, Obk) de [sAntomatis/ 
sin ... ] 1. benaming voor bep. datum: 24 
februari, in oorsprong bep. heiligendag * 
Mit Sint-Mattbies wussen ze nog van gien 
ies/Mar de 21ste meert reden ze nog mit 
slee en peerd (Obk), ... en 24 meert/Reden 
ze nog wit arreslee en peerd (Dfo), . J 
Reden ze nog over de veert (Dfo), As et 
vröst mit Sunte-Mattbies/Dao kniej' nog 
zes weken ies (Bu), Mit Sunte-Matthies 
poort depetries (Bu, Dfo), Sinte-Mattbies 
is niet goed wies/En sleug zien wief/En 
bouwde zien huus al op de sluus (Dfo) 
Sunte-Petjes (b) Ook Sint-Petrie (Sz) de 
[sAntopo'tis/slntputri] 1. aanduiding voor 
een bep. datum: 5 maart 
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Smit-Thomas - suse 

Sunte-Thomas (Np) Ook Sint-Thomas 
(Nbk, Obk) de [sAntotô:nlas, ..ms] 1. de 
periode van het Sint-Thomasluiden De 
klokken bin ok weer an 't bongelen mit 
Sunte- Thomas (Np) 
SunterkJaos z. Swiderklaos 
sunterklaosaovend z. sunderklaosaovend 
Sunterklaosgoed (Ste) et [sAntç'k ... J  1. 
Sinterklaasgoed, snoepgoed e.d. uitgedeeld 
ter gelegenheid van Sint-Nicolaas 
sunterklaosien  (Np, Sz, Wol) et; 
..klaosies [sAntç'klo:asinj 1. speculaasje 

sunterklaoskjeren z. sunderklaoskJeren 
sunterklaoskorf z. sunderklaoskörf 
sunterklaoskorfloper z. sunderklaosloper 
sunterklaosloopster z. sunderklaosloop-
ster 
sunterk!aosloper z. sunderklaosloper 
sunterklaosmaande Z. simterklaoskorf 
sunterklaosmande z swiderklaoskorf 
sunterklaosmannegien (Np) et; .man-
negies [..'kl..] 1. hetz. als sunterklaosien, 
z aldaar 
sunterklaospoppe (Bdie, Db, El, Np, Obk, 
Op, Sz) [..'kL.] - taaiman 
sunterklaosspul (Nbk, Nw) et; -len 
[... kl..] 1. snoep, taai enz. verkocht ter 
gelegenheid van Sinterklaas Switerklaos- 
lopers kwammen vroeger mit de kroje om 
sunterklaosspullen te verkopen, soms wel 
een stok of tiene op een dag (Spa, Dhau), 
De sunderklaoslopers hadden taai, suker-
goed en zo bij hein- (Nbk), De winkels 
hadden vroeger ok sunderklaostaofels, dan 
lag de etalage vol sunderklaosspullen (Nw) 
sunterklaostied z stmderklaostied 
Suntermatten Z. Sunte-Matten 
super T de ['sypç] 1. superbenzine super 
tanken (Nbk), d'r super in doen (Nbk) 2. 
supermarkt (spor.) 
super II (spor.) bn.; pred. ['sypç] 1. super, 
geweldig 't Was super! (spor.) 
super- ['sypç] - super, in samenstellingen 
als superbezin4 superduur ze zijn in dit 
woordenboek niet alle opgesomd 
superhezine [s ... ] - superbenzine 
superduur (Nbk) bn. [akw. wisseltJ 1. 
geweldig duur 
superfosfaot (vo) ['sypçfosfo:ot] - 
superfosfaat D'r mos ei/ik tien baol 
patent-kali en tien baol superfosfaot op 
(vo) 
superheffing (Db) de; -s, -en [s..] 1. su- 

perheffing Deur de superheffing is depoe-
le melk bij de boeren aorig inkot (Db) 
supermaarkt z. supermark 
supermacht (spot) ['s...] - supermacht, 
zeer groot en machtig land 
supermark Ook supermaarkt (Obk) ['s.../ 
. ma:r( kt} - supermarkt in de supermark 
kopen (Nbk), Vroeger wodde d'r nog wel 
es wat daon vuur een klaant, war dat is 
now mit die su permaarkten biel eers (Obk) 
superweenst (spor.) [s ... ] - superwinst 
supplement (1) [sAplo'mcnt] - supplement 
(bij een boek) 
suppoost (Nw, Sz) de; -en [sA'po:st, 
sa'p..., sy'p ... ] 1. suppoost, zaalwachter 
supporter [sy'pD(r)tr, ook wel sAp..., 
sap...] - supporter (bij sport of spel) De 
supporters wieren bi die wedstried aonk 
roer (Op), ook: aanhanger, medestander 
(die meekomt, meehelpt, van z'n belang-
stelling komt blijkgeven enz) 
supporteren (Ma) [syp°(r)trw ook wel 
sA'p..., sa'p ... ] - supporteren 
supportersbus (spor.) de; -sen [syp.., 
ook wel sp.-., sa'p ... ] 1. autobus met, 
voor supporters van een club 
supporterskiub [syp..., ook wel sA'p..., 
sap..] - supportersclub 
supporterstrein (spot) [sy'p..., ook wel 
s'p.., sap..] - supporterstrein 
surfen ['sAr(a)fzp] - surfen: aan surfriding 
doen, windsurfen, zich her en der begeven 
OP het internet 
surfpak (spor.) ['s...] - surfpak 
Surinaams T et [syri'nâ:msJ 1. Surinaams, 
Sranangtongo 
Surinaams II bn.; -er [syrinâ:ms] 1. Suri-
naams, van, m.bt. Suriname 2. in het 
Surinaams 
Suriname [syri'nLma] - Suriname 
Surinamer [syrinâ:mr] - Surinamer 
surrealisme (1) [syri)ja'lisma] - sur-
realisme 
surrealistisch (1) [syn)jalistis] - sur-
realistisch 
surregaat (1) et [syra'ga:tJ i. surrogaat 
surregaat-koffie [...'g ... ] - koffiesurrogaat 
D'r was ja gien koffie meer, ze dronken 
alle daegen sun-egaat -koffie,  en -thee (vo) 
suse (verspt) tw. ['sysa] 1. ter uitdrukking 
van het wiegen, in een wiegeliedje met 
sterk Friese inslag: Suse nane poppel 
Poppe ligt in de groppe/Va en Moe zo veer 
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susen - syntaktisch 

van huus/Die kan poppe niet roppe met 
diverse var. (verspr., Sz) 
susen (Dho, Nbk, Np, Obk, 01-Nl, 
Pe-Dbl, Spa, Sz) ['sys)q] - wiegen een 
kiend even susen (Obk, Nbk), een poppien 
La de slaop susen (Np) 
sussen ['sAsI] - sussen, kalmeren Ie moe'n 
et mar een betien sussen (Ste), Zoks mos 
wel es wat sust wodden (0w), Now, stille 
ma susteN. (b) 
sutelaktie (verspr.) de; -s ['sytJaksi] 1. 
aktie waarbij men in georganiseerd ver-
band met boeken langs de huizen vent 
sutelen (Dhau, Nbk, Np, Obk, b, p, 1) zw. 
ww; overg., onoverg.; sutelde, het suteld 
['sytJi] 1. ventend rondgaan (meestal: 
langs de huizen) bosschoppen sutelen mit 
een platte krofe (Obk), We kochten een 
riesien bokkings van een man die daor mit 
sutelde (Obk) 2. met behulp van krui-
wagens ventend rondgaan langs de huizen 
met Stellingwerfse boeken (in clubverband; 
in de jaren zeventig in Stellingwarfoegon-
nen, naar Fries voorbeeld) (verspr., 1) We 
gaon vandaege weer te sutelen (Nbk) 
sutet(d)er (Nbk, b) de; -s ['sytl(d)J 1. 
iemand die sutelt, z sutelen 
suteiploeg (Np) de; -en; -ien ['syt...J 1. 
groepje mensen dat sutel4 z. sutelen, bet-
2 De sutelploeg zit op 'e Fochtel (Np) 
suterig (Bu, Db, Dhau, Diz, El, Nbk, Obk, 
0w, p, b: im, In) Ook soeterig (Bu, b: lm), 
soetelig (Ste) bn., bw; -er, -st ['sytçox/ 
'sutpx/'sutlax] 1. niet glad en veelal: niet 
mooi schoon, sjofel, verfomfaaid Die boe- 
zeroen van jow wodt aorig suterig (Nbk), 
een suterige buusdoek (Nbk), Wat hef' een 
sutenijpakkien kleren aal (Db), Wat Jopt 
die d'r suterig bij (Diz, Nbk, Obk), De 
hond is aonij an 't ruden, hij zicht d'r zo 
suterig uut(Obk) 2. ongezond van gelaats-
kleur Hij zicht d'r suterig uut(Db), suterig 
toekieken (Nbk, Obk), Hij kik d'r soetelig 
uut(Ste) 3. (van het weer) nat, regenachtig 
(Db, Nbk, 0w) suterig weer (0w) 
suuk T (Ste) de; su.ken; sukien [syk] 1. 
(weinig gezegd) schaap Mooie sulcies heb 
ie mooie schaapjes (Ste) 
stink II (Ste) Ook sulde (Ste) tw. [syk/ 
'syki] 1. (veel gezegd) lokroep voor een 
schaap 
suul Z. suf 1 
suveleren (Obk, Ste) [sywl't:o(r)n, ook 

sywa'l..., syv'l..., syvJ ... ] - surveilleren De 
pelisiesuveleert(Ste), Depelisie is now an 
't suveleren (Obk) 
suzebollen z. soezebollen 
suzen Z. soezen 
swiehg (0w) bn, bw.; -er, -st ['swilxJ 1. 
gezwind, zwierig Die lopt d'r nog swieijg 
benne (0w) 
swieswaanzen (Muit) onbep. w. ['swiswâ: 
zll] 1. zwalken, langs de straat slenteren J. 
moest wel zo neudig uut de broek, marj4 
waor mooi' benne af' in zoe'n grote stad 
lopen swieswaanzen (Mun) 
swingen ['swq]:] - bep. dans uitvoeren: 
swingen 
syfilis (spor.) ['sifils] - syfilis 
syllabe (Bu, Obk, Sz) de; -s, -n [si'la:boj 
1. lettergreep, vooral in verb.: Hikan zien 
werk goed beginnen, mat van otmaken het 
hij gien syllabe verstaandlett.: heeft hij in 
het geheel geen verstand (Sz), fig.: van 
afmaken komt niks terecht Hij wet d'r 
gien syllabe van helemaal niets (Sz, Bu), 
Et gefgien syllabe ii (Sz), Wat hij zegt 
daar begrij, gien meens een syllabe van id 
(Sz) 
symbool et [sm'bo:al] 1. zinnebeeld Een 
trouwring is een symbool van biening 
tussen twie meensken (Obk) 2. teken als 
symbool, vooral: wiskundig symbool 
symfonie (1) [stmf(: )'ni] - symfonie 
(lett.) 
symfonie-orkest (spor.) [...'n ... J - sym-
fonie- orkest 
symmetrisch (spor.) bn.; -er [si'm:trisJ 1. 
symmetrisch, met symmetrie 
sympetiek [stmpa'tik] - sympathiek Hij is 
wel sympetiek (Nbk), Ik vien him wel 
synipetiek (Nbk), Ik vien bim een stok 
sympetieker as zien buurman (Nbk) 
synagoge (verspr.) Ook synegoge (Db) 
[sina'xo:xalsino...]  -  synagogegebouw, 
sjoel 
synegoge z. synagoge 
synode (spor.) de; -n, -s [sino:ado] 1. 
synode 
synoniem T (1) et; -en [sino'nim] 1. 
synoniem, woord met dezelfde of ongeveer 
dezelfde betekenis 
synoniem 11 (1) bn. [..-'mm] 1. synoniem 
Die woorden bin synoniem (1) 
syntaktisch (1) bn. [sn'taktis} 1. syn-
tactisch 

-413- 



syntaxis - systemaotisch 

syntaxis (1) [stn'taksasj - syntaxis 
synthetisch (Db) brt. [stntt:tis] 1. van 
kunststof Een protte synthetische jw-ke-
stoffen bL'i rekber (Db) 
syst. - afkorting van systeem, syste-
maotiscb 
systeem [si'stï:m] - systeem, stelsel: een 
poletiek systeem (1), Dr zit gien systeem 
in het is nogal ongestruktureerd (spot.), 
een 

nij 
 systeem van onderwies 

systeemanalist (1) [sist ..J - systeemanalist 
systeembeheer (1) [sist...] - systeembeheer 
systeembeheerder (1) [sist ..J - systeem-
beheerder 
systeemkaorte (spor.) [sist...] - systeem-
kaart 
systemaotiseh (1) [sistï(:)'mo:otis, 
sistom --- ] - systematisch 
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t de; -'s; t-gien [h:, ook wel tij] 1. t: de 
bekende letter en klank 2. elk der 
woordreeksen ed. die met de letter t 
aanvangen 3. symbool voor ton (1000 kg) 
4. z. Sri 
't z ot 1, II 
T-biljet ['t..] - T-biljet 
T-krusing ['tijkrystij, 't: ... J - T-kruising 
T-shirt [ti:sjAart] - T-shirt 
T-splitsing ['tt:splrtsuj, 'tij..] - T- split-
sing 
t.b. - afkorting van tuberkulose 
t.b.c. [tubu'su, ook wel ti.jbij'stj] - af-
korting van tuberkulose 
t.b.c.-lieder (Diz, 0w, Sz) de; -S; -tien 
[ 's ] 1. persoon of dier met tuberkulose 
t.b.c.-prik (Bdie) de; -ken; -kien [...'s...] 
1. inentingsprik tegen tuberkulose Die koe 
reageert niet op de tb. c -prikken (Bdie) 
t.e.m. - afkorting van tot en init 
t.k. - afkorting van te koop 
t.o.v. - afkorting van ten opzichte van 
t.v. [tt:'fu, ook ttj'ftj] - t.v 
t.v.-uutzending [...'f..J - televisieuitzen-
ding 
taai z. taoi II 
taaien (verspr. WS) zw. ww.; overg.; 
taaide, het taaid ['ta:ji] 1. in (wederk.) him 
taaien het er flink van nemen (mb.t. eten 
en drinken) Ze hebben n op dat fesien wel 
taaid ze hebben overal van genomen, meer 
genomen dan gewoonlijk (vooral: omdat 
het gratis was) (Ste), zo ook Die het 'in 
flink taaid (Nw), Ik heb hum taaid ik heb 

het op (Bdie) 2. raken, benadelen Die het 
n flink taaid heeft flink winst op de ander 

behaald waardoor die sterk benadeeld is 
(Ste), Dat zal bim taaien hem flink raken, 
benadelen (Spa, Np, Dho) 
taaipoppe z. taoipoppe 
taak z. taek 
taal z. taal 
taalschrift z. taelschrift 
taand z. tane 
taandeide (0w) de ['t:ntejdo] 1. eg met 
tanden 
taandvleis z. tanevleis 
taandwark (Bdie, Dho, Ma, Nw, Op) et 
['tâ:ntw ... J 1. raderwerk et taandwark van 
een klokke ( Bdie) 
taandwiel (Nw) ['tâ:nt...] - tandwiel Et 
taandwiel van de fiets is kepot (Nw) 
taank z. tank 
taante z. tante 
taarpentien z. taipentien 
taart Ook taarte (Spa) de; -en; -ien [ta: art 
(0)] 1. taart: bekend gebak Die taart Jcuj'in 
verscheiden stokkies patten (Diz), een 
grote taart (Nw), een taarte verlotten i.h.b. 
op een dorpsavond (Spa) 
taarte z_ taart 
taartebakJceri'je (01-Nl) de [.. 'ejo, z. ook 
-i5e] 1. het bakken van taarten Mien 
taartebakicerijje is hieleinaole rnislokt (01-
Nl) 
taartedeuze ['t...] - taartdoos 
taartedieg (1) ['t...] - taartdeeg 
taartemes (1) ['t...] - taartmes 
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taartepunt - taelboek 

taartepunt (1) ['t...] - taartpunt 
taartescheppe (1) ['t...] - taartschep 
taartevörke (1) ['t...] - taartvork 
taartevorm (spot.) ['t...] - taartvorm 
taartien (Obk, Nw) et; taarties ['ta:ortin] 
1. taartje, gebakje 
taartiesdeuze (spot.) ['ta:ortizdA:zo] - 
taart- doos 
taartieswinkel (spot.) ['t...] - taartjes-
winkel 
taarwe z. tarwe 
taast (Nbk, Nw) Ook tast (Nw) de; -en 
[ta:st/tast] 1. tast, het betasten Dat he'k op 
'e tast daon (Nw) 
taaste (Nbk) de; -n ['ta:sta] 1. hetz. als 
vingertaaste, z. aldaar 
taasten (Nbk, Np, Ni, b) Ook tasten (Db, 
Ni) ['ta:stç/'tast] - tastend voelen, grijpen 
Doe dce hij kiek as hij in 't vessebusien 
taasttc (b), Doe hadden ze tegen mekeer 
zegd dat de toekomst een donker gat was 
daor ze taastend en zukend hei»- weg in 
vieven mossen (vo), Hij taast naor de 
maone praat zonder duidelijke struktuur in 
z'n verhaal, hij bazelt maar wat (Np) 
tab (spor.) de; -s [tap] 1. tabulator 
tabak z. tebak 
tabaksproemer z. tebaksproemer 
tabberd de; -s; tabbertien ['tabçt] 1. 
tabbaard, toga (all. van Sinterklaas) 2. 
lichaam (Bdie, Nbk, Nw, Ste), in verb. als 
iene wat op S tabberd geven (Bdie), Hij  
moet wel wat om de tabberd hebben om 
z'n lichaam (nl. kleding) (Ste) 
tabbernakel (Ste, Wol, k: Ste) [tabç'na:klj 
- tabernakel: in de kerk, ook: lichaam, in 
Hij krig wat op zien tabernakel een 
lichamelijke straf (k: Ste) 
tabel z. tebel 
tabkaorte (1) ['tap...] - tabkaart (van een 
kaartsysteem) 
tablet z. tebJet 
tachentig z_ tachtig 
tachtig Ook tac/zentig (Sz) hoofdtelw. 
['taxtox/'taxtox] - tachtig een kop tachtig 
gezegd van iemand met een dik hoofd 
(Dho) 
tachtigduzend ['t...] - tachtigduizend 
tadde z. todde 
taek (Nbk, Pe-Dbl) Ook taeke (spor.), 
taak (Nbk, Wol) de; -en; -ien [ts:k(o)/ta:k] 
1. taak (die men verricht, moet verrichten) 
Ik heb de taek d'r op zitten Nbk), niet 

veurje tank berekend wezen (Pe-Dbl) 
taekbelasting (1) ['ts:gb ... ] - taakbelasting 
taeke z. tank 
tackel (verspr.) Ook takel (WH) de; -s; 
-tien ['tc:ki/'ta:kl] 1. takel: bep. werktuig 
waarmee men opheft Dejonges mossen de 
zakken even anpikken die init de tackel 
naor boven gingen (Db) 
tackelen (verspr.) Ook takelen (Wil) [IE: 
kin/'ta:kln] - takelen: met een takel op-
hijsen 
taekomschrieving (1) ['t...] - taakom-
schrijving 
tact Ook taal (IÂTH, elders verspr.) de; -en; 
-tien (bet. 2) [ts:Lfta:l] 1. taalvermogen 2. 
taalsysteem de Stellingwarver tael (Nbk), 
de Steggerse tael (Ste), We hebben hier in 
de Stellingwarven oonze eigen tael (El), je 
eigen tacf hoge holen blijven gebruiken, 
eren (Nbk), Elke streek het zien eigen tael 
(0w), Wat een vremde tael is dat (Bu), (als 
verki. enigszins negatief:) een vremd tael-
tien (Nbk) 3. specifiek taalgebruik de 
gangbere taal (Bdie), Zokke tael tegen een 
ooldere geeft gien pas (Op), Die man had 
zoe'n roege taal, et was niet om an te 
heuren ( Pe- Dbl), lene die ruwe taels ,p,rekt, 
is slim roeg in de mond (Obk), Hij kan 
zoek ruwe taal uutkraomen (Sz), Die man 
had altied van die schunnige tael (Pe- Dbl), 
taal noch teken (van iene heuren/ver-
nemen) (Ma, Nbk) 4. het schoolvak taal 
Wat haj' veur taal op schoele? (Nbk) 5. 
communicatiemiddel of -symbool de tael 
van de liefde (spor.), ... van de bijen 
taclaarmoede (1) ['t...] - taalarmoede 
taeladvjesburo (1) ['t...] - taaladviesburo 
taeladviesdienst (1) ['t...] - taaladvies-
dienst 
taelanbod (1) ['t...] - taalaanbod 
taelatlas (1) ['t...] - taalatlas 
taelbaank (1) ['t...] - taalbank 
taelbedarf (1) ['t..] - taalbederf 
taelbeheersing (1) ['t...] - taalbeheersing 
taelbeschouwing (1) ['t...] - taalbe-
schouwing 
taelbeschrieving (1) ['t...] - taalbe-
schrijving 
taclbesef (1) ['t...] - taalbesef 
taclbeweging (spor.) ['t...] - taalbeweging 
de Friese taelbeweging (1), de Stelling-
warver taeibeweging (1) 
taelboek (1) ['t...] - taalboek 

-416- 



taeldatabaank - tacitasse 

:acldatabaank (1) ['t...] - taaldatabank 
:aeldiplome (1) ['t...] - taaldiploma 
:aeldiskrjmmenaosie (1) ['t...] - taaldiskri-
ninatie 
:aeldomein (1) ['t...] - taaldomein 
:aeleigen (1) ['t.] - taaleigen 
:aeLen Ook talen (WH) ['te:ln/'ta:ln] - ta-
en: belangstelling hebben/tonen voor Hij 
taeltd'r niet naar geeft er niets om, kijkt er 
'iet naar uit (verspr., 0w), Wat zal die 
hand niekeren, hij taelt niet naar zien eten 
Ste), Hij taelde d'r wel naar, nar kwam 

oiet tot bes/wit (Dfo), Ze taclen niet neer 
naar aons tonen geen belangstelling meer 
voor ons, zien ons niet meer staan (Obk) 
Laelfemilie (1) ['t...] - taalfamilie 
Laelfout ['t...] - taalfout 
taelgebied (spot.) ['t...] - taalgebied: regio 
waar een bep. taal wordt gesproken 
taelgebruker (1) ['t...] - taalgebruiker 
taelgebruuk ['t...] - taalgebruik 
taelgeleerde (1) ['t...] - taalgeleerde 
taelgemienschop (1) ['t...] - taalgemeen-
schap 
aelgesehiedenis (1) ['t...] - taalgeschie-
denis 
taelgevulig (1) [aks. wisselt] - taalgevoelig 
taelgevulighied (1) ['t...] - taalgevoeligheid 
taelgevuul ['t...] - taalgevoel Ja, Zee H, ik 
geleuve niet dat ik veule taelgevuulbebbe 
(vo) 
taelgids (1) ['t...] - taalgids 
taelgrap (spot-) ['t...] - taalgrap 
tacigreens (spot.) ['t...] - taalgrens 
tacigroep (1) ['t...] - taalgroep 
taelgroepien et; ...groepies ['t...] i. kleine 
taelgroep, z. aldaar 2. samenwerkende 
groep van informanten die informatie over 
een taal verschaft, i.h.b. voor dit woor-
denboek: Wij vienen et geweldig dat H 
zo veule taelgraepies an de gang kregen het 
(Db) 
taelgruui (1) ['t...] - taalgroei 
taelienhied (1) ['t...] - taaleenheid 
taelimperialisme (Nbk, Obk, 0w) ['t...] - 
taalimperialisme Et verplichte Fries op 'e 
Stellingwar ver schoeIen wodde zien as 
taelimperialisme (Nbk, 0w) 
taelinzicht (spot.) ['t...] - taalinzicht 
taejkaorte (1) ['t...] - taalkaart 
taelkenner (1) ['t...] - taalkenner 
taejkennis (1) ['t...] - taalkennis 
taelkeunst (1) ['t...] - taalkunst: kunst 

m.b.v. taal 
taelkeunstener (1) ['t...] - taalkunstenaar 
taelkompesaosie (1) ['t...] - taalkompen-
satie 
taelkunflikt (1) ['t...] - taalkonflikt 
taelkunde de ['t...] 1. taalkunde 
taelkundig [...'k ..j - taalkundig: betrek-
king hebbend op de taalkunde 
taelkundige [...'k...] - taalkundige 
taelkursus ['t...] - taalkursus 
taeLkwestie (spot.) ['t...] - taalkwestie 
taellaoge (1) ['ts:lo:go] - taallaag 
taelleerder (1) ['t...] - taalleerder 
taelles ['t...] - taalles: les die men volgt, 
kursus e.d.: een taelles volgen (Nbk); 
schriftelijke taaloefening-  ...sammegies 
maeken, taellessies in 't schrift (ba), N. had 
een hele grote inktdadde in zien taellessien 
(Mun) 
taelocfening (Wol) ['t...] - taaloefening 
Hef de taelacfening al af? (Wol) 
taelonderwies (spot.) ['t...] - taalonderwijs 
taelonderzuker (spot-) ['t...] - taalonder-
zoeker 
taelonderzuuk (spot-) ['t...] - taalonder-
zoek 
taelontwikkeling (1) ['t...] - taalont-
wikkeling 
taelperbleem (1) ['t...] - taalprobleem 
taelperiode (1) ['t...] - taalperiode 
taelperti'j (1) ['t...] - taalpartij 
taelplanning (1) ['t...] - taalplanning 
taelpoletiek ['t...] - taalpolitiek 
taciprautien (verspr.) et; ...praoties ['ts:l...] 
1. kleine beschouwing die men houdt over 
de taal 
taelrehriek (spot.) ['t...] - taalrubriek 
taeLregel (spor.) ['t...] - taalregel 
taelsehat (1) ['t...] - taalschat 
taelsclirift Ook taalschrift (verspr.) ['t...! 

- taalschrift 
taelsociologie (1) ['t...] - taalsociologie 
taelsociologisch (1) [...'l...] - taalsocio-
logisch 
taelsocioloog (1) ['t...] - taalsocioloog 
taelstried ['t...] - taalstrijd de taclstried 
tussen Friezen en Stellingwarvers (spot.) 
taelstruktuur (1) ['t...] - taalstruktuur 
taelstudie (spot.) ['t...] - taalstudie 
taelsysteem (1) ['t...] - taalsysteem 
taeltasse (1) de; -n; ...tassien ['te:l ... ] 1. tas 
met tekstopdruk die op enigerlei wijze 
positieve aandacht trekt voor één of meer 
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taelteken - takke 

talen: De Stellingwarver taeltasse wodde 
uitgeven in Zwolle (1) 
taelteken (1) ['t...] - taalteken 
taeltuun (1) ['t...] - taaltuin 
taelunie (1) ['t...] - taalunie 
taelutering (1) ['t...] - taaluiting 
taelvaaste (1) [...fa .... aks. wisselt] - taal-
vast 
tae}variaant (1) ['t...] .. taalvariant 
taelveraandering (spor.) ['t...] - taal-
verandering 
taelveraarming (1) ['t...] - taalverarming 
taelverhastering (1) ['t...] -  taal-
verbastering 
taelvergelieking (spot.) ['t...] - taal-
vergelijking 
taelverienvuoldiging (1) ['t...] - taal-
vereenvoudiging 
taciverleden (1) ['t...] - taalverleden 
taelverlies z. taclverlös 
taelverloedering (1) ['t...] -  taal-
verloedering 
taelverlös (1) Ook we/verlies (1) ['t...] - 
taalverlies 
taelverni'jing (spor.) ['t...] - taal-
vernieuwing 
taelverrieking (1) ['t...] - taalverrijking 
taelverschiensel (spot.) ['t...] - taal-
verschijnsel 
taelverschil (1) ['t...] - taalverschil 
taelverzorging (spor.) ['t...] - taalver-
zorging 
taelveursckrift (1) ['t...] - taalvoorschrift 
taelvorm (spor.) ['t...] - taalvorm 
taelwet ( t) ['t...] - taalwet 
taelwetenschop (1) ['t...] - taalwetenschap 
taelwetenschopper (1) ['t...] - taalweten-
schapper 
taelzorg (1) ['t...] - taalzorg 
taenen z. taonen 
taenig z. taon.1g 
taeste z. teste 
taeter (verspr.) Ook tetter (Ma, Nbk), tater 
(Db, Nbk) de; -s; -tien ['ts:tr/'tetç/'ta:tç] t. 
mond, spraakorgaan Ho olie taeter toch es 
hou je mond toch eens (Wol), Hooije tater 
dichte hou je mond (Nbk) 2. flinke klap 
die men geeft (Np) Ik heb him een tacter 
verkocht (Np) 
taetcrcn (verspr.) Ook tateren (Db, Dhau, 
Nt, Pe-Dbl, WH) ['te:trW'ta:...] - druk 
kletsen, druk praten 
tafreel z_ tafriel 

tafviel (0w) Ook tafreel (Mun) et; -en; - 
tien [ta'fri:L/......1]  t. situatie die men 
schildert (lett.) of in woorden beschrijft 
Veur de acrighied heb ik perbeerd dit ta-
frieltien wat te beschrieven (0w), Ze 
mossen nog lachen, doe ze heur dal 
tafrieltien weer veur ogen hadden (vo) 
taille z. tallie 
tailleinaot de; -en ['t...] 1. hetz. als taillie-
wiett4 z_ ook aldaar Af de taillemaot 
hebben willen, moej' de middel meten (Ld) 
takel z_ taekel 
takelen z. taekeien 
takhoolt (verspr. OS, Op, Ste) Ook 
tafle/tooft (s) et ['tak.../...3 1. het dunnere 
hout, de dunnere twijgen van het hakhout; 
het werd bijeengebracht in takkebossen 2. 
deel van de boom waar takken zitten (Nbk) 
takke de; -n; takkien ['tak] t. boomtak 
dikke/dunne takken, Op 'e bruiloft had de 
bruid vroeger een versierde takke in de 
haand (Nbk), fit inslepen van et gruszaod 
tij' ok wel mit een landhekke doen, en 
dan deden ze d'r takken deur (Spa), van de 
halcke op 'e takke dan weer zus, dan weer 
zo, dan weer hier, dan weer daar (verspr.): 
Hij vlogt ok mar wat van de hakke op de 
takke springt van de hak op de tak (0w), 
z. verder onder halte, bet. 12 2. ver-
takking: van een boomwortel, een gewei 
enz; ook fig., zoals tak van een familie: Ze 
bin in de veerte wel femilie, mar et is een 
hiel aandere takke (Nbk), Dat is ok een 
takke van die femilie (Nw), Halve rouw 
baj' as et een takke veerder of was (0w), 
Een protte hunning dle verkocht wodt in 
de winkels komt nut Amerike, waor de 
biyebooidene as takke van bedrievigbied 
nog mitteit bedrijfstak (1) 3. tand, kam 
(van een zaag, een rad, een haal in de 
schoorsteen enz.) een takkien an eergrote 
zaege (0w), De potten en pannen hongen 
dan an haoiiezers mit takken boven et 
beerdvuur, dan konnen ze de potten en 
pannen hoger of leger boven et vuur 
hangen (0w), een takkien van een kamrad 
(bo: Dho, Op), ook fig.: Dat kiend moet 
een takkien teroggezet wodden moet eens 
flink haar plaats duidelijk gemaakt worden 
(Dho, Op), een takkien achteruutzetten 
iemands invloed verminderen, ook: verla-
gen in rang (b: Im), een takkien terogge-
zetten id. (b: Im), een takke overslaan iets 
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takkebiender - takkerig 

lat binnen hop. aktiviteiten, werkzaam-
Leden past maar niet per se nodig is, over-
laan (0w), zo ook Dan hef' kaans dat ze 
t spoor biester raeken en een takke 
,verslaon (0w) 4. ijspegel (Spa) 5. punt 
Lan een randje kledingstof, vaak van kant 
veelal gehaakt) een taickien harken (s), 
9at kaant is een tussenzetseltien, et is 
kaant zonder talcicies d'r an (Ste), takkies 
n de mussebanen ( Ste), een haokte takke 
IObk), een mooie takke (01-Nl, 0w, Pe-
)bl, Spa) 6. rand stof met punten aan 
cleding of aan een gordijn (Dfo, Ma, Nw, 
3te, Wol) een lakkien om de hals (Ste), Et 
!iiele Jçaantien om de hals wodt dc wel 
bakkien  nuumd ( Ste), D'r zit een mooie 
akke an et gedien (Nw), een kaanten takke 
,aoken (Nw), bijv.: een mooi taklcien an de 
basteraand haoken (Nw), een takkien an 
le onderjurk van kaant ( Ste), een uut-
geknjvte takke van pepier of stofvalle-
ien (Dfo) 7. achtereind van een hoefijzer 
Nt, Pe-Dbl) 8. ongewenst tandje, kartel, 
.nkeping in snede van mes, zeis (Bu, Nt, 
Ste) Hi beert takken an de zonde en dat is 
niet goed vear de snee (Obk), Af'niet goed 
?endebaeren kunnen, slaof' d'r tak/een an 
Ste), D'r zitten taickies in gezegd met 
ame bij het haren van een zeis (Bu), een 

takke in 't mes (Obk), 
takkebjender (n: Ot) de; -s; -tien ['tako 
)indrj 1. iemand die door takkebienen de 
takken tot bossen maakt 
takkebienen (Nbk n: Ot) Ook tak-
rçemaeken (Nbk, 0w, ho: Nw), takke-
r'ossemaeken (Ste) onbep. w. ['takobii:/ 

1. takken binden tot bossen We 
ga on henne te takkebien en/takkemaeken 
[Nbk), Bij et takkemaeken kwam een wee 
van teken- of sepiepenhoolt om de takke-
bossen (0w), Losse arbeiders konnen 
winters bij een ho oltba os mit taickemaeken 
een dag ure verdienen mit eipen winters 
(0w) 
takkeboel (Dfo, 0w) de ['tako ... ] 1. het 
geheel aan takken De takkeboel wodt 
tegenwoordig verkiffeld mit de mesiene 
(0w) 
takkebos ['takobos] - takkenbos Takke-
bossen bestormen uur wat groffer hooit as 
bessemries; dat wodde wat bijkapt en dan 
opbunnen in bossen van 40 om in omtrek 
bij de baand (n), Bij et takkemaeken 

kwam een wee van iek of sepiepenh ooit 
om de takkebossen (0w), Ik moet even de 
mietestee kiaormaefcen; d'r kwamnjen op et 
plak wa or de miete kwam te staon, 
takkebossen (S te) * Thijsie, Thifsie ta/çke- 
bos/Wast niet waor hij kakken mos/Hij 
kakte in zien hempie/Daor ging bz mit 
naor mempie/Mempie gooide 't in de 
pan/En bakte d'r lekkere koeken van 
(Bdie), Vroeger wodden de ovends van de 
bakker stookt mit takkebossen (Sz) 
takkebosseniaeken z. takkebienen 
takkebult z. takkebulte 
takkebulte (Nbk, 0w, Ste) Ook takkebult 
(Db, Obk) de; -n; ...bultien ['taka..J ... J 1. 
hoop, berg takken, ook van takkenbossen 
Vroeger hadden de bakkers grote takke-
buiten bij baas om de oven te stoken 
(Db) 
takkehoolt z. takhoolt 
takkeltien (Spa, Wol) ot; ... tics ['tak jtin] 1. 
inkeping D'r zit nog een takkeltien in met 
name gezegd bij het knippen van het haar, 
nl. wanneer een ponnie niet geheel recht 
geknipt is (Wol, Spa) 
takkenjaeken z. takkebienen 
takkemaeker (Nbk, Obk) de; -s; -tien 
['taka ... ] 1. werker die takkenbossen maakt 
De kwikkebos nammen de takkemaekers 
vroeger mit naor baas; dat moch, want dat 
weren de dooie takken (Obk) 
takken (01-Nl) zw ww.; overg.; takte, het 
takt ['tak] 1. op slechte wijze scherp 
maken van een zeis, een mes (met een 
takkerig effekt, z. aldaar, bet. 2) 
takkerig Ook zendehakkerig (bet. 2: Dfo) 
bn, bw.; -er, -St ['takroxîsendo ... ]  1. 
(m.b.t. knippen, maaien enz.) op een 
onregelmatige wijze, die aan het effekt van 
hakken doet denken, hetz. als bakkenij, 
bet. 1 (Bdie, Dhau, Dho, Ld, Pe-Dbl) H.z 
-knipt lakkarig en schieve (Obk), Et haor is 
takkerig knipt (Bdie), een takkerig gewas 
slecht groeiend (Dhau) 2. (mb.t. een zeis- 
blad e.d.) vol inkervingen, weerhaakjes 
e.d. De zonde wodt takkerig, et wodt zover 
een zaege nl. door het zodanig haren dat er 
weerhaakjes aan de snede komen (verspr.), 
de zonde takkerig beren (0w), As de zonde 
wat dunne en blikkerig wodt dan is d'r 
meer kaans dat hij wat takkerig wodt mit 
heren (Ld), De zonde is takkerig haerd 
(Obk, Nt) 
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takkeschure - tal 

takkeschure (Obk) de; -n; ...schuurtien 
['tak ... ]  1. schuur waarin takken (als 
brandstof) werden bewaard de takkeschure 
van de bakker vroeger (Obk) 
takkevörke (bs: Obk) de; -n; ...vörkien 
['taka ... ] 1. tweetandige vork 
takkewaegen (Np) de; -s ['tako ... ]  1. 
wagen voor het vervoer van takken Slepers 
bin peerden die vew- de taickewaegens 
leupen (Np) 
takkezuken (Nw) onbep w. en het 
takkezocht ['taka ... ] 1. bijeen rapen van 
takken Ze konnen zo takkezulcen, dat ze 
hadden zojnar een bundel op 'e rogge (Nw) 
takkien (Nbk, Np) et; takkies ['takin] 1. 
één randje als deel van een gehaakte rand 
aan kleding, aan een gordijn Dat takicien 
bek verkeerd daon (Nbk), Ik heb een tak-
kien veur 't raeni haokt (Np) 
taks T (verspr.) Ook laks: (Dhau, Ma, Nbk, 
Obk, Wol) de [taks/takst] T. hoeveelheid 
waarop men recht heeft, waaraan men 
genoeg heeft Hej'fe takst now wel kregen! 
(Nbk), Ik heb inien taks bad ik heb genoeg 
gehad, hoef niet meer (m.bi. eten, drinken) 
(El, Nbk, Np, Op, Ste, Wol), zo ook Ie 
hebben je taks had, ie kriegen niks meer 
(Nw) 2. takshond (Nt) 
taks IT (Ste, Wol en oost) bn.; -er [taks] 
1. met kromme benen Dat kiend het vroe-
ger Engelse ziekte bad, daoronvne lopt ze 
zo taks (St; Bu), Een tekkel lopt taks 
(Bu), Wat staot die taks op 'e bienen, dat 
komt deur Engelse ziekte (Ma, Obk), Hij 
gaot taks op 'e bienen niet recht, met 
enigszins wijde, kromme benen (Nbk, 0w), 
zo ook Die het takse bienties (Nw), Loop 
niet zo taks! (Wol), Dat oolde vrouwgien 
]cup wit takse bienties van alle wark(Dmi) 
taksaosie (spor.) [talc'so:si] - taxatie: 
schatting Neffens de taksaosiekan dat spul 
nog wel wat opbrengen (Obk) 
taksaosieburo (spor.) [tak's --- ] - taxatie-
bureau 
taksaosiekosten (spor.) [tak's ... ] - taxatie-
kosten 
taksaosiepries (vo) [tak's ... ] - taxatieprijs 
En de schoelemeesterlcocht van 1 etbuus; 
alles tegen tslcsaosiepries (vo) 
taksaosierepot (1) [tak's ... ] - taxatierapport 
taksaosieweerde (1) [tak's...] - taxatie-
waarde 
taksbienen (Dmi, Obk, Op, 0w, Ste, Wol) 

mv. ['tagzb!:ç:] 1. x- of o-benen 
takseerder (Dfo) {tak'si:ordç] - taxateur 
taksen (Pe-Dbl) zw ww.; overg.; takste, 
het takst [taksn] 1. taxeren Bij et slaach- 
ten gong ie taksen wat hij weug, en dan 
een flinke borrel daj'm in gezondhied 
maggen opeten (Pe-Dbl) 
takseren [tak'si:arn] - taxeren: de waarde 
bepalen Ze bin takseerd veur 't peerde- 
foons (Bdie), De takseteur het et huus 
takseerd ( Spa), De schatters mossen et 
laand takseren bi de ruilverkaveling (El), 
De kern!es kwam om te loden, dr kwam 
een lotion in de stat, ze mossen markt 
wodden, ze weren takseerd (Nbk), Et was 
hier vroeger et gebruuk dat et varken 
slacht werd, de buren kwamen te taxeren 
boe zwaor et varken was en dan kregen ze 
een borrel (Nt, Sz); ramen, schatten: Hij 
takseerde de ofstaand van wal tot wal (ba), 
Hij takseerde de aander een peer sekonden 
probeerde hem in te schatten (ba), A  dat 
zo taksere, dan maeken ze wel een goeie 
kaans (Nbk) 
takseteur (verspr.) [taksa'tA:ar] - taxateur 
De takseteur is d'r even bij west (Wol), De 
takseteur het et buus takseerd (Spa), Die 
takseteur het et laand te lege schat (Ld) 
takst z. taks 1 
tal et [tal] 1. aantal Et tal kiender op 
schoele bliJ? ongeveer Hek (Np), We ver-
meerderen in de gemiente nog mit et tal 
inwoners (Obk), Stienbikken deden ze miJ 
een oold snumes, et gong bij et tal (0w), 
Et tal wa.rklozen meerdert nog de bieltied 
(Db), Ze weren daor machtig in tal (Obk), 
Doe N. een stange eerpels rooide, vul bim 
et tal eerpelslillikof(Db), zo ook Et tal is 
goed, mar ze bin wat klein van stok (Dfo, 
Dfo, Ste) en D'r zat nogal wat tal an (Nw) 
2. vast of beoogd (vrij) groot aantal exem-
plaren, vaak: honderdtal (bijv. eiken- 
takken) of duizendtal: bij et tal verkopen 
per vast, groot aantal (Dfo), Hej't tal? is 
het (vastgestelde of beoogde) aantal stuks 
er nu (Np), Hef' je tal now wel kregen9 
kreeg je je beoogde aantal (Nt, Nbk), 
Talhoolties wodden in tal verkocht in vaste 
aantallen: (Db), Et tal is goed het aantal 
klopt, is er (Ma, Nt, 0w, Ld) 3. in op tal 
staon op voordracht staan Nbk, Np): Hij 
het lessend solseteerd en now staot hij op 
tal (Np) 
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talen - tane 

:alen z. taelen 
:alhoolt et ['talho:lt] 1. (verz.) talhout 
Talhoolt was veur kachelanzetten; kleufd, 
9p lengte en kachelklaor ( Obk) 
:alhooltien et; ...ties ['tal...] 1. talhoutje 
Talhoolties schellen was vrouwludewark! 
;Ow), Talhoolties weren zoen 15 tot 20 
,m laank, ie kochten ze per tal, daoromme 
biette et talhoolt, et wodde veur braand-
hoolt bruukt (Nbk), Talhoolties bin zaegd 
Nbk). Mitiekkloppen haj' et talhooltien en 
et Gelders talhooltien, dat is wat langer 
'Ste), Talhooltiesraepen was een spulle-
gien, ie mossen de hieltied ien talhooltien 
in de korf brengen. (Nbk) 
talhooltiesraepen z. hooltiesraepen 
talk (Nw) ['tal(a)k] - talk 
talkpoeier (Nbk) ['t...] - talkpoeder een 
busse talkpoeier (Nbk) 
tallie (Pe-Dbl, Dfo, Dhau, 01-Nl, Ste, 
Wol) Ook taille (verspr.) de; -s ['tali/'taja] 
1. taille, middel van het lichaam 2. in 
tallie, how draeven: de situatie waarbij het 
paard eerst stapt, in draf overgaat en dan 
in galop, al dan niet op het ijs uitgevoerd 
(01-Nl, Wol, Ste) 
talliewiette (Dfo) de; -s ['taliwito] 1. 
taillewijdte 
talmen (Nw) zw. ww.; onoverg.; talmde, 
het talmd ['talmán] 1. talmen, dralen Die 
talmt zo, die schot niks op (Nw) 
talud (Ld, Obk, Spa) et; -en [ta'lyt] 1. 
glooiing van sloot, gracht enz. 't talud 
mij/en (Obk, Spa) 
taludmi'jen (Spa) onbep. w. [ta'1...] 1. 
maaien van de glooiing van een sloot, 
gracht etc. Hij is an 't taludmijen (Spa) 
tam bn.; -mer, -st [tam] 1. (van dieren) 
niet wild, als huisdier gehouden tamme 
moezen (Nbk, Ste), ...Jwienen (Nbk, Ste), 
Ie moen jow eigen wark niet versloeren, 
niet de wilde voegels vangen en de tam-
men vliegen laoten (vo) 2. (van bomen, 
planten) gekweekt, niet wild tamme ke-
stanjes (OS, Bu, Spa), tamme hulst (OS, 
Bu) 
tamboer (Nw) [tam'b...] - tamboer, 
trommelaar 
tamboeren (Bu, Dhau, Nt, Op) [tam 
'bu:ar{ ] - drammen, aandringen dr goed 
op tamboeren er sterk op aandringen (Nt) 
tamelik z. taomelik 
tamper (Dho) bn. ['tampr] 1. (m.b.t. de 

mond:) stroef 't Is me tamper in de mond 
(Dho) 
tamtaosie (Bu) de [tam'to:osi] 1. ellende, 
beroerde toestand (z. ook temtaosie) Ikbin 
verlegen van koezepiene! Wat een tam-
taosie (Bu), D'r komt tamtaosie van (Bu) 
tamteren (Obk, Bu) zw. ww.; overg.; 
tamteerde, het tamteerd [tam'tt:orq] 1. (ie-
mand) schoppen en slaan, treiteren 
tamtoerie (Sz) Ook tantoerie (Sz) de 
[tam'tu:ari, tan...], in een hele tamtoerie 
veel overleg en drukte, grote moeite die 
men doet, toestand 
tandarts de; -en; -ien ['tant..., ook wel 
'tand...]  1.  tandartsTandartsen hadden 
vroeger eerst wel zitting hier en daor, dan 
kwam d'r zo now en dan iene in Wolvege 
(daor mos Nijhooltpae ok henne,), en bij 
Tj"alma in Berkoop kwam ok wel es iene 
(0w, Np) 
tandrad (spor.) ['t...] - tandrad 
tandwiel (spor.) ['t...] - tandwiel 
tandwolf (Sz) ['t...] - tandwolf, carries 
tane Ook taand (EI: in bep. verb.), tanne 
(Spa) de; -n; taantien ['tá:na/tá:nt/'tana] 1. 
tand (uit het gebit) Die zit mar wat op ' 
stoel te knapperen mit de tanen, d'r komt 
niks uut zoen iene, et is een doezertien 
(Ste), Hij was zo lelk, hij beet op 'e tanen 
(Np), Ik zet de tanen d'r in gezegd wanneer 
men met iets begint te eten (Nbk), De hond 
lat de tanen zien d.i.: van boosheid (Nbk), 
tussen de tanen pluzen tussen z'n tanden 
peuteren (Nbk, Wol), mit lange tanen eten 
met tegenzin (Spa), argens de tanen in 
zetten lett.: Doe hij/de tanen in deringenet 
zetten zol (...) (Bu) en ook fig.: ergens 
flink aan beginnen (Bu), Die pere is zo 
lekker sappig, et driftje zuver om de tanen 
het water loopt je a.h.w. in je mond 
(Obk), zo ook Et waeter fopt me om de 
tanen, zo lekker liekt etme toe (Nbk), Biet 
mar es even op 'e tanen zet maar eens 
even flink door (Ma), een valse tane 
kunsttand (Bdie, Ma), valse tanen kunst-
gebit (Nbk), k He de tanen uut de mond 
daon het kunstgebit (Nbk), iene mit de 
tanen op half stok met afgebrokkelde 
tanden (Dhau), Dat peerd kon niet meer 
eten, die had gien tanen meer in de mond 
(Pe-Dbl), Dat peerd is van de taand, ie 
kun niet meer zien boe oold hij is is z'n 
tanden (zo goed als) kwijt (EI) 2. puntig, 
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taneheugel - taofel 

uitstekend deel van bep werktuigen De 
maonen van de peerden wodden kamd mit 
de maonekam: mit iezeren tanen en een kot 
haandvatsel ( Obk), In een klokke zitten 
ratties mit naklj-ies (taanties) die in mekeer 
griepen (Obk), Een scbulpzaege staot mit 
de tanen veujuut (El), D'r is/mist een tane 
nut de harke (Obk, Ste), een tane in de 
harke (Sz), Soms wodden kotte, soms 
lange tanen bruulct bi5 et eiden; veur mos 
en zo Jos scheuren bruukte ie lange tanen 
eggetanden (Nbk), Een eide mit rechte 
tanen hadde een hoolten raem id. (Obk), 
Een onkivudeide het wel drie keer zovule 
tanen as een gewone eide (Ste) 3. uitste-
kende punt met de funktie van spijker Een 
klompekramme is een iezertien mit taanties 
(Obk) * Hoe] je bek! [met als mogelijk 
antwoord:] Een hoolten bek het gien 
tanen (Np), As een man de tanen verliest, 
komt et terechte op 'e tanen van zien 
vrouw als een man iets niet meer aan kan, 
dan moet z'n vrouw het overnemen (Op) 
tanebeugel (Ld, Wol) de; -5; -tien 
['tâ:no ... ] 1. beugel om de tanden geklemd, 
om die te richten 
tanebossel ['tâ:nn ... ] - tandenborstel 
tanebosselen onbep. w. ['tâ:na ... ] 1. bor-
stelen van tanden 
tanedokter ['tâ:n...] - tandarts 
taneknassen z knassetanen 
tanevleis (Np, Obk, Op) Ook taandvleis 
(Ste) et ['tâ:no ... ..t:nt ... ] 1. tandvlees, nl. 
het zachte weefsel waar de tanden en 
kiezen in staan 
tange de; -n; tangien (Nbk, Wol), 
tangegien, taangien (0w) ['taij(g)o] 1. 
bekend gereedschap: tang Ze is zo smerig, 
i5 zollen ze mit gien tango anpakken 
willen (Sz, 0w), de poten van de tango 
(Ste), de bienen... (0w), (over iemand die 
vervelende streken levert:) Die moet 
neudig wat mit de tango op 'e huud 
hebben, dan het hij in ien klap twie 
groeten di. twee littekens, nl. door de 
benen van de tang (0w), 't Slat as een 
tango op een varken het slaat werkelijk 
nergens op, het is belachelijk (Nw, 0w) 2. 
prangijzer (Nw) De neuze wedde vaaste-
pakt van veuxen en dan kwam de tango d'r 
op, een soort grote knieptange (Nw), zo 
ook een tango op 'e neuze zetten (Nw) 3. 
helleveeg, tang, feeks Et is een oolde 

tango! een vervelend oud wijf (Bu, Nbk), 
een tango van een wief(Ow) 
tangsehore (Ma) de; -n ['taij --- ] 1. elk der 
tangvormig geplaatste schoren (steunbal-
ken, z. ook schore): De tangschoren weren 
veur steun tussen de bloktonne en et veur-
stel (van een boerewaegen) (Ma) 
tanig z taonig 
tank Ook taank (Nbk) de; -s, -en; -ien 
[taijk, ook wel teijk/t:ijk] 1. grote of 
kleine tank (voor water, gier enz.) 
tankdivisie (v) ['taijgdi-----'terjgd..j - 
tankdivisie 
tankem z. ankern 
tanne z. tane 
tante Ook taante (Op, s: oost.) de; -s, -n 
['tanta/'t:nta] 1. tante (bekend familielid) 
een dikke tante een dikke vrouw (Bu, Ma), 
een lastige tante een niet bep. gemak-
kelijke vrouw (spor.), Tante Betje op be-
zuuk hebben menstrueren (Np) 
tantezegger ['t...] - tantezegger, neef 
tantezegster ['t...] - vrouwelijke tante-
zegger, nicht Zie is een tantezegster van 
mi5(Sz) 
tantoerie Z. taintoerie 
taofel de; -s, -tien ['to:fl] 1. tafel (bekend 
meubelstuk) De kieer,naeker zat op 'e 
taofel (S te), Tiezers bin vervelend an de 
taofel (Dho), N het et lief op 'e taofel 
heeft een dik lijf (Ld), (..) die bij N op 'e 
Ü»pe van de taofel zat te wiespraoten aan 
tafel, lett.: aan de hoek van de tafel (b), De 
taofel staot klaor, kom jonges, eilemaole 
eten de tafel is gedekt (Nw), De taofels bin 
klaor we/ze zijn zover gereed met het 
dekken van de tafels dat men aan tafel kan 
(Np), de taofel klaormaeken de tafel dek-
ken (Nbk), Dan gaoj' de taofel op gezegd 
als er niet genoeg aardappels meer op de 
schaal liggen (bo: Dho, Op), We zullen 
gauw de taofel ofrumen en de ofwas doen 
(01-N1), de taofel ofnemen reinigen met 
een doekje (Nbk), de bienen bij een aan-
der onder de taofel stikken in dienst-
betrekking gaan bij een ander (bo: Op), Ze 
hoopten dat hi5 de smack te pakken kreeg 
en onder de taofel belaande d.i. letterlijk: 
door veel te drinken (0w), iene onder de 
taofelpraoten van zijn stuk brengen, over-
rulen (Op), We speulen niet mit et mes op 
'e taofel te fanatiek, te fel (Nw), Ze zullen 
om de taofel gaan overleggen (spot.) 2. 
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taofelappel - taoi 

tabel, register, vooral: tafel van vermenig-
vuldiging: taafels leren, . . opzeggen 
taofelappel (Obk, Op) ['t...] - tafelappel 
taofelbelle (Db) ['t...] - tafelbel 
taofelblad ['t...] - tafelblad: blad, bovenste 
deel van een tafel 
taofelblik (Obk, Op) et; -ken; -kien 
['to:flbltk] ] 1. soort dienblad op tafel, 
soms met een hekwerkje, waarop servies-
goed stond 
Éaofelbod (Nw) et; -den; ...bottien ['t...] 1. 
Los blad, bord waarmee men de tafel 
verlengt De anstikplaanke daor zitten lange 
latten an die deur een peer gatten onder et 
taofelblad deur steulcen wodden, ok wel et 
taofelbod nuunid (Nw) 
taofelbuurvrouw (Obk) de; -en; -gien 
['t...] 1. vrouwelijke tafelbuur Mien tao-
felbuuxvrouw was mit de advekaot an 't 
slaanteren (Obk) 
taofeldekken (Wil) ['t...] - tafeldekken 
taofeldienen (0w) onbep. w. ['t...] 1. 
anderen dienen door de tafel te dekken, het 
eten klaar te maken en op tafel te zetten 
Buurvrouwen mossen dan taofeldienen in 
et stan'huus nl. koffie, brood e.d. gereed- 
m aken en op tafel klaarzetten terwijl de 
begrafenis gaande was, nl. ten gerieve van 
de terugkerende begrafenisgangers (0w) 
taofelklaormaeken (Dhau, Nbk, Obk, 0w, 
Ste) onbep. w. ['t...] - tafeldekken Even 
taofelklaorinaeken! (Nbk), Vroeger mos 
elk opzien beurt taofellçlaorn,aeJçen (Obk) 
taofelkleed z. taofelklied 
taofelklied (Nbk, Np, Ste) Ook taoJelkleed 
(Dho, Diz, Spa) ['t...!...] - tafelkleed: ter 
bescherming en verfraaiing over een tafel 
't taofelklied uutkloppen (Nbk), een plusen 
taofellclied (Np, Ste) 
taofella z. taofellae 
taofeflae Ook taofella (WH) de; -den; 
-gien [t.!...] 1. tafellade Vroeger wodden 
vorken en lepels en zo wel opburgen in de 
taoffellae (Op) 
taofeilaeken (Bu, Diz, Nbk) ['t...] - 
tafellaken Die longe  lopt d'r wat bongel% 
henne, Iii zit tussen et servet en tao[el-
laeken hij is nog niet volwassen, maar is 
ook niet klein meer (Bu) 
taofelmes (verspr.) ['t...] - tafelmes 
taofelofwasken z. taofelwagken 
taofelofwassen z. taofelwasken 
taofelofwassersvattien (Ste) ['t...] - af- 

wasteil 
taofelpere (Obk, Op) ['t...] - tafelpeer 
taufelpiaankien (Obk, Nt) et; ...plaankies 
['t...] 1. hop. plankje op tafel waarop men 
de pan met spek plaatst 
taofelpoot z. taofelpote 
taofelpote Ook taofelpoot (Db) ['t...!...] - 
tafelpoot Die taofelpoot hewwe last deur 
een stokkien hoolt d'r bi5 langes te 
schroeven (Db) 
taufelwasken (Bu, Nbk, Np, Nw, Obk) 
Ook taofelofwasken (Obk), tuofelwassen 
(verspr.), taofelofwassen (0w, Ste) zw. 
ww.; onoverg.; taofelwaskte, het taofel-
waskt ['t...!...] 1. de afwas doen 
taofelwassen z. taofclwasken 
taofelzwilk (Nbk, Obk) et; -en; -len ['t...] 
1. zwilk, tafelzeil 
taoi T de, et [to-.j] 1. taai-taai Disse taoiis 
lekker knapperig (Nbk), een stok taoi 
(Nbk) 
taoi IT Ook taal (Wil) bn., bw.; -er, -st 
[to-.j/ta-.j] 1. taai qua samenhang, niet te 
breken maar wel buigzaam en daarbij sterk 
Et was dreeg wark om et ontuug d'r uur te 
scheuren, want d'r zatten zokke taoie 
wottels an (Obk), last hebben van taoie 
sliemen (Ste), een taoie zode (Nbk, 01-
Nl), 't Is een taoie bouw (Ma) en zo ook 
taoi laa.nd land met veel kweekgras en 
daardoor taai van struktuur (verspr. OS, 
Np, Ste, ho: Nw), ook: schraal, onbemest 
land (ho: Bu, Nw), (van een gierige per-
soon, van iemand die maar niet betaalt:) Et 
zit d'r (aorik)  taoi an (El, Np, vo, Nw), zo 
ook Et zit taoi nut btw veurdaj' de centen 
kriegen (Nbk), Daor zit et taoidaar betalen 
ze slecht, krijg je je geld niet gemakkelijk 
( Ma) en (verb.:) Dat was een taojen iene 
wit betaelen (Dhau), Et zat aorij taoi het 
spande erom (Np), 't Laand is zo taoi as 
een veter (Dfo), zo ook, met name ook 
gezegd inzake kweekgras:) taoi as een 
veter (Ld, 0w, Ste), ...as leer (Ma, Nbk), 
zo taoi as haor (Dhau, El, Np, Nt, 0w, vo, 
Ste): Die pollen binzo taoi asbaoren daor 
zit ik now de hieltied nut de punt van de 
ploeg in en dan vligt de stat van de ploeg 
de heugte in en ikke mit vanzels (vo), (ook 
gezegd in bet. 2) zo taoi as een bodde (OS, 
Diz, Np), ...as een zodde (Spa), ...as een 
schoezole (Nbk) 2. moeilijk fijn  te krijgen 
door kauwen Wat is dat vleis toch taoi 
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(Nbk), taoi vleis, (zelfst-)  i taoie een 
vierkant, bruin snoepje, van boven rond 
(Obk), Dat vleis moej' goed op kauwen, 
want et is zo taoi as een mudde (Dfo, Db), 
zo taoi as geelhaar. gezegd van vlees en 
andere etenswaren, ook wel van sterke, 
taaie personen (verspr.), zo taoi as haar 
(Dhau, El, Np, Nt, 0w, Ste), z. ook onder 
bet. 1 3. sterk qua lichaamsgestel, met veel 
uithoudingsvermogen, niet kapotte krijgen 
Die is taoi beur (Nbk), zo ook (zelfst.) Ei 
is een taoie (Nbk), Een oold meenske kan 
ok taoi wezen (Nw), (verb.) Hij haalt et 
lange vol, et is een taoien iene (Sz, Nbk), 
taoi as een veter (Diz, Ld, Pe-Dbl): Hij 
was zo taal as een veter, mar hij is d'r wel 
an gaan di.: maar hij is wel gestorven 
(Diz), zo taoi as haar (Dhau, El, Nbk, Np, 
Nt, 0w, Ste), z- ook onder bet- 2, zo ook: 
Hij is zo taoi as kweek (Np) 4. (van 
kooien) de melk niet gemakkelijk afgevend 
(Spa, Wol en verspr oost.) een taaie koe 
(Ste), Een taaie melker, die koe (Nbk, Nw, 
Wol, Obk), Die veerze melkt mat taal 
(Ld), Die koe melkt goed taal (Spa), Een 
koe die taoi is kuj' deur et melken nog wel 
es wat lichter kriegen, mar een lichtmelkte 
koe veraandertniet(Bu), (bij vergelijking:) 
lene die niet van de centen of wil is een 
taoimelker, die is taoi van melken (Ste) 5. 
volhardend, geneigd aan iets vast te 
houden, vooral inzake het voortdurend niet 
betalen of het proberen iets voor een lagere 
prijs te verwerven Et is een taaie anhool-
der (Db, Nbk), een taaie betaler (Spa), Die 
kerel is een taaie trekker een taaie vol-
houder bij een koop (Np), zo ook taoi 
trekken bij de koop (El) en Hij geeft nooit 
gien geluk, hij is taai hoor! (Spa), een 
taaie bieder (01-Nl), (zelfst.) Wat een 
taaie bij et kopen! (Dfo) 6. moeizaam 
(Dfo, b: In) Die jongkerel komt d'r niet zo 
vlot mit op 'e lappen: et hangt d'r soms 
taoi in om de haand te vraogen van een 
maegien! (Dfo), 't Zal nog wel een taaie 
snee wodden een lastige/moeizame klus (b: 
In) 7. saai (Spa) een taaie bedoening (Spa) 
taulachtig (Nbk) bn.; -er, -St ['ta:ojaxtox] 
1. enigszins taai 
taoihied (spor.) Voor -heid z. -hied ['t...] 
- taaiheid 
taoiig (El) bn.; -er, -St ['to:ojox] 1. 
enigszins taai 

taoiighied (Nbk) ['t...] - taaiheid, het taai 
zijn 
taoiman ['t...] - taaipop een lekkere 
taoiman (Nbk), Een sukermannegien is hiel 
inkeld wel es taoimannegien (Ste) 
taoimelke (Obk) bn.; attr. ['t...] 1. taai 
melk gevend een taaimelke koe (Obk) 
taoimelker (verspr. OS, Dho, Op, Pe-Dbl, 
Ste) de; -s ['t...] 1. koe die de melk niet 
gemakkelijk afgeeft bij het melken Bij een 
taoimelker boorde de veearts et gattien in 
de utter wat wit, mar dan kaf' wel een 
lekutter kriegen, dan lekte de otter mar de 
melk wodde niet opvangen (Ste) 2. iemand 
die niet bep. snel betaalt, die gierig is (Ld, 
Ste) lene die niet van de centen of wil is 
een taoimelker, die is taoi van melken 
(Sta) 
taoipoppe (verspr.) Ook taaipoppe (Spa) 
['t ] - taaipop 
taoite (Db) de ['to:ojta] 1. taaiheid op het 
land, met name door kweekgras taoite in et 
Jaand (Db) 
taomelik (Dhau El, Np) Ook tamelik (Sz) 
['t5:mlak/'t5:miok] - tamelijk: nogal, vrij 
Et is taomelik zaacht weer (Np), Et gaat 
tamelik mii hem redelijk goed (Sz) 
taonen (Nbk, Spa) Ook menen (Nt) 2w. 
ww.; overg.; taonde, het taond ['t5: 0r1:/ 
't :i:] 1. tanen: van vooral netten van 
vissers in een taankuip De foeken wodden 
ok taond, dan wodden ze zwat maakt en 
zo, en dan hangen ze te dreugen (Nbk) 
taonig (verspr.) Ook menig (Dho), tanig 
(Db) ['t5: nax/'t:nax!'tâ:nox] - tanig Et 
spek is taonig, et is niet lekker meer; dan 
wodt et gelig en is zo vies as wat, 't is dan 
aenlik niet meer te eten (Nbk), Et ziet d'r 
taenig uut (Dho) 
taonkupe (Spa) de; -n; ...kupien 
[13: 5ijkypo] 1. taankuip (rond, plm. 1.50 m 
in doorsnee, op een kleine verhoging van 
stenen zodat er vuur onder gestookt kon 
worden) De viskers deden de netten in de 
taankupe (Spa) 
tap de [tap] 1. tapkast 
tapiet (b) Ook tapijt et [ta'pit] 1. tapijt op 
ei tapiet brengen te berde brengen (b) 
tapijt z. tapiet 
tapkaaste ['t...] - tapkast An de tapkaaste 
koj' een slokkien kopen (0w) 
tapkaemer (Dho, Diz, Pe-Dbl) ['tap...] - 
tapkamer 
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apkraene (01-Nl) ['t...] - tapkraan Et 
;pongat in de tonne dient om de tapkra ene 
½ te zetten (01-Nl) 
:appe (Obk) de; -n; tappien ['tapa] i hetz. 
tls pompetute, z. aldaar 
:appen ['tap] - tappen: van bep. vloei-
;toffen, vooral van bier De tapper tapt et 
bier (Nbk), N hulp daar tappen (Np), Hij 
had nog aonk wat jongen te tappen om te 
Dedienen door bier te tappen (Ste), draank 
tappen (Nw), Ie moe'n mar wit dat vat 
tappen het op die toer brengen (Sz); ook 
inderszins: aftappen, met een schaaltje e.d. 
ep. vloeistof nemen: gier tappen (Nbk), 

melktappen (Nbk); verder in: een schuine 
mop tappen vertellen (0w) 
tapper (Bdie, Db, Dhau, Ste) ['tapç] - 
Lapper: van bier, drank Roep de tapper mar 
even ( Ste) 
taps (verspr.) [taps] - taps, kielvormig 
lopend: Dat stok hoolt loopt taps toe (Diz, 
01-Nl),  Et lopt taps toe (Bu), 
Taps wonden ze steuken (Bu) 
taptoe ['taptuj - taptoe: als signaal: Onder 
dienst blaozen ze taptoe (Obk), ook: als 
muziekfestijn Et is taptoe, beur sluitings-
tijd (Wol, Nbk) 
tapverbod ['t...] - tapverbod 
tapvergunning ['t...] - tapvergunning 
targen (Nbk) ['tar(a)gjj] - tergen: sarren, 
kwellen (van persoon tot persoon) Iemoe'n 
mij niet zo targen (Nbk) 
tarief z. tarief 
tarpentien (Nbk, Obk, 0w, Ste) Ook 
taarpenhien (0w), zerpenhien (01-Nl) 
[tar(a)prp'tin/ta: --- /ter ... ]  - terpentijn De 
vaarve is vuus te dikke, daar moet eerst 
een scheut taipentien deur (0w), Kachel-
potlood zat in een pakkien van de grootte 
van een lucifesdeusien, dam-  mos dan wat 
tarpentien bij(Ste) 
tarpentienmieger (Dho, Np) de; -s; -tien 
[...'timi:gç] 1. vervelende vent, ellendeling 
A eje, smerige tarpentienmieger (Np) 
tarre (Ld) de; -n; -gien ['tara] 1. kern van 
een ettergezwel 2. z. todde 
tarten (Np, Sz) ['tart1] - tarten: uitdagen 
Ik tarteje aj' dat doen durven (Np), Ik tart 
je om 't te doen ( Sz) 
tarwe Ook taarwe (fp) de; -s, -n; tarfien 
['tarwa/'ta:rwo] 1. (g. mv., g. verki.) be-
kende graansoort: tarwe 2- (g. mv., g. 
verkL) tarwekorrels 3. tarwebrood Twie 

tarwe(s) inoe'k hebben (Nbk) 
tarwe-aore ['t...] - tarweaar 
tarwebaole z. tarweboLfe 
tarwebloem (Ld, Nbk) ['tarwa...] - tarwe-
bloem 
tarwebolle (Nbk) Ook tarwebaole (App, 
Dfo) ['t...] - tarwebrood 
tarwebrij (Nbk) ['t...] - tarwepap 
tarwebrood (verspr.) et ['t...] 1. tarwe-
brood 2. z_ koekoeksbrood 
tarwegrint (Nbk) ['t...] - tarwegrind (als 
veevoeder gebruikt) 
tarweldi'je (Np) de; -n; ...kli'jgien ['t...] 1. 
buitenste vlies om tarwekorrel 
tarwekorrel ['t...] - tarwekorrel 
tarwelaand (vo) et ['t...] 1. land waarop 
men tarwe verbouwt (..) dat d'r een 
mesiene doende was om stro van et 
tarwelaand in pakkies te passen (vo) 
tarwemael (Bu, Nbk) ['t...] - tarwemeel 
tarweinennen (Nw) onbep. w. flt  --- ] 1. met 
paard en wagen tarwe oogsten 
tarwemiete (Ste) de; -n; ...mietien ['t...] 1. 
mijt (langwerpig) met tarwe 
tarwemik (Bdie, Pe-Dbl) de; -ken; -kien 
['t ... mik] 1. bep. brood van tarwemeel dat 
aan de onderzijde plat is en aan de 
bovenzijde bol 
tarwestro (Diz) ['t...] - tarwestro 
tarweveld (ba) et ['t...] 1. akker met tarwe 
tasse de; -n; tassien ['tasa] 1. tas: om in te 
vervoeren, waaronder schooltas en handtas 
de tasse inpakken 
tassiesrover (Dfo) ['tasis ... ] - tasjesdief 
tast Z. taast 
tasten (Np, Op,  Spa) mv. ['tasti] 1. 
groeven, in verb. als Hij het tasten in de 
hanen (Np) 2. z. taasten 
tate (Dho, Nw, 0w, Sz, Wol, n; 5: Nw: 
1895) de; -n ['ta:to] 1. (gezegd door kleine 
kinderen) aanspreekvorm voor de vader in 
het gezin (s: Nw) 2. oude vrouw (Dho, 
Nw, Wol), zo ook in een oolde tate een 
oud wijf (Dho, Wol, n) 3. moederborst 
(Sz) 4. (stofn.) moedermelk, borstvoeding 
(0w, n) Het de poppe al tate bad? (0w), 
dus hetz. als de bost bad (0w) 
tater z. taeter 
tateren z. taeteren 
tatoeëren (verspr.) [tatu'Mt:ar4] - ta-
toeëren Alle knienen moe'n veur de keu-
ring een nummer in heur oor tatoeijerd 
hebben ( Sz) 
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tats (Np) de; -en; -ien [tats] 1. klap, tik Ie 
kun wel een tats kriegen (Np) 
taxi [taksi] - taxi 
taxi-onderneming ['t...] - taxi-onder-
neming 
taxibedrief (1) ['taksibodrif] - taxibedrijf 
taxicentraole (spor.) ['taksisen...] - taxi-
centrale 
taximeter (1) ['taksi ... ] - taximeter 
taxirit (1) ['t...] - taxirit 
taxisjefeur ['t...] - taxichauffeur 
taxistaonplak (1) ['t...] - taxistandplaats 
taxiterief (spor.) ['t...] - taxitarief 
taxiverhuur (1) ['t...] - taxiverhuur 
taxiverhuurder (spor.) ['t...] - taxi-
verhuurder 
taxus (spor.) ['taksas] - taxus 
taxusblad (spor.) ['t...] - taxusblad 
taxushede (1) Ook wei ttzxushege (1) 
['t.../...] - taxusheg 
taxushege z taxusbede 
taxushoolt (1) ['t...] - taxushout 
te 1 bw. [ta] 1. te: in hogere mate dan 
wenselijk Et is me te koold (Nbk) 2. in 
hogere mate dan de bepaling aangeeft Er is 
te gek om Jos te lopen (Nbk), te goed 
wezen veur disse wereld (Nbk), Dat is een 
betien te te ver gaand, overdadig (Bu, 
Nbk), Is dat niet een betien al te al te? een 
tikkeltje overdreven (Nbk) 3. in de verb. 
des te beter 
te II vz. (in bep. verb. met de buigingsvar. 
ter of ten) [ta/tr, tor/ton, ten] - te: m.b.t. 
een bepaalde tijd, in verb. als Te winter is 
et driejaar leden dat we dat daon hebben 
(Nbk), As de rnoesplaanten now wat 
wassen willen, bewwe te winter lekkere 
stamppot (Dfo), t' Aovend zullen we vet 
(Np); in verb. als te binnen schieten, 
(verb.) ter wille van, te lief gaan (Nt), 
(verb.) ten onbruke raeken in onbruik 
raken (Ste); voor infinitieven: tot, in verb. 
als Hij kwam te valen en te doen maeken 
problemen opleveren, lastig zijn (verspr. 
WS): Die kwaojonge het eens wat te doen 
maekt (Op), Die kan wat te doen maken 
(Dla, Spa, Sz); met het doel, de bestem- 
ming: perberen te ]wiegen, mit de trouw-
koets te trouwen gaan trouwen (0w), Om 
mooi te wezen het dit peerd een te brede 
bles (Diz), te (.) hebben te ( ... ) hebben, 
behoren (te), zullen krijgen e.d.: niks te 
verwaachten hebben, dr niks te zuken 

hebben, niks te doen hebben, te zingen 
gaon naar een repetitie van de zang-
vereniging gaan (Nbk); in andere verb. 
vergelijkbaar met verb. in het Nederlands: 
Zuken en zuken, mar gien spoor te vienen 
(j), op iene te waachten staon (Nbk), te 
hopen wezen, te sla op en zitten/Ijjgeni 
staon, op et punt staon om te vertrekken, 
Klei is vule zwa order as zaa.ndgrond te 
warken (Nbk), muuilik te vienen wezen, 
Zuken en zaken, mar gien spoor te vienen 
(j); Dat vrommes hadde een biele tritse 
jongen aachter beur en te slepen (Np), (..) 
en mit dat nije kenaol komt d'r nog 
aanders wat te kieken bij kijken (s: oost., 
plm. 1885) 
te III (Dmi, Nbk, Np) - te: var. van het 
lidw. de, in uitroepende verb. (Dmi, Np): 
Te drommel nog an toe potverdorie (Np), 
Te duvel(s)kaeter nog an toe id. (Np), Te 
done, wat hek me verzind id. (Np), Te 
duvel! id. (Dmi), Te dievefl id. (Nbk) 
-te - -te: bekend achtervoegsel in gelede 
woorden als dikte, drokte, gereemte, ge-
hemelte 
te goe(d) z. tegoede 
te goede (verspr. OS, 01-Nl, Wol) Ook te 
goe (Bu, Dho, Obk, Spa), te goed (Bdie, 
Bu, Db, Dho, El, Np, Nw, Op), ten goede 
(Nbk) bw. [ta'guda/ ... gul ... gut/tei]'guda] 1. 
te goed De bakker het bij bepaolde 
klaanten nog hiel wat te goede (Obk), 
Weej' wel dak van jow nog wat te goede 
heb? (01-Nl), 'k Heb nog altied wat van 
him te goe (Dho, Bu), Ik heb nog aorig 
van him te goed (Np), Bij die baank heb 
ik niks meer te goed (Op), Dat hooI ie nog 
te goede gezegd van geld dat men nog 
krijgt, ook inzake een ander aangenaam 
iets (een feestje, lekkernij enz.) (Nbk), zo 
ook We hebben nog wat te goede (Nbk) * 
't Is mooi af wat te goede hebben gezegd 
bijv. als men bij een betaling niet 
voldoende geld heeft of bij het wisselen 
noodgedwongen te weinig terugkrijgt 
(Nbk), Asje de neuzejokt dan bef' wat ten 
goede: een klok, een smok ofstront roeken 
(Nbk) 
teak (spor.) [ti:k] - teak 
teakeulie (1) ['t...] - teakolie 
teakhoolt (0w) ['t...] - teakhout Et 
bottervat was van teakhoolt (0w) 
team (spot.) ['ti:m] - team 
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teamleider (1) ['t...] - teamleider 
teamsport (1) ['t...] - teamsport 
teamverbaand (1) ['t...] - teamverband 
teamwark (1) ['t...] - teamwerk 
tebak Ook tabak (Nbk, fp) de [to'bakl 
tabak] 1. (stofn.) tabak Die man paft nogal 
wat te/jak op (Dfo), tebak roken, ...proe-
men, lichte tebak, zwaore tebak, d'r tebak 
van hebben er genoeg van hebben, Ik zo] 
ze wat, ik schiet d'r tebak veux ik zie het 
niet zitten en doe er dus niets voor (Bu), 
een piep tebak een pijp  gevuld met tabak 
(Bu, b): een piep tebak opstikken, ook: de 
zodanige hoeveelheid tabak (Bu, b) 2. 
tabaksplanten tebak verbouwen (Nbk) 
tebakfebriek (1) [...'bak...] - tabakfabriek 
tehakhaandej (1) [to'b ... ] - tabakshandel 
tebakkauwen z. tebakskauwen 
tebakkauwer (Ste) de; -s; -tien [...'b...] 1. 
degene die aan te.bakkauwen doet, tabak-
pruimer 
tebakkissien (Nbk) [to'baktsin] - tabak-
kistje 
tebaklocht z. tebakslocht 
tebakperduktie (spor.) [...'b. ..J - tabaks-
produktie 
tebakplaante (Nbk) Ook tebaksplaante 
(Nbk) [ta'b ... / ... ] 1. tabakplant 
tebakproemen z. tebaksproemen 
tebakrook z. tebaksrook 
tehaksaske (Nbk) [ta'b...] - tabaksas 
tebaksblad (Nbk) [to'bagzblat] - tabaks-
blad 
tebaksdeuze (verspr.) [ta'bagzdA:zo] - ta-
baksdoos een nikkelen tebaksdeuze ( Spa) 
tebaksflieber (Ma, Nbk, vo) de; -s; -tien 
[tn'baksflibç] i. spuug ontstaan bij het 
kauwen van tabak of sliert daarvan Doel 
him dagzeggen zol, scheut hi5 eerst een 
beste tebaksfljeber over de stal (vo) 
tehaksflieberder (Dfo) de; -s [...'b...] 1. 
iemand die tebaksflieber spuugt of uit z'n 
mond laat lopen 
tebakskauwen (El, Np, Obk, 0w, Ste, vo) 
Ook tebakkauwen (Bdie, El, Ld, Spa, Sz) 
zw. ww.; onoverg.; tebakskauwde, het 
tebakskauwd [to'baks --- / ... J  1.  kauwen, 
pruimen van tabak D'r bin meensken die et 
roken verbeuden wodt en dan overgaon op 
tebakskauwen ( Obk), Vader tebakskauwde 
vree- ger (Np), J. tebakskauwde of et 
leven d'r van ofhong (vo) 
tebaksiocht (Nbk) Ook tebaklocht (Nbk) 

[ta'b --- /...] - tabaksgeur 
tebaksnarve (Dfo, El, Ld, 0w) de; -n; 
...narfien [ta'baks ... ] 1. nerf in een tabaks-
blad De dikke tebaksna.rvc wodde verrnae-
]en in een snoefmeule, vandaor de snoef-
tebak (Dfo) 
tebakspiepe (Nbk, Np) de; -n; ...piepien 
[ta'baks ... ] 1. pijp  waaruit men rookt 
tebaksplaante z. tebakplaante 
tebakspot (Nbk, Np) de; -ten; -tien 
[to'bakspot] 1. tabakpot Die oolde tebalcs-
pot is nog een gedachtenis van beppe (Np) 
tebaksproeme [...b ... ] - tabakspruim een 
tebaksproeme aachter de koezen hebben 
(Nbk, Np), een dikke, soppige tebaks-
pro cme (b) 
tebaksproemen (Db, El, Ld, Obk) Ook 
tebakproenzen (Bdie, Bu, Nw, 0w, 
Pe-Dbl, Wol) onbep. w. [to'baks ... / ... ]  1. 
pruimen van tabak Vroeger werca de man-
nen an 't tebaksproemen (El), Tebakproe-
men wodt lang zoveule niet meer daon as 
vrogger (Bdie, Pe-Dbl, 0w), Hiy het zien 
hiele leven niks aan ders daon as tebak-
proemen (Wol) 
tehaksproemer (Db, 0w) Ook La-
baksproemer (Dho, Op) de; -5; -tien 
[...'b ... I ... ] 1. tabakspruimer 
tebaksrook (spor.) Ook tebakrook (Nbk) 
[ta'b ... / ... ] - tabaksrook 
tehakssap [...'b...] - tabakssap 
tebakssmaek (spor.) [...'b...] - tabaks-
smaak 
tebakssoort(e) (1) [...'b...] - tabakssoorte 
tebaksspi'je (Bu, Nw, 01-Nl) de [...'b ... J 
t. met speeksel vermengd tabakssap, hetz. 
als tebalcszie ver 
tebaksstaank z_ teba.ksstayjk 
tebaksstank (spor.) Ook tebaksstaank 
(spor.) [...'b...] - tabaksstank 
tebaksstraol (vo) de; -en; -tien [to'b ... ] 1. 
sliert, straal tabakssap 'Zo, zul ie mij 
helpen?' vreug N, dochij de tebaksstraol 
kwiet was en hij deproeme tebak haan dij 
van de iene naor de aandere kaante scheuf 
(vo) 
tebakstouwgien (Op) et; ...gies [to'baks ... ] 
1. dun touwtje dat om ponden tabak zat 
We trokken sommige koezen zels, mit een 
tebakstouwgien (Op) 
tebaksvergunning (spor.) Ook tebak-
vergunning (spor.) [to'b.../...] - tabaksver-
gunning 
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tebakswaeter (Ma, Nbk, Obk, Pe-Dbl, 
Spa) Ook tebakwaeter (Ste) [to'baks --- /ta 
'bakw --- ] - tabakswater tebakswaeter d'r 
over, tegen jokte an de bienen bi moek-
poten van een peerd (Nbk), In de oorlog 
mossen de schaoren naachs stiekem in 
tonnen mit tebakwaeter, om de schurft 
kwiet te raeken (Ste) 
tebakswaren z. tebaics weren 
tebaksweren (Ld) Ook tebakswaren (Pe-
Dbl) mv. [ta'baksw:arn/ ... J  1. tabaks-
artikelen 
tebaksziever (Obk) de [...'b...] 1. tabakssap 
dat met speeksel is vermengd (hetz. als 
tebaksspiye) De tebaksziever Jeup hini bi5 
de kin daele (Obk) 
tebakvergunning z. teba.ks vergunning 
tebakwaeter z. tebakswaeter 
tebekhouwen (Sz) zw. ww.; wederk.; 
scheidb.; houwde tebek, het tebekhouwd 
[to'bek ... ] 1. terughoudend doen, zich op 
afstand houden Ze houwt heur wat tebek 
(Sz) 
tebekslag (verspr.) de; ...slaegen; -gien 
[tabak...] 1. terugslag, plotselinge achter-
uitgang in vergelijking met de eerdere 
positieve ontwikkeling, vooral gezegd na 
een aanvankelijk herstel van een ziekte Ze 
het een hele tebekslag had (Op), Dat is een 
tebekslag veur hhn, now de eerappels nog 
alt/ed in de grond zitten (01-Nl) 
tebel Ook tabel (spot.) de; -len; -legien 
[ta'bcl/ta'bsl] 1. tabel 
teblet Ook tablet (spot.) de; -ten; -tien [to 
'blstlta'blet] 1. tablet Ik spoel de tebletten 
nut wat waeter weg (Nw) 
techniek de; -en; -ien [tax'nik] - techniek: 
technische bewerking/verrichting de tech-
niek van et voetballen; techniek van het 
bouwen, construeren: de heden daegse 
techniek (Nbk) 
technikus (spot-) de; technici ['t...] - 
technicus, iemand die technisch werk 
verricht 
technisch ['tcxnis] - technisch: op het 
gebied van de techniek technische tael, 
technische vakken; m.b.t. de werktuigelijke 
kant de technische dienst, de technische 
kaante (Nbk); goed qua technische vaar-
digheden: Technisch is die voetballer slim 
goed (Nbk) 
technologie de; -non [texno:lo)'gi] 1. 
technologie 

teddiebeer ['tedi ... ] - teddybeer 
teef Z. teve 
teek z. tiek 
teelbafle (spot.) ['t...] - teelbal 
teeleerde (Np) ['tt:l ... ] - teelaarde, teel-
grond 
teels (Bdie, Nt, Spa, Sz) Ook tielsk ( Db) 
bn.; -er [ti:ls/ti:lsk] 1. tochtig: van een geit 
(Bdie, Nt, Sz) of schaap (Bdie, Db, Nt, 
Spa, Sz) Et schaap is teels (Spa) 
teelt (Nbk, Sz) Ook tielt (Obk) de 
[tultlti:lt] - teelt: het telen, het kweken 
teelvis (Dfo) ['t...] - teelvis 
teem z. tien 
teenipaol z. tiempaal 
teen (Sz) de; tenen [tEn] 1. in grote teen 
tuinboon (Sz) 
teer T de, et ['tuar] 1. teer of daarmee 
vergelijkbare, teerachtige stof * Pik en teer 
en tarpentien/Sineer dat nar op 10w 
pocheltien (Ld) 
teer IT bn. - teer: breekbaar een teer kiend, 
verder in een teer onderwaip (spot.) 
teerachtig ['t...] - teerachtig, als van teer 
As d'r ergens teerd is dan rookt et zo 
teerachtig (Nw) 
teerasfalt (1) ['t...] - teerasfalt 
teerdamp (1) ['t...] - teerdarnp 
teerder ['ti:a(r)dr] - teerder 
teerdiek (Wol) ['t...] - teerweg 
teerdraod (Dhau, 0w) ['t...] - teertouw 
teergeveulig z. teergevulig 
teergevulig (Bit, Nbk, Ste) Ook teer-
geveulig (Spa) bn. [...'f..J...] 1. fijnge-
voelig, snel gekwetst, ZeisnogaJ wat teer-
gevulig (Ste) 
teerkwaste (Nbk) ['t...] - teerkwast 
teerlaoge ['t...] - teerlaag 
teerlocht (Nbk) ['t...] - teerlucht 
teerstraote (Dhau, Ld, Nw, 0w) ['t...] - 
teerweg 
teertonne ['t...] - teerton opschieten as een 
luus op een teertonne nauwelijks vorderen 
(Ma, Nbk, Spa, k: Ste, n, b: In), zo ook 
awweseren as... id. (Nbk, 0w), zo badde 
gaan as... id. (Bdie), Hij is zo vlogge as 
een luus op een teertonne hij is niet bep. 
vlug, hij weet niet van opschieten (Ste) 
teertouw ['t...] - teertouw Veur et nien 
van et dak bruukten ze vroeger riep, 
strotouw of ok wel teertouw (Db) 
teerweg (verspr.) ['t...] - teerweg 
teeuwerbek z. tieuwer 
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teeuwerig z tieuwerig 
tegaere z. tegere 
tegare Z. tegere 
tegel de; -s; -tien ['t...] 1. vloertegel op e 
tegelties lopen d.i. op het trottoir (Bu, 0w) 
2. tapijttegel 3. wandtegel 
tegelbakken (1) ['t...] - tegelbakken 
tegelbakkeri'je (1) [...bak'tjo, ...eja] - 
tegelbakkerij 
tegelbestraoting ['t...] - tegelbestrating 
tegelfebriek (1) ['t...] - tegelfabriek 
tegelieke z. toegelieke 
tegellegger ['t...] - tegellegger 
tegelliem ['t...] - tegellijm 
tegelpad ['t...] - tegelpad Daor bin ze al 
lange over nut, om dat tegelpad te leggen 
(Ste) 
tegelplaete (Nw, 01-Nl) Ook tegelpiate 
(Sz) ['t.../...] - tegelplaat Wiy noemden de 
plate onder de kachel altied tegelplate 
(01-Nl, Sz), De tegelplaete lag onder de 
kachel, die was van tegels mar ok van blik, 
die was bij de smid te koop (Nw) 
tegelpiate z. tegelplaete 
tegelscbaeve (Dho, El, Ld, Pe-Dbl) de 
['t...] 1. gefingeerde schaar voor het ver-
krijgen waarvan men kinderen of andere te 
foppen personen op pad stuurde 
tegelschere (Ma) de ['t...] 1. gefingeerde 
schaaf voor het verkrijgen waarvan men 
kinderen of andere te foppen personen op 
pad stuurde 
tegelzetten ['t...] - tegelzetten 
tegelzetter ['t...] - tegelzetter 
tegemoetkommend (spor.) [...'m...] - 
tegemoetkomend (van verkeer) 
tegemoetkomming (spor.) [...'m...] - tege-
moetkoming (in financiële zin) 
tegen 1 Ook teugen (Dla, 5h, Mun, Sz) et 
['tugfl/'tA:gfl] 1. nadeel, bezwaar * Alles 
het zien mit en zien tegen (Np), . ..zien 
voor en zien tegen (Nbk) 
tegen II Ook teugen (Dla, Mun, Sb, Sz) 
bw. ['tt:gfl/'tA:gfl] 1. als uitdrukking van 
verzet, van een vijandige houding iene 
tegen je hebben, d5-niks/wat op tegen heb-
ben, d'r op tegen wezen 
tegen III Ook teugen (Dla, Mun, Sb, Sz) 
vz. ['tugfl/'t.&:g] 1. in omgekeerde richting 
tegen de wiend in lopen, . . .sch oren (Np), 
Ie kun d'r beter tegen ingaon, dan hef' et 
weeromme veurof je kunt beter tegen de 
wind in gaan, dan heb je het op de terug- 

reis voor de wind (Ste), de deuren en 
raemen tegen mekaander eupenzetten te-
genover elkaar (Ste), tegen iene ingaan 
hem/haar tegenspreken, zo ook d'r tegen in 
geen het met woorden bestrijden, tegen 
iets ingaan (ook aaneen, z. tegenin), Hij 
ha.ffelt d'raltied tegen in weerspreekt vaak 
dingen (Np), tegen de draod in tegendraads 
Nbk, Np, Pe-Dbl), Hij hangt d'r tegen in 
kan niet besluiten (b: in) 2. jegens, 
tegenover Ie moe'n niet zo vervelend tegen 
him doen (Nbk) 3. gericht tot tegen iene 
wat zeggen: Ze zee lestdaegs nog tegen N.: 
(..) (b), Tegen him vaalt niet tepraoten hij 
is niet gevoelig voor wat je ook aanvoert 
4. als aanduiding van een vijandige, af-
kerige houding, van een krachtmeting of 
afwijzende houding tegen iene vechten 
(Nbk), een gevecht van man tegen man (1), 
d'r tegen wezen: De meersten waeren d'r 
tegen (Np), Die is altied overal tegen voert 
altijd bedenkingen aan, werkt nooit ge-
makkelijk mee (Nbk), een nij middeltien 
tegen verkooldhied (Nbk), wat hebben 
tegen iene iets tegen iemand hebben, tegen 
iene tekeergaon, d'r niet/min/goed [ enz.] 
tegen kunnen: Ik kan niet tegen dat lewaai 
(Nbk), De kiender waeren zo remoerig, d'r 
was gien praoten tegen hoe je ook praatte, 
het hielp niet (01-Nl), Ik geve je mar 
gauw geliek, want d'r is gien praoten tegen 
(Ste), d'r tegen of wezen er niet meer van 
willen hebben, het niet meer verkiezen 
(Bu, Db, El, Ld, Obk, 0w, Spa, Ste, Sz): 
Dat eten wik niet meer hebben, daorbinik 
tegen of (Ste), Daor bek te vale van had, 
ik bin d'r tegen of(Sz), We weren d'r te-
gen of mit dat spek (Obk), zo ook Ik heb 
me d'r tegen ofeten ik heb zoveel gegeten 
dat ik er absoluut niet meer van zou willen 
(Nbk, Np, be: Bu, Nw, Op) en Ie kun je 
d'r wel tegen ofeten zoveel eten dat je 
beslist niet meer zou lusten (Nbk), Dan 
eten ze beur d'r ok niet tegen of en kriegen 
de maege d'r niet van overstuur (b), Ik wil 
n d'r niet tegen ofmaken hem er niet haast 

toe dwingen om het met tegenzin te doen 
(Spa) 5. in strijd met 't Gong tegen zien 
zin in (Nbk), tegen beter weten in strijdig 
met wat men eigenlijk wel weet (Nbk, v), 
't Was tegen de ofspraok (Nbk), Hij bouwt 
tegen alle bepaolings van et vredesverdrag 
in een leger op, zoas Duutslaand nog nooit 
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had het (vo) 6. bewegend naar en evt. in 
aanraking met, tegenaan, tegenop, ook: 
ernaast en evt. in aanraking met De auto 
botste tegen de boom (Nbk), Ze gooit de 
balIe tegen de mure (Nbk), Dan trapten je 
je wit de klompen tegen de aankels en 
(Np), De ledder ston tegen et huus (Nbk), 
d'r tegen opklimmen, We mossen aorig 
tegen de glooiing op fietsen (El), Hij is d'r 
weer tegen op koemen er bovenop ge-
komen (Bdie), d'r tegen op bieden (spor.), 
De schoelenieester heb ik altied hoge 
teugen opkeken had ik veel achting voor, 
vond ik zeer vooraanstaand (Sz), HiJ is 
ziek west, nowwoet hij d'r weer tegen op 
weer aansterken om alles weer te kunnen 
doen (Np), mit de kop tegen de niure lopen 
op tamelijk  schokkende wijze ervaren dat 
men het onhaalbare nastreeft, Hij gong 
tegen mij an staon zeer dicht bij me staan 
(Obk), Hij hangt dr nier tegen an kan er 
maar niet goed mee beginnen, maakt maar 
steeds geen goeie start met het werk (Diz, 
Nbk), Hij wil wel werken, mar hij moet 
d'r goed teugen en scharrelen om wit de 
ouderen op te werken moet zich behoorlijk 
inspannen (Sz), d'r tegen en zien ertegenop 
zien (Nbk), Dat peerd moet dr tegen naast 
het andere (bij twee paarden die naast 
elkaar aan het werk) (Ste) 7. kort vôér 't 
Lopt tegen elven 't is bijna elf uur (Nbk), 
tegen de aovende tegen de avond (Ste), 
Tegen nat weer kon de schostien nog wel 
es roet lekken (Obk), Beton vloeren kun 
tegen aan der weer zwieten, 'nattig wodden' 
(Obk), As de koekoek roept, is et wel vae-
ke teugen regen (Sz), De gritten weren roer 
tegen de regen (Ma), As bij het veurjaor 
de koekoek roept is dat tegen de regen 
[zou het weldra gaan regenen], was hier et 
gezegde (Sz) 8. op gelijke hoogte met iets 
d'r tegen opwegen, twie hemden tegen 
mekaere drogen om en om dragen: de ene 
week het ene, de volgende week het andere 
hemd (Ste), (niet) tegen iene op kunnen, 
tegen iene opbieden 
tegen- Ook teugen- (z onder tegen T) - 
tegen-, eerste lid in diverse sst.; ze zijn in 
dit woordenboek niet alle opgesomd 
tegenakselen (Dmi, Obk, Wol) Ook tegen-
Izakselen (bi), tegenhaspelen (Ma), tegen-
akseleren (Obk) zw. Ww.; onoverg.; 
haspelde tegen, het tegenhaspeld ['ti:gij  

aksin/ ... haksi/ ... haspiJ ... aksoli:orn] 1. ru-
ziënd tegenstribbelen, tegenwerken Hij 
haspelde nogal wat tegen! (Ma) 
tegenakseleren z. tegenakselen 
tegenan Ook teugenan (Wil) (in d'r tegen 
en niet aaneen) [tr:g'an] - tegenaan Daor 
bin ik toevallig teugenan lopen heb het 
toevallig gevonden (en vaak: heb het 
gekocht) (Spa), Daor zie 'kwel zo tegenan 
daar zie ik tegenop (Nw), Hij zicht 
nargens tegenan ziet nergens tegenop, 
vreest niets (bo: Bu, Nw, Op; Obk) 
tegenappeleren Ook teugen appeleren (Sz) 
zw. ww.; onoverg.; scheidb.; appeleerde 
tegen, het tegenappeleerd ['tt:gapi ... / ... ] 1. 
tegenstribbelen, met woorden in verzet 
komen, tegenspreken, tegensputteren Ie 
moe'n niet zo tegenappeleren, joongien, 
want et helpt je niks (Dhau, Obk), Doe et 
jongien niet mit moch op vesite appe-
leerde hij nogal wat tegen (Ld), Hij wil 
me toch altiedtegenapp eieren tegenspreken 
(Ste) 
tegenbegroting (1) ['t...] - tegenbegroting 
tegenbericht (verspr.) et; -en; ..berichien 
['tugj ... ] 1. bericht als reaktie op een 
bericht We hadden gien tegenbericht 
kregen (Bdie), We hebben tegenbericht bad 
(Nw) 
tegenbod (verspr.) ['tugbot] - tegenbod 
een tegenbod doen (Ste) 
tegenbongelen z. dwasbongelen 
tegenbranen (verspr) onbep. w. [t ... ] 1. 
een brand doen ontstaan en doen voortgaan 
in de richting van de eigenlijke brand, om 
die meester te worden 
tegendeure (Dhau,Nbk) de; -n; ...deurtien 
[ t..] 1. zijdeur tegenover een andere deur, 
met name in een oude Saksische boerderij 
Dat had de ooldeplaets in Nijberkoop: de 
knechtendeure, de kleine baanders en de 
deure op 'e zied daor tegenover; dan zeden 
ze Doe de tegendeure even dichte, et wijt 
zo deur (Nbk) 
tegendiminestraosie (1) ['t...] - tegen- 
demonstratie 
tegendoelpunt (1) ['t...] - tegendoelpunt 
tegeneffekt (spor.) ['t...] - tegeneffekt (ook 
bij biljarten) 
tegengaon ['t...] - tegengaan: bestrijden 
Af steuken binnen deur een bije tij' daor 
ei beste kloosterbalsem op doen. Et lopt 
niet - et wodt dus niet dikke - op etplak 
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daor aj' steuken binnen, ie konnen et ok op 
je smeren om et stikken tegen te gaon (bs: 
Obk), WIJ hadden vaeke wel een kraom-
hokkien veur de motte, daor hij de eerste 
weken nao et biggen ok in bleef; om et 
doodliggen van de biggen tegen te gaon 
(Ld) 
tegengas (verspr.) [t...] - tegengas, in 
tegengas geven (Nbk) 
tegengesteld (spot.) ['t...] - tegengesteld, 
in in tegengestelde richting (spot-) 
tegengif (1) ['t...] - tegengif 
tegengoal (spot-) ['t..] - tegengoal 
tegenhaffelen (verspr. OS, Np, Op,  Ste) 
zw. ww.; overg., onoverg.; haffelde tegen, 
het tegenhaffeld ['t...] 1. zich met enige 
ruzie verzetten, met gekrakeel tegenstrib-
belen 
tegenliakselen z tegenakselen 
tegenhanger (spot-) ['t] - tegenhanger 
tegenhaspelen z. tegenakselen 
tegenhebben ['t...] - tegenhebben iederiene 
tegenhebben, Hij kan niet makkelik toe-
geven, dat het hi feitelik tegen (Nbk) 
tegenheden (Ste) mv. ['tt:gjjht:di] 1. 
tegenslagen wit tegenheden met tegen-
slagen (Ste), We hebben nogal wat tegen-
heden bad (Ste) 
tegenholen Ook tegenizouwen (WIJ), 
teugen/zouwen (Sz) ['t.!...]  - tegen-
houden: ophouden, het zich verplaatsen 
beletten Aj'gauw deur et laand lopen, tij' 
him misschien nog krek tegenholen (Nbk), 
de koenen tegenholen (Nbk); verhinderen 
doorgang te laten vinden We moe'n zien 
dawwe dat tegenholen kunnen (Np) 
tegenhoolder (Bdie) de; -s [t] 1. oud 
laken met touwen aan het achterlijf van de 
koe bevestigd zodanig dat het uitzakken 
van de baarmoeder wordt voorkomen Mien 
vader maekte dan wel een tegenboolder, 
mit veuran touw an beide kaanten, dat 
boven de voorpoten vaastebunnen wodde 
(Bdie) 
tegenhouwen z tegenholen 
tegenin Ook teugenin (Mun, Sz); in d'r 
tegen in meestal niet aaneen, z. onder 
tegen III, bet 1 [tugjj'tn] - tegenin, in 
argens tegenin gaon ergens tegenin gaan 
Hij Wet et altied beter en mag dr greeg 
tegenin gaon (Obk), Je moen d'r mar niet 
tegenin gaon (Nt, Wol) 
tegenkandidaot (sporj ['t...] - tegen- 

kandidaat: alternatieve kandidaat 
tegenkeren (Obk) ['t...] - tegenhouden 
tegenkilsteren (Np) ['t...] - tegensputteren 
Ze hebben nogal wat tegenkilsterd (Np) 
tegenkommen ['t...] - tegenkomen: ont- 
moeten Ik kwam him tegen en zee 
(Op), Et was stom toeval dak m tegen-
kwam (14w), Vervelender vent as him bin 
knog niet eerder tegenkommen zag ik niet 
eerder (v, Nbk); aantreffen, vinden Je kun 
stof tegenkommen wit een hiele mooie rute 
(Obk) 
tegenkracht (1) ['t...] - tegenkracht 
tegenligger ['t ..j - tegenligger: 
tegemoetkomend voer- of vaartuig 
tegenlocht (1) [t ... ] - tegenlicht 
tegenlopen ['t..] - tegenlopen: tegenzitten 
Et wark lopt je goed tegen, va.ndaege 
(Nbk), Et is 'm tegenlopen (Ste), Die lopt 
et aonij tegen (Nw), 't Kan je mit- en 
tegenlopen (Np, ho: Bu), As alles je 
tegenlop, tij' wel es een vervelende dag 
hebben (Pe-Dbl), As et tegenzit en alles 
bp tegen, dan kuj'de rampen niet ontlopen 
(Sz) 
tegenmaotriegel (vo) ['t..] - tegen- 
maatregel Pa/de vreugen heur of wat voor 
tegenmaotriegels de Duutsers nemen zollen 
(vo) 
tegenmauwen (Op, 0w) ['t...] - tegen-
morren, tegenstribbelen, tegenspreken 31w 
moe'n mij niet tegenmauwen (Op) 
tegenni'jer (Bu) de; -s ['t...] i. iemand die 
tegennaait bij het stropersen en rietdekken: 
De iene staot an de naalde en de ere was 
de tegennijer(Bu), Bij de passe [stropers] 
haj' twie man: de iene had de naalde, de 
ere was de tegennijer (Bu), ook gezegd 
m.b.t. het rietdekken (Bu), Aj' mit een 
rechte naalde nijden haj' een tegennijer, 
en mit een kroeme naaide koj' et allieni 
of (Bu) 
tegenodder (Nbk) ['t...] - tegenorder Een 
tegenodder is daj' een odder ofzeggen, dat 
wij' niet meer hebben (Nbk) 
tegenop Ook teugenop (Mun) 
[tt:gfl'op/tA: ... ]  - tegenop, meestal niet 
aaneen, z. onder tegen 
tegenover vz.; bet. 1 ook scheidb. [U:gi] 
'o:wr, ...vr] 1. tegenover Hijzat tegenover 
beur(Ma, 01-N1), De dokter woont tegen-
over oons (0w), (scheidb.:) Doe zat hij 
schuin tegen mij over (Nbk), Hij zat tegen 
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heur over (Spa), Bij zat dwas tegen me 
over (Nw) 2. als kompensatie, anderzijds 
Hiy het et wel niet bielemaol haeld, mar 
d'r staot tegenover dat hij dit keer slim 
zien best daon het (Nbk) 
tegenovergesteld [tt:g'o:...] - tegen-
overgesteld in tegenovergestelde richting 
(spot.), (fig., zelfst.:) Dat is nOW weer et 
tegenovergestelde het andere uiterste (Nbk) 
tegenoverstellen (Nbk) [...'o:...] - tegen-
overstellen Dat mooi' d'r tegenoverstellen 
(Nbk) 
tegenperti'j de ['t...] 1. tegenpartij, 
persoon, groep met tegenovergestelde 
belangen Hij het zien tegenpertij now een 
keer troffen is iemand, mensen tegenge-
komen die geen krimp gaven, die zich niet 
door hem van de wijs lieten brengen (Dfo) 
tegenpool (1) ['tugjpo:l] - tegenpool (Eg.) 
tegenpote (1) ['t...] - tegenpoot 
tegenpraoten (verspr.) ['ti:gijpr --- ] - 
tegenspreken As ik 'in teugenpraot, wodt 
hij wel zo opstarnaot! (Sz) 
tegenprestaosie (spot.) ['t...] - tegen-
prestatie 
tegenprottelen Z. tegenpruttelen 
tegenpruttelen (Db) Ook tegenprottelen 
(vo) ['t...] - tegenpruttelen Delcaaznpleider 
prottelde nog al wat tegen, mar ok de 
burgemeester docht d'r zo over, dat J. 
kreeg zien zin (vo) 
tegenpunt (spor.) ['t...] - tegenpunt, 
doelpunt tegen 
tegenregering(spor.) ['t...] - tegenregering 
tegenrieder (Ld) de; -s; -tien ['t...] 1. 
degene tegen wie men het opneemt in een 
schaatswedstrijd Mit et hadrieden kwam 
iene jonge te valen, daor had de tegen-
rieder perilet van (Ld) 
tegenslag de; ...slaegen; -gien ['t...] 1. 
tegenslag, tegenspoed Jow rnoe'n bi5 een 
eerste tegenslag niet zo gauw de moed-
veren hangen laoten (Op), Ik heb d'r be-
wondering veur dat hij nao zoveul tegen-
slag de moed opbrengen kan (Db), N. het 
wel vaeker tegenslag had (b), Ik heb een 
lillike tegenslag had (Nbk), Hij het heel 
wat tegenslaegen had in zien leven, nar 
hij het nooit de moed verleuren (Op), 17 
hebben d'r gien begrip van boe et bij dk 
meensken allerna ol nog reilt en zeilt, 
ondaanks alle tegenslag (Db), Een minne 
zoemer kan een hiele tegenslag wezen voor 

een boer (Dfo, Dhau, Obk), Die dreugte 
daar kriegen de vruchten tegenslag van 
(Ld), A 'knogzoe'n opdonder kriege bin 'k 
weg, want ik heb in gien lieden zoe'n 
tegenslag had (Sz), Bij vlekziekte nos de 
veearts kommen om ze in te spuiten; ze 
wodden dan mit een peer daegen wel weer 
beter. Ik heb nooit beu.rd dat de kleine 
bijgies dan ziek wodden, nar ze kregen 
wel een tegenslag, want bij de zieke motte 
dreugde ot zog an op (0w) 
tegenspattelen ['t...] - tegenspartelen En 
doe J.  nog tegenspattelde, pakte hij him 
om de middel en droog J.  ot kantoor vut 
(vo), Hij spattelde aorig tegen (Nbk), ook 
Eg.: Hij spattelde aluied tegen (Spa) 
tegenspatteren (El, Nw) ['t...] - tegen-
sputteren Hij spatterde nogal wat tegen 
(Nw) 
tegenspeulder (verspr.) Ook legenspeuler 
(verspr.) ['t...] - tegenspeler 
tegenspeuler z. tegenspeulder 
tegenspreken (El,  Op) ['t...] - 
tegenspreken: zich met woorden tegen 
iemand verzetten Aj' vriendelik leven 
willen, moej'gieniene tegenspreken (Op) 
tegenspul (1) ['t...] - tegenspel, ook Eg.: 
Hij had gien tegenspul (1), ..Jcreeg... (1), 
tegenspul leveren (1) 
tegensputteren (verspr.) Ook teugen-
sputteren (WH) ['t...] - tegensputteren Hij 
sputtert nogal tegen (Spa) 
tegenstaand (El, Ma, Np, Wol, vo) Ook 
tegenstand (WH, elders spot.) ['t...] - 
tegenstand In elk geval, de tegenstaand van 
de Duutsers was zo groot dat de Ingelsen 
de brogge niet kregen (vo), tegenstaand 
bieden (1) 
tegenstaander (Nbk, Op) ['t...] - tegen-
stander Hij wodde deur zien tegenstaander 
in et nauw dreven (Op) 
tegenstand z. tegenstaand 
tegenstaon ['t...] - tegenstaan, onaan-
genaam vinden Et eten staot me tegen 
(Nbk, El) 
tegenstelling ['t...] - tegenstelling, in in 
tegenstelling nut tegenover; ook: tegen-
gestelde opvatting, tegengesteld belang 

en dan weren d'r wel es tegenstellings 
tussen overbied en laandbouwverienings 
(vo) 
tegenstemine (spot.) ['t...] - tegenstem: 
tweede stem, ook: stem tegen 
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tegenstemmen ['t...] - tegenstemmen Af' 
tekenden, kof' een aander veur je tegen-
stemmen laoten (vo) 
tegenstemmer [' t...] - tegenstemmer 
tegenstoot (k: Ste) ['t...] - tegenstoot, 
tegenslag Zonder tegenstoten - zonder 
naachtvorsten en hadde wiend mag ik wel 
zeggen (..) .. begonnnen de plaanten al 
gauw te blujjen (k: Ste) 
tegenstrevelen (Obk) ['tt:gstn:w1ii, ...vin] 
- tegenstribbelen, tegenmorren, dwars-
liggen Ie moe'n altied niet zo tegen-
stre velen, man (Obk) 
tegenstreven (Nt, Sz) Ook teugenstreven 
(Sz) ['t...] - tegenstribbelen, tegenstreven, 
dwarsbomen 
tegenstrever (Sz) ['t ..J - tegenstrever, 
iemand die dwarsboomt 
tegenstribbelen Ook tegenstrubbelen 
(Dfo) ['t..!..] - tegenstribbelen 
tegenstrieden (verspr.) Ook teugenstrie-
den (Spa) ['t...] - tegenstreven, dwars-
bomen Hij was an 't tegenstrieden, hij hal 
zien aende vaaste (Bu), Ze strieden alt/ed 
tegen! Nbk, Nw, Ste), Hij stridt altied 
tegen (Nw) 
tegenstrieder ( Op) de; -5; -tien ['t...] 1. 
iemand die voortdurend tegen iets in gaat, 
oppositie levert 
tegenstriedig [...'str...] - tegenstrijdig Die 
dingen bit, wat tegenstriedig (1) 
tegenstriedighied (vo) [...'stri ... ] - tegen-
strijdigheid: dat wat zich niet laat rijmen 
met andere dingen Een meenske is een vat 
vol tegenstriedigheden ( vo) 
tegenstroming (1) ['t...] - tegenstroming 
tegenstrooms (Bdie) bw. [tugstr6:ms; 
aks. wisselt] 1. tegen de ligging in tegen-
strooms mijen van grös (Bdie) 
tegenstrubbelen z. tegenstribbelen 
tegenswoordig z. tegenwoordig 
tegensworig z. tegenwoordig 
tegensworrig z. tegenwoordig 
tegenvaalder z. tegen valer 
tegenvalen (Np, Obk, Pe-Dbl); gewoner is 
ofvaien ['t...] - tegenvallen: teleurstellen 
De azienis vul nogal wat tegen (Np), De 
verkoop van dat huus is .whienber goed 
tegen valen (Pe-Dbl) 
tegenvaler (Nbk, Obk) Ook tegenvaalder 
(Obk) ['tugj]fa:lr/ ... fa:ldr] - tegenvaller 
tegenvergif (1) ['t...] - tegenvergif 
tegenveurbeeld (1) ['t...] - tegenvoorbeeld 

tegenveurstel (1) ['t...] - tegenvoorstel 
tegenveurweerde (1) ['t...] - tegen-
voorwaarde 
tegenvraoge (1) ['t...] - tegenvraag 
tegenwarken ['t...]  - tegenwerken Die 
warkt altied tegen (Bu), Ie moe 'n him niet 
overal in tegen wa.rken (Nbk) 
tegenwarking (Nbk, Nw) ['t...] - tegen-
werking Hij had niet vule tegen warking 
bij zien plannen (Nbk), ...kreeg... (Nbk) 
tegenweer (Np, 0w, Ste) ['t...] - tegen-
weer: verzet, weerstand tegenweer leveren 
tegenstand bieden (Ste) 
tegenweren Ook teugenweren (Sz) ['t...!...] 
- tegenzitten As een kiend wat tegen-
spartelt, weert et tegen (Bu), Die wil be-
slist tegen weren (Bu), Et weert oons alle-
maol tegen (Nbk); tegenzitten wat het weer 
betreft (Bu, Db) Et weert tegen het is er 
geen geschikt weer voor (Bu), Et weert 
wat tegen, 't kan morgen in Liwwadden 
wel es min marken (Db), 
tegenwicht Ook tegenwiclite (Obk) ['t.]...] 
- tegenwicht: lett. (Obk, Spa): Depere van 
de lainpe zat d'r in veur tegenwicht (Spa), 
een tegen wichte mit iezer, an et vaaste 
zittende aende van een slagboom (Obk) 
tegenwichte z. tegenwicht 
tegenwiend Ook teugenwiend (Sz) ['t...] - 
tegenwind (last) van tegen wiend hebben 
(Nbk) 
tegenwoddig z. tegenwoordig 
tegenwoordig Ook tegenworrig (Diz, Nbk, 
Obk, 01-Nl, Op, Sz), tegenwoddig (Bu, 
Diz, Nbk, Nw, Ste), tegenworig (Dhau, 
Diz, Nbk, Np, Obk, 01-Nl, Wol), tegen-
worigs (Wol), teugenswoordig (Mun), 
teugenwoordig (WH), teugenworrig (Sz), 
tegensworig (b), tegenswoordig (s: oost., 
plm- 1885), tegensworrig (k: Ste) bn, bw. 
[tcgij'w --- /...'worax!...'wodox/...'wo:orox/... 
wo:oraxs!tA:gfls'w --- / ... ] 1. (bn.) huidig et 
tegensworrie meensdom ( k: Ste), Tegen-
woordje kien der hebben de wereld speul-
goed ( El) 2. (bw.) thans, nu Ze bin tegen-
worrig hiel wat maans in die zieken-
huzen (Nbk) 
tegenworig(s) z. tegenwoordig 
tegenworrig z. tegenwoordig 
tegenzet (1) ['t...] - tegenzet (fig.) een 
tegenzet doen (1) 
tegenzin ['t...] - tegenzin Aj'tcgenzin inje 
wark kriegen, dan walgt etje tegen (Dfo), 
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wit tegenzin (Nbk), tegenzin hebben (Nbk) 
tegenzitten ['t..] - tegenzitten As et weer 
tegenzat, wodden de oppertics onimezet 
(Db), As et tegenzit en alles ]op tegen, dan 
kaf de rampen niet ontlopen (Sz) 
tegenzwad z. geerzwad 
tegen (OS, Bu, Dho, Dmi, Nw, b) Ook 
tegaere (ZW en WS noord. van de Lende), 
tegare (WH) bw. [ta'gi:ara/...'ge:oroi'ta'ga: 
ra] 1. met z'n tweeën, met z'n beiden Ze 
hadden spul tegaere zij tweeën hadden 
onderling ruzie (Np), Wij moe'n et tegere 
betaelen (Obk), We warken tegere, wit 
nocht en wit vliet nl. als man en vrouw 
samen (b), Ze jachten alle jaoren tegere in 
de Staot (b), Ze bin tegere vet west (Nw), 
Die oolde meensken bin nog tegere d. i. 
nog geen van beide echtelieden is over- 
leden (El), Dat stok laand hadden ze 
tegaere met z'n tweeën samen in gebruik 
(Np), zo ook We braken dejarretank te-
gaere (Diz), Waeren ze tegaere? waren ze 
met z'n tweeën?, ook: waren die twee bij 
elkaar? (nl. gevraagd als men een ver-
kering vermoedt (Ste)), 
tegeregaon (Nbk) st. Ww.; onoverg.; 
hebben tegeregaon [ta'g ... ]  1. verkering 
hebben Ze hebben al lange tegeregaon 
gedurende lange tijd (Nbk) 
tegoed (Bdie, Diz, Nbk) [ta'gut] - tegoed 
een tegoed op een baank hebben (Nbk) 
tegoedbon [..'g...] - tegoedbon 
tehuus [to'hys] - tehuis In dat tehuus 
hadden ze een boel anspraoke an me-
kaander (Np), een tebuus veur oolden van 
daegen (Nbk) 
telt (Sz, Wol) [teji] - teil, tobbe 
teiltien (Dho, Wol) et; teilties ['tejltinJ 1. 
afwasteiltje 
tekeergaon [tak...] - tekeergaan: rumoer, 
veel lawaai maken, razen, tieren As de 
kiepen slim tekeer gingen, dan zeden ze 
dat d'raander weerkwam (Np), Zegongen 
tekeer! (Nbk), Heur die es tekeergaon 
(Spa), tekeergaon as een gek (Dho, Nbk, 
Np, 01-Nl), Hi gong tekeer asof zien 
leven d'r van olhong (Pe-Dbl), ...as een 
idioot (Np), ...as een heiden (Ld), ...as een 
maeger varken (Diz), . . .as oold vet (Spa), 
...as oold spek (Spa) 
teken et; -5; -tien ['tuki]] 1. teken, blijk, 
symptoom Dat was veur N een teken dat 
hi]krek op 'e tiedkomnien was(b), Dat is 

een teken dat bi] nog goed gezond is 
(Nbk), Vremde woorden braken is nog al-
tiedgien teken van geleerdhied (Nbk, Op), 
De tekens wiezen d'r op dat (  ) alles wijst 
erop dat ( ... ) (d) 2. voorteken 't Is een 
teken dat et mooi weer wedt (Nbk), een 
teken an de waand (0w) 3. zinnebeeld 4. 
figuur aangebracht ter aanduiding, onder-
scheiding D'r stonnen vremde tekens op 'e 
kiste (Nbk), tekens braken biJ et naokie-
ken van drokproeven (Nbk) 5. teken ter 
uitdrukking van gedachten een teken van 
rouw 6. afgesproken sein, herkenbaar 
signaal Ze gaf hun een teken dat bijl 
opholen mos (Nbk), een teken kriegen (b) 
tekenakedenije (1) ['t...] - tekenakademie 
tekenakte (spot-) ['t...] - tekenakte 
tekenbod (1) ['t... ] - tekenbord: bord om 
op te tekenen 
tekenburo (1) ['t...] - tekenbureau 
tekendeuze (spot.) ['t...] - tekendoos 
tekendriehoek (spot.) ['t...] - tekendrie-
hoek 
tekenen ['fl:kann, ...kij(g)5n (Nbk)] - 
tekenen: ondertekenen Wijl' hier wel even 
tekenen 7' (Nbk), Ie moe'n dat briefien even 
tekenen (Nbk), Hij tekent allien% wit zien 
veurnaexne (Nbk), veur een groot bedrag 
tekenen vastleggen het te willen betalen 
(Nbk), d'r veur tekenen zich a.h.w. van het 
aangename verzekeren door z'n handte-
kening te plaatsen (spot.); figuren, voor-
stellingen maken met potlood, krijt enz. 
Hi] kan niet tekenen (Nbk), ...prachtig 
tekenen (Nbk), een haas tekenen, wit pot-
lood tekenen; zichtbaar maken, door lijnen 
laten zien, motieven vertonen Dat varken 
tekent al aorlk krijgt een dikke buik (Np), 
d.i. aan de buitenkant is goed te zien dat 
het drachtig is (Ste), zo ook Die motte 
tekent mooi, d'r zal wel een hiele toom in 
zitten (Ld), Dat beest is mooi tekend (Bu, 
Nw), Lochtig tekenende koenen hebben 
nogal es de blaore, dan gaot et haor d'r 
vut, en ze bin ok aorij ziek (Obk), Mit 
disse grote veraandering die (..) in alle 
opzichten veal verbetering bro cht het, heb-
ben de postkantoorboolders en de be-
stellers et minder kregen, de inkele nijl-
jaorsbrieven bin now bargen van kaorties 
wodden. Et tekent de tied(s: oost.) 
tekener ['tt:kanar] - tekenaar: iemand die 
tekent, ook: konstruktietekenaar 
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tekenfilm ['t...] - tekenfilm (getekende 
film) 
tekengereedschop ['t...]  - teken-
gereedschap 
tekenhaoke (spor.) ['t...] - tekenhaak 
tekening Ook tekeninge (Pe-Dbl) de; -5; 
-en; tekeninkien ['tukanuj/'tt:karnij(g)a] - 
tekening, afbeelding door tekenen take-
nings en hooltgravures (ko);  werk-
tekening, konstruktietekening enz. 
tekeninge z. tekening 
tekenink(t) (1) ['t...] - tekeninkt 
tekenkaemer (spor.) ['t...] - tekenkamer 
tekenkeunst (1) ['t...] - tekenkunst 
tekenklasse (1) ['t...] - tekenklas 
tekenkriet (spor.) ['t...] - tekenkrijt 
tekenkursus (1) ['t...] - tekenkursus 
tekenlappe (Ld) ['t...] - tekenlap 
tekenlekaal z. tekenlekaol 
tekenlekaol (1) Ook tekenlekaal (spor.) 
['t...] - tekenlokaal 
tekenlekaul ['t...] - tekenlokaal 
tekenlerer ['t...] - tekenleraar 
tekenles ['t...] - tekenles 
tekenliniaal (spor.) ['t...] - tekenliniaal 
tekenofdieling (1) ['t...] - tekenafdeling 
tekenondei-wies ['t...] - tekenonderwijs 
tekenopleiding (spor.) de; -en, -s ['t...] 1. 
opleiding voor het verwerven van be-
kwaamheid/een bevoegdheid op het terrein 
van tekenen 
tekenpenne (spor.) ['t...] - tekenpen 
tekenpepier (1) ['t...] - tekenpapier 
tekenpotlood (spor.) ['t...] - tekenpotlood 
tekenschrift (spor.) ['t...] - tekencahier 
tekkel ['teki] - tekkel 
tekot [ta'k ... ] - tekort, echter meestal niet 
aaneen, z. onder kat II, bet. 7 Hij het 
himzels tekot daon heeft zich van het leven 
beroofd (b: lm) 
tekotschieten [tak...] - tekortschieten (z. 
ook onder kat IT, bet. 7) Af' ergens 
tekotscheuten binnen, kan de naogedachte 
je nog lange plaogen het zelfverwijt (Db) 
tekst [tekst] - tekst: gesproken of ge-
schreven tekst, tekstdeel op 'e tekst wezen 
(druk) spreken, praten (Op, Wol, s: Wol, 
be: Bu, Nw) Hij ismeerstal wat stille, war 
gister was hij zo op 'e tekst! (s: Wol), 
Daor hoef' gien tekst en uutleg van te 
geven een nadere uitleg, verklaring hoefje 
niet te geven, evt.: dat is je privé-zaak 
(Dho); muziektekst; gedrukte tekst 

tekstblok (1) ['t...] - tekstblok 
tekstdichter (spor.) ['t...] - tekstdichter 
tekstdiel ['tegzdi:l] - tekstgedeelte 
tekstletter (1) ['t...] - tekstletter 
tekstschriever (1) ['t...] - tekstschrijver 
tekstuutgifte (1) ['t...] - tekstuitgave 
tekstvaaste z. tekstvaste 
tekstvaaste (Nbk) Ook tekstvaste (Spa) 
[aks. wisselt] - tekstvast: goed in bijbel-
teksten (Spa); z'n toneeltekst goed kennend 
(Nbk) Hij is aorig tekstvaaste (Nbk) 
tekstverbaand (1) ['t...] - tekstverband 
tekstverbetering (1) ['t...] - tekst-
verbetering 
tekstverklaoring (1) ['t...] - tekstverklaring 
tekstverwarker (1) ['t...] - tekstverwerker 
tekstverwarking (1) ['t...]  -  tekst-
verwerking 
tekstwetenschop (1) ['t...] - tekst-
wetenschap 
tekst-wetenschopper (1) ['t...] - tekst-
wetenschapper 
tektiel (spor.) [tak'til] - tectyl 
tektielbehaandeling (spor.) [takt...] - 
tectylbehandeling 
tektieleren (spor.) [tekti'lt:arv] - tecty-
leren 
tel de; -len; -legien [tal] 1. (g.mv.) het 
tellen, in de tel kwiet wezen de tel kwijt 
zijn 2. achting, het meetellen, het rekening 
houden (met iemand), in verb.: Die is 
hielemaol uut de graosie, die is gien tel 
meer (Nw), (niet) (meer) in tel wezen (Bu, 
Nbk, Np, Nw, Obk, Op, Spa), goed in tel 
wezen (Dfo), Hij is weer in tel (Nbk), Die 
is wel (aorig) in tel telt (flink) mee, wordt 
(flink) geacht (Nbk), Ze was niet vele in 
tel daore (Np), Die jonge is gien tel weer 
(Dfo), Elk meenske wil greeg in tel wezen 
door anderen gewaardeerd worden, erbij 
horen (Obk) 3. seconde, ogenblik Af' even 
een tel over hebben, moef'even ankominen 
(Np), Ik bin d'rmit een tel weer (Np), Een 
sekonde is war een tel (Dfo), Et duurt war 
een tel een ogenblik (Ste), 't Was in een tel 
gebeurd in een ommezien (Spa) 
telber (1) ['telbr] - telbaar 
telent [talent] - talent, gave 
telentejacht [...'l...] - talentenjacht 
teletekst ['tt:latekst] - teletekst 
teleurstelling [tal...] - teleurstelling Die 
lopt vanzels effen meer kaans op teleur-
stellings (b), Veer de meersten was dat een 
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grote teleurstelling ( vo) 
telex ['tt:lcks] - telex: telexapparaat, 
telexbericht 
telkens (spor.) ['tel(o)ksJ - telkens De 
wratte gruide telkens weer an (Wol), Laot 
die kwestie now war es rusten en gaon et 
niet telkens weer oprakelen (Sz) 
tellen ['tclq] - tellen: in een bep. volgorde 
opnoemen: tot twintig tellen, opje vingers 
tellen (Nbk), M.Y kan nog niet tot tiene 
tellen is erg dom (Nbk) Hij telt wel (wit) 
wordt wel geacht, telt wel mee (Nbk), op 
je tellen passen; door tellen het aantal be-
palen: de stemmen tellen, D'r bin zoe'n 
protte, ie kun ze niet tellen (Nbk), je geld 
zitten te tellen, Dichte gedien en is d'r veur, 
dat ze je van buten de eerpels niet in de 
mond tellen (Nw), Hij telt d'r al aorj in 
hij wordt al oud (Spa); (mee) laten bepa-
len,  gerekend worden, gelden Dat telt 
zwaar (Nbk), Die regel telt daor niet 
(Nbk), Dat meuj' niet tellen niet mee-
rekenen (Nbk), Dat telt daor niet wordt 
niet meegerekend (Nbk); gerekend worden, 
meetellen (bij aantallen) Dat meuj' dubbel 
tellen (Nbk); betalen, in verb. als t har d'r 
honderd gulden veurhenne teld(b); in tel 
zijn, gewaardeerd, geacht worden Ze tellen 
oons niet op 'e buurt, ze gaon oons altied 
veurb, (Dhau), Je nek rekenen en aarm 
tellen (Dfo) 
teller ['telçJ - teller: in een auto, aan een 
fiets en Wat hor' or 'etellerstaon?(Nbk) 
telling de; -s, -en; tellinkien ['teltij] 1. het 
tellen, het geteld worden een telling holen 
(spon), dejaorhkse telling (spot.) 2. jonge 
boom (El, Np) 
telmesiene ['t...] - telmachine: eenvoudig 
soort rekenmachine 
telosie z gelosie 
telraem ['t...] - telraam 
telturf (0w) de; ..turven; -ien ['tal...] 1. 
turf die wordt gelegd om een bepaald 
uitgeteld aantal te markeren Turf oftellen 
deden ze bij et tellen van turf in depraom 
of in et schip, deur biijlieks veur elke 
honderd turven een telturf appat te leggen, 
dan konnen ze laeter de telturven tellen 
(0w) 
telw. - afkorting van telwoord 
telwark (spot-) ['t ... J - telwerk: het tellen 
telwoord (1) [t..] - telwoord 
temaat Z. temate 

temate Ook temaut (Bu, Nbk), tomaat 
(Obk, fj,), tomate (fp) de; -n; tematien [t 
'ma:to/to'ma:t/to'ma:t/...'ma:to] 1. tomaat-
plant We verbouwen gien tomaten (Nbk) 2. 
vrucht van de tomaatplant lekkere tema-
ten (Nbk) 
temateketehup [to'm --- ] - tomatenketchup 
tematekweker (spot.) [ta'm...] - tomaten-
kweker 
tematemessien (Wol) et; ...messies 
[to'ma:tomcsin] 1. mesje waarmee men 
tomaten schilt, snijdt 
tematepittien [to'm.] - tomatenpitje 
temateplaante [tam...] - tomaatplant 
tematepuree (Nbk) [ta'm ... ] - tomaten-
puree 
tematesap [ta'ma:ta..] - tomatensap 
temateschelle [ta'ma:ta ... ] - tomatenschil 
tematesoep [ta'm ... ] - tomatensoep 
temeensen [ta'mï:sn] - tenminste Ik kan 
temeensen now es iene ruit goed fesoen op 
't husien nugen (b), 't Leek krek een stok-
kien glas, dat dochte N. temeensen (b), 
Laot me los, poestte ze, aj' me temeensen 
levend wit hebben willen (vo) 
temen z. riemen 1 
temer z tiemer 
temerig (Sz) bn. ['tï:mçax] 1. temerig: 
zeurderig, lijmerig een temerig lied ( Sz) 
temet (Dhau) bw. [ta'met] 1. binnenkort, 
straks Ik zal temet daorhenne ( Dhau) 
temig z tiemig 
temmen (spot.) ['tam:] - temmen: temmen, 
ook zwakker: africhten (lettj 
temmer ['tamrJ - temmer 
temoek z. temoeks 
temoeks (Np) Ook temoek ( s: Obk) bw 
[ta'muk(s)] 1. op stiekeme wijze, ook 
zwaarder: bekokstovend Dat hebben ze zo 
temoeks daon (Np), Temoeks het hij mij 
dat verteld(Np), Dat hoefie niet temoek te 
doen, elkeniene mag 't wel weten! (s: Obk) 
temp. - afkorting van temperetuur 
tempel ['tamp] - tempel: in godsdienstige 
zin, verder in een oolde tempel een oud 
huis (verspr.) 
temperement [tempço'mant] - tempera-
ment:  levendigheid, vurigheid, vgl. 
Waarmbloedpeerden hebben meer tempe-
rement (Nbk), ook wel van personen: D'r 
zit wel temperement in pit, levendig ka-
rakter (Nbk) 
temperen ['tcmpçi] - temperen: (overg.) in 
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kracht, felheid doen verminderen et vuur 
temperen (Db), de vaort temperen in vaart 
minderen (Nt), D'r schoefelt een wolkien 
voor de zunne, dat tempert de zunne aorig 
(Db), Ie moe'n zn wat temperen hem tot 
een gematigder opstelling brengen, hem 
minder fel doen zijn (Dhau, Ste), zo ook: 
Ze hebben m even goed temperd! (Dhau); 
(wederk.) zich matigen, zich enigszins 
inhouden Je moeten je een bietien 
temperen (Op, Wol) 
temperetuur [tempço'ty:or] - temperatuur: 
als graad: een tempereruur van veertig 
graoden (Nbk), ook van stoffen: et eten op 
temperetuur brengen ( spor.), even op tem-
peretuur kommen nog even een beetje op 
gang komen; ook van de lucht: Wat een 
noffelike temperetuur hewwe van da ege 
(Nbk) en van het lichaam: Even de tem-
peretuur opnemen, ik kon wel es koorts 
hebben (Nbk) 
temperetuursveraandering (1) [.'ty:a()s 

- temperatuursverandering 
temperetuursverhoging (1) [...'ty:o()s...] 
- temperatuursverhoging 
temperetuursverleging (1)  
temperatuursverlaging 
temperetuursverschil (1) [...'ty:o(r)s ... ] - 
temperatuursverschil 
temperetuurswisseling (1) [...'ty:a(r)s] - 
temperatuurswissel ing 
tempex (1) ['tempeks] - tempex 
tempo ['tsmpo.. ... poM] - tempo: relatieve 
snelheid: in de muziek, in aktiviteiten, 
ontwikkelingen Wat een tempo! (Nbk), Et 
tempo was niet zo hoge (Nbk), Mit zoek 
tempo duurt et nog wel even (Nbk) 
temtaosie (Dhau, Obk, Pe-Dbl, Ste) Ook 
tiementaosie (k: Ste) de; -5; [tem'to:osi/ 
tixp:'to:asi] 1. drukte waar men niet op 
rekent, klus waar men een hekel aan heeft, 
tantaluskwelling  Wat een temtaosie! 
(Dhau, Ste) 
teinute Z. mute 
temze (Ste, n) de; -n; temsien ['temzo] 1. 
zeef (bij het melken) lek as een temze (n) 
teneel z. teniel 
teneelrolle z. tenielrolle 
teneelspeulen z. tenielspeulen 
teneelspeuler z. tenielspeulder 
teneelstok z tenielstok 
teneelstuk z tenielstok 
teneelvereniging z. tenielverieninge 

tenger ['tq(g)ç] - tenger (van personen): 
klein en smal (en vaak ook: teer) Die is 
tenger bouwd (Nbk), een tenger vrommes 
(Nbk) 
teniel (verspr. oost., Ste) Ook toneel 
(verspr.) et; -en; -tien [to'ni:l/to'nul] 1. 
toneel (waarop men speelt) De iene nao de 
aan der kwam op et teniel mit een verhaal, 
een gedicht, een zangstokkien of zo wat 
henne ( vo) 2. plaats van handeling in een 
toneelstuk e.d. 3. scène in een toneelstuk 
e.d. (1) 4. toneelwezen (1) 5. (g. mv.) de 
toneelstukken in een bep. tijd (1) 
tenielanwiezing (1) [tot..] - toneel-
aanwijzing 
tenielaovend (Nbk, 1) [to'n...] - toneel-
avond 
tenielbelochting (1) [ton...] - toneel-
belichting 
tenielbewarking (1) [to'ni:l...] - toneel-
bewerking 
tenielgezelsehop z. tenielzelschop 
tenielgroep (1) [to'ni:lgrup] - toneelgroep 
tenielinrichting (1) [to'ni:l] - toneel-
inrichting 
tenielkiasse (1) [ton...] - toneelklas 
tenjeiklub (1) [ton...] - toneelclub 
tenjelknecht (1) [to'n ... ] - toneelknecht 
tenjelmeester (1) [ton...] - toneelmeester 
tenielmeziek (spor.) [ton...] - toneel-
muziek 
tenielopleiding [ton...] - toneelopleiding 
tenielopvoering [to'n ... ] - toneelopvoering 
Nao de tenielopvoering was d'r daansen 
(Nw) 
tenielrolle  (Nbk, Ste, Wol) Ook 
teneelrolle (El, Spa) [ton...] - toneelrol 
tenjelschoele (1) [to'n --- ] - toneelschool 
tenielspeulder (Nbk, Ste, 1) Ook teniet-
speuler (spor. oost., Ste), teneetspeuler 
(spor.) [ton...] - toneelspeler 
tenielspeulen (verspr. Oost.) Ook toneel-
speulen (verspr.) [ton...] - toneelspelen 
tenielspeuler Z. tenielspeulder 
tenielstok (verspr. oost., Ste) Ook 
teneelstok (verspr.), teneelstuk (Wil) 
[to'n ... I ... ]  - toneelstuk Dat schient een 
mooi tenielstok te wezen! (Spa, Nbk) 
tenieluutvoering (Nbk, Ste) [ton...] - 
toneeluitvoering 
tenielverieniging z. tenielverieninge 
tenielverieninge (1) Ook tenielvereniging 
(spor. oost.), teneelvereniging ( spor.) 
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tenielzelschop - tepaskommer 

[ta'n ... / ... ] - toneelvereniging 
tenielzelschop (s) Ook tenielgezeisc/zop 
(Nbk) [to'ni:lsclskop/ ... ] - toneelgezelschap 
alle tenielzelschoppen uur disse gemiente 
(s) 
tenietegaon (s: oost.) [to'nito ... ] - teniet-
gaan Di meer ondernemings (.) bin te-
nietegaon (s: oost., plm. 1885) 
tenieteraeken (p) zw. ww.; onoverg.; 
raekte teniete, is tenieteraekt [to'nitors:kij] 
1. verdwijnen, teloorgaan ...[en doe] raekte 
de viskeri3ie teniete (p) 
tenleste (01-Nl) bw. [t'lesto] 1. uitein-
delijk, tenslotte De koop is tenleste toch 
angaon (01-Nl) 
tennis ['tenos, ook wel ..as] - tennis 
tennisaarm (spor.) ['t...] - tennisarm 
tennisbaene ['t...] - tennisbaan 
tennisballe ['t...] - tennisbal 
tennisbroek ['t...] - tennisbroek 
tenniskampioen(schop) (1) ['t...] - tennis-
kampioen(schap) 
tenniskleren (spor.) ['t...] - tenniskleding 
tenniskiub ['t...] - tennisclub 
tennisnet ['t...] - tennisnet 
tennisploeg (spor.) ['t...] - tennisploeg 
tennisracket (1) ['t...] - tennisracket 
tennisrok de; -ken; -kien ['t...] 1. rok die 
deel uitrmaakt van iemands tenniskleding 
tennisschoe ['t...] - tennisschoen 
tennissen ['tcnosn] - tennissen 
tennisser ['tenosç] - tennisser 
tennisshirt (1) ['t...] - tennisshirt 
tennisspenlder (1) Ook tennisspeuler ['t...] 
- tennisspeler 
tennisspeuler z. tennisspeulder 
tennistoernooi (spor.) ['t...] - tennis-
toernooi 
tennisveld (ba) ['t...] - tennisveld 
tenniswedstried ['t...] - tenniswedstrijd 
tenor [to'no:or] - tenor: hoogste man-
nenstem; tenorzanger Hij zit/zingt hij de 
tenoren is één van de tenorzangers (Nbk), 
Hij is tenor (Nbk); de tenorzangers bij een 
zangvereniging e.d.: Hij zit/zingt bij de 
tenor (Nbk) 
tenorsaxefoon (spor.) [ton...] - tenor-
saxofoon 
tenorstemme (spor.) [to'n...] - tenorstem 
tenorzanger [ton...] - tenorzanger 
tentamen [ten'tâ:xp:] - tentamen een ten-
tamen macken (spor.), ...naokieken (spor.), 
tentamen doen (spor.) 

teute de; -n; tentien ['tento] 1. tent (van 
buizen, doek; zoals: kampeertent, circus-
tent) We zullen de rente war es goed 
uitvegen ( Dfo), een nije tente kopen om 
te kamperen (Nbk), een rente opzetten 
(Nbk), .. .(weer) o.tbreken (Nbk), D'r is 
slaonderije West in de rente d.i. in de 
feesttent (Dho), Ze was aenlik een half 
jaar of langer in een ten tien van et Grune 
Kruus liggen provisorisch verblijf voor 
bep. longpatiënten, voor het huis geplaatst 
(vo), Mar 1 drit d'r ok wat om henne en 
hij wil mij uut de tente lokken mij het 
achterste van de tong laten zien, mij laten 
reageren (vo) 2. marktkraam, stand, ook 
wel: houten tent op een ijsbaan waar men 
koek, warme chocolademelk en snoep kan 
krijgen een tentienniiteuliebollen(Nbk) 3. 
zeer eenvoudige woning Vroeger wodden 
de tenten dekt init gruszoden (Sz) 4. oud, 
vaak vervallen huis (Nbk, Spa) Wat is dat 
een ouwe rente, je (Spa), Wat een oolde 
rente (Nbk) 5. iemands woning (Nbk), in 
verb. als Now, we zullen mar weer es op 'e 
tente an (Nbk), Now, we zullen de rente 
mar es weer opzulcen (Nbk) 
tentedoek (spor.) ['t... ] - tentdoek 
tentepaol (spor.) ['t...] - tentpaal 
tentestok ['t...] - tentstok 
tentoonstellen (spor.) [...'t...] - tentoon-
stellen: exposeren 
tentoonstelling Ook ten.toonstellinge (s: 
oost.) [ten'tô:stehij/ ... uj(g)o] - tentoon-
stelling, expositie een tentoonstelling 
hebben, ...holen, ... orgeniseren, ...eupenen, 
- . .sluten, naor een tentoonstelling gaan 
tentoonstellinge z. tentoonstelling 
tentoonstellingsgebouw (1) [tent...] - ten-
toonstellingsgebouw 
tentoonstellingskatalegus (1) [tent...] - 
tentoonstellingscatalogus 
tentoonstelJingskeminissie (1) [ten't...] - 
tentoonstellingskommissie 
tentoonstellingsruumte (spor.) [tcn't...] - 
tentoonstellingsruimte 
tentwaegen (Db, Ma, Pe-Dbl) Ook tent-
wagen (Sz) de; -5; -tien ['t..!..] 1. tent-
wagen, huifkar, nl. boerenwagen ingericht 
voor personenvervoer, bijv. om  uutgaasten 
te gaon, z_ onder gaasten 
tentwagen z_ tentwaegen 
tepaskommer (Bu) de; -5; -tien [ta'pas 
komt] 1. meevaller bijv. doordat men geld 
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tepel - terechtezetten 

terugkrijgt van de belastingdienst (Bu) 
tepel ['tt:pfl - tepel: bij de mens, ook bij 
huisdieren, vooral: speen (bij een koe) As 
een tepel wat verstopt zit kommen d'r 
meerdere straolties, dat wedt spreiden 
nuwnd (Nw) 
tepelhoolder (Nbk, vo) ['t] - tepelhouder 
De inmelker doe de rubber tepelhoolders 
om de utters, J.  zien vrouw mulk nao (vo) 
tepelontsteking (spot.) [t...] - tepel-
ontsteking (bij koeien) 
tepiet (Dho) tw. [ta'pi:t] 1. gezegd om de 
scholekster na te bootsen 
ter vz. [tor, tr] 1. verb. var. van te 1, z. 
ook aldaar Kun ie mij even te(r) haand 
staon behulpzaam zijn (Ste), As et kan 
moe'n wij now heur ter wijle wezen 
(verspr., vo), We hebben him even ter 
wille west (Nbk, Np) 
terdege [tç'di.:ga] - terdege Ze hebben d'r 
wel terdege west (spot.), (bn.) Ie wok d'r 
aanders van as terdege anders dan goed 
(Op) 
tere (Nbk, 01-Nl, Spa, vo) de; -n; teertien 
['tuara] 1. vouw F. badde now een dikke 
tere boven de neuze en hij wodde wit om 
etbeufd(vo), een tere in de jurk (01-Nl), 
een kneep: een valse tere (Nbk) 
terechte [ta'rcxta]  - terecht: terug-
gevonden, weer op de juiste plaats Gelok-
k%, et is weer terechte (Nbk), Hebben ze 
die man vunnen? Is hij weer terechte? 
(Nbk); juist, met redenen (s) (.) zoas 
oonze Raod ok wel terechte besleuten het 
(s: oost.: plm. 1885) 
terechtebrengen [tor...] - terechtbrengen, 
in d'r niet vule/niks van terechtebrengen en 
var. van deze verb. Hij het van zien leven 
niet vule terechtebrocht (01-Nl) 
terechtekommen [ta'r --- ] - terechtkomen: 
belanden, verzeilen Ze bin in de jaoren 
twintig verhuusd, mar waor zollen ze 
argens terechtekommen wezen? (Nbk), 
Waor bin ik in terechtekommen? di in 
welke situatie (01-Nl); vallen, neerkomen, 
neerdalen Waor zo] die belon terechte-
kommen wezen? (Nbk, De balIe is over de 
schutting hij de buren in de tuun te-
rechtekommen (Op), Hij is mal terechte-
kommen raar gevallen (Bu), opzien poties 
terechtekommen ( Spa); in orde komen, 
voor elkaar komen Dan komt et wel 
terechte (b), Ondaanks zien verstaandis d'r 

niks van him terechtekommen (Dfo, Db), 
Hij is niet zo best terechtekommen heeft 
het niet zo ver gebracht (in maatschap-
pelijk opzicht), is blijvend in een onpret-
tige situatie terechtgekomen (bijv. inzake 
een slecht huwelijk, een slechte baan of 
weinig interessant werk) (Ma, 0w, Sz, 
Spa), waartegenover: Die het et best trof-
fen, die is goed terechtekommen (0w, Nw) 
terechtekunnen [to'rJ - terechtkunnen: 
ergens kunnen aankloppen, advies, hulp 
kunnen krijgen Ie kun altied bij him 
terechte, hij helpt je altied (Nbk), Veur 
zokke dingen kuj' op 't gemientehuus te-
rechte (Nbk) 
terechteleggen [ta'r..] - terechtleggen Leg 
de dekens es wat terechte (b), Hij het de 
stiender kaanteld, en ik hebbe ze weer 
terechtelegd (b), Ik zal et bedde even te-
rechteleggen di. de lakens, dekens, het 
kussen terechtieggen zodat het een nette 
indruk maakt (zonder dat het is opge-
maakt) (Nbk) 
terechtepakken (Bu) zw. ww.; overg.; 
pakte terechte, het terechtepakt [ta'rsxta ... ] 
1. op z'n plaats leggen, ordelijk leggen de 
boel wat terechte pakken op z'n plaats, bijv. 
in een kast (Bu) 
terechtepraoten (Ste) zw. ww.; overg.; 
praotte terechte, het terechtepraot [to'rex 
ta..] 1. uitpraten (bij ruzie) Dat moe'n we 
now toch es terechtepraoten (Ste) 
terechteschikken (Np, Nw) zw. ww.; 
overg.; schikte terechte, het terechteschikt 
[ta'rextasktkj] 1. op de juiste plaats, in de 
juiste positie leggen, schikken de dak-
pannen terechteschikken nao de storm 
(Np), Ik zal de boel wat terechteschikken 
(Nw) 
terechteschosselen  (ba) zw. Ww.; 
onoverg.; schosselde terechte, is terechte-
schosseld [ta'r ... ] 1- op de juiste plaats en 
in de gewenste houding gaan zitten, liggen 
Et bon tien schosselde even terechte (ba) 
terechtewiezen (Nt) [ta'rExta...] - terecht-
wijzen: vermanen 
terechtezetten (Bu, Dfo, Ld, Nbk, Np, 
0w) [ta'r ... ] - terechtzetten: in de goede 
stand plaatsen: Een deure die uut et lood 
hangt, moej' weer terechtezetten ( Dfo), 
ook: terechtwijzen, vermanen hij wedde 
aorig terechtezet (Np), Ik wus hoe ik him 
terechtezetten mos (Ld) 
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teren - teroggegeven 

teren zw. ww.; overg., onoverg.; teerde, 
het teerd ['tt:arq] 1. (overg.) van een laag 
teer e.d. voorzien Ze hebben krek teerd 
(Nbk), De bokken moe'n nog teerd wodden 
(mal-  we bruukten dan ok wel karinelien) 
(Np), de schutting toren (Spa) 2. (onoverg.; 
van voedsel) verteren As 't eten niet toren 
wil, dan boort 'tje wei es op (Ste, Dfo) 3. 
(onoverg.) leven (door gebruik van voed-
sel), ook: in z'n levensonderhoud voorzien 
Aj' een hieie protte hebben, dan kuj' d'r 
nog wel even op toren (Nbk), Daor kuj' 
een heel schoP op toren gedurende een 
lange tijd een gevoel van zelfvoldaanheid 
aan overhouden (Nt), op een aandor toren 
op andermans kosten leven (Db, Nbk), zo 
ook op een aander toren (Db, Nbk) en Hij 
teert op een ander zien buse (Nbk, Spa) 4. 
(overg.) vouwen Ie rnoe'n dat pepier ier 
keer toren (Nbk) 5. (onoverg.) gevouwen 
worden Dat popier wil haost niet toren 
(Nbk) 
tergioeps (Db, Dfo, El, Ld, Np, Obk, 
01-Nl, 0w) Ook tersioeps (Sz) bw. [tç' 
glups, tar'glups/ .s1ups] 1. even terwijl 
men met iets anders bezig is, kort en 
onverwacht, terloops bij een nader an 't 
wark en je eiken tergfoeps even doen 
(0w), Tergloeps mos 't wark gebeuren 
(Db), Torgioeps kwam hij wel es bij oons 
an (Ld, El) 
terief Ook tarief et; terieven ['to'rif/ta'rif] 
1. tarief, prijs die is bepaald Wat is et 
teriofi (Ste), Een tientien in et ure is et 
terief(Ste), Dat is et tarief daorvew-  (Nw), 
Doe kreeg hij de kaans om opnij et tarief 
vaaste te stellen (vo), Et is vast tarief 
dawwe morgens mit de hond votgaon vast 
gebruik (Wol) 
terige z tering 
tering (versprj Ook terige ( Ste) ['tt:arujl 
tcaroya] - tering: bep. vorm van tuber-
culose (El, Nbk, Nw, Obk): Hij het de 
tering had ( El, Nbk), verder in vliegende 
tering vliegende tering (Nbk, Nw): Meen-
sken die de vliegende tering hadden, weren 
zo vot (Nbk); verder nog in de tering naor 
de nering zetten (verspr) * Zet de tering 
naor de nering, aan ders zink ie en verdrink 
ie (Dfo) 
teringachtig (verspr.) ['t...] - teringachtig 
terloops (El, Ld) bw. [tar'lo:ps, tr'l --- J - 
terloops 

term de; -s, -en; -pien [term, tcr5m] 1. 
term, woord, bep. uitdrukking voor iets 
Hij komt wel in de term is van het goede 
soort, past in de relevante groep (El), in de 
terms valen van het goede soort zijn, 
passen bij de relevante mensen (Np), zo 
ook in de term vallen (Sz) en Bij' in de 
term valen?(Dhau) 
term. - afkorting van termien 
termien de; -en; -tien, -egien [tç'min, 
tar..4 1. termijn, vaste, afgesproken pe-
riode Op wat veur termien moej' dat Jdaor 
hebben? over hoeveel tijd (Nbk) 2. rente-
termijn Hoe zit et mit de termien dat die 
rente nog geit? (Nbk) 3. in in termienen 
betaelen in termijnen betalen 4. (mv.) 
stuipen (b: Im, p) 
termiet (spor.) [tor'mit, tç'mit] - termiet 
terogge Ook terugge (WH) [ta'roga/ 
..'rAyo] - ( weeromme wordt als veel ge-
woner ervaren, terogge geldt vaak als ver-
stellingwerfst Nederlands) terug: achteruit 
Die woont een aende terogge (Ste), ook 
geroepen als bevel tegen een paard: 
achteruit! (Bu); retour, weergekeerd: Stuur 
et mar terogge (Nbk), We bin terogge bij 
oons huus (Nbk); geleden, her veurjaoren 
terogge (Sz, Ru), your een posien terogge 
(Nw); als antwoord d'r niet van terogge 
hebben (0w) 
terogge- Ook terugge- (WH) - terug: in 
diverse samenstellingen, die echter in dit 
woordenboek lang niet allemaal zijn opge-
nomen; de vormen met weeromyne-
worden veelal als veel gewoner ervaren 
teroggehellen (Np) [to'r ... ] - terugbellen 
teroggebrengen (Wol) [to'r ... ]  - terug-
brengen (naar de desbetreffende plaats, 
persoon) 
teroggedeinzen (Np) [to'r ... ]  - terug-
deinzen Die deinst nargens your terogge, 
die dust alles an (Np) 
teroggedri'jen (Bdie, Dhau, Obk) {ta'r..] 
- terugdraaien (lett.) 
teroggegaon (bs: Dfo) [ta'r ... ] - teruggaan, 
terugkeren Et kan gebeuren dat deur et 
minne weer of dein-dat de moer niet 
vliegen kan de zwaarm weer teroggegaot 
terugvliegt naar het volk waar het van is 
afgesplitst (bs: Dfo) 
teroggegeven Ook teruggegeven ( Sz) 
to'r.i --- ]  - teruggeven: di.: weer aan de 

eigenaar geven, ook: in reaktie geven een 
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teroggekaatsen - terrasdeure 

klap teruggegeven (Sz) 
teroggekaatsen (Dho) Ook teroggeka etsen 
(Dfo) [ta'r.../...ke:tsn] - terugkaatsen (fig.) 
(Dho): Ie moes de balie mar terogge-
kaatsen ( Dho): ook: reflecteren (Dfo): een 
pietereulielaampe mit een vrij grote ronde 
blonde, die et lacht teroggekaetst (Dfo) 
teroggekaetsen z. teroggekaatsen 
teroggeklauwen z. weerommeklauwen 
teroggekommen Ook teruggekommen (Sz) 
[to'r.../...] - terugkomen, terugkeren Mit 
een maond kom ik wel es terugge (Sz) 
teroggekrabbelen z. weerommekrabbelen 
teroggekrabben z. weerommekrabben 
teroggekriegen (Nw) [ta'r...] - terug-
krijgen, weer in z'n bezit krijgen Ik 1/en 
dat van je, mar ie kriegen et mit rente 
terogge (Nw) 
teroggelopen [to'r...] - teruglopen: ach-
teruit lopen, ook: verminderen, vgl. De 
klandizie lapt terogge (Diz) 
teroggerieden (b) [to'r...] - terugrijden Rie 
de trein toch wat terogge, want mien hemd 
zit om de as (b) 
teroggeschoeven (Dfo) [to'r...] - 
terugschuiven Ze scheuven die grote stoel 
terogge (Dfo) 
teroggeschrikken (vo) [ta'r...] -
terugschrikken (voor iets) Hij is een ge-
boren reden er en schrikt nargens veer te-
rogge(vo) 
teroggeslaon (verspr.) [ta'r...] - terugslaan: 
achteruitslaan de dekens teroggeslaon 
(Obk); door te slaan terug doen gaan een 
balie teroggeslaon (spon); klappen beant-
woorden door te slaan Slao him mar 
terogge as hij je een mep geit (Nbk), Hi j 
sleug mij, doe bek teroggesleugen (Nw); 
(bij bijenvolken:) snel terugkeren (bs: Op): 
Et kan gebeuren dat deur et minne weer of 
deurdat de moer niet vliegen kan de 
zwaarra weer teroggeslat terugvliegt naar 
het volk waar het van is afgesplitst (bs: 
Op); (bij ziekte:) snel terugkeren De ziekte 
slat terogge (Nbk), De griep moet niet 
teroggeslaon want dan wodt et vaeke 
slimmer(Nbk), Hij is teroggesleugen (Ste) 
teroggestaon  (be: Op) [ta'r...] - 
teruggeven 
teroggestotten [ta'rogostatn] - terugstorten 
teroggesturen (Bdie, Pe-Dbl) [ta'r...] - 
terugsturen We sturen een bedaancien 
terogge (Bdie) 

teroggetellen (Db) [ta'r...] - terugtellen 
teroggetrekken [ta'r...] - terugtrekken: 
zich achterwaarts begeven (vooral inzake 
legerafdelingen e.d.) of achterwaarts doen 
verplaatsen; opnieuw trekken (naar, in); 
intrekken; niet meer deelnemen Ze willen 
niet langer mitdoen, ze trekken beur terog-
ge (Dho), Ik heb me teroggetrokken, ik 
had d'r gien nacht meer an (Diz); rust 
zoeken, vooral in teroggetrokken leven 
(Diz) 
teroggevalen [ta'r...] - terugvallen: naar 
waar iets of iemand vandaan komt, verder 
in Et kan gebeuren dat deur et minne weer 
of deurdat de moer niet vliegen kan de 
zwaann weer teroggevaalt terugvliegt naar 
het volk waar het van is afgesplitst (bs: 
Ow) 
teroggevoegen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
voegde terogge, het teroggevoegd [ta'r...] 
1. zodanig voegen dat de voeg niet egaal 
is met de stenen maar een beetje insteekt 
teruggezet (Nbk) [ta'r...] - terugslag 
teroggezetten (verspr.) [ta'r...] - terug-
zetten: op z'n oorspronkelijke plaats zetten; 
achteruit zetten de klokke teroggezetten, 
ook fig.: In Iran is de klokke een aende 
teroggezet (Np), Dat kiend moet een tak-
kien teroggezet wadden moet door verma-
ning even beter z'n plaats weten (Dho, Op) 
teroggezetter (Bu) de; -s [ta'r...] 1. reebok 
ouder dan zeven jaar (waarbij het aantal 
takken van het gewei mindert) 
terogholend (El) [tarox'h...] - terug-
houdend, gereserveerd Die jonge is bij de 
aanderen wat terogholend (El) 
terogslag (Nbk) [ta'r...] - terugslag (fig.) 
een terogslag had hebben 
terogtraprem (Nbk, Ste) [to'roxtrap...] -
terugtraprem 
terp ['ter(a)p] - terp 
terpbewoner (1) ['t...] - terpbewoner 
terpboerderi'je (1) ['t...] - terpboerderij 
terpdtirp (1) ['t...] - terpdorp 
terpeerde (Ld) ['t...] - terpaarde Vroeger 
veerden ze wel mit terpeerde d.i. met het 
schip bezorgen (Ld) 
terpentien z. tarpentien 
terrarium (spor.) [te'r..., ta'r...] - terrarium 
terras [ts'ras, ta'ras] - terras: bij een huis, 
in een park, bij een café enz., ook: dak-
terras 
terrasdeure (spor.) [...'raz...] - terrasdeur 
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terrein - tetaol 

terrein [ta'rjn] - terrein: stuk grond, ook 
wel fig.: het terrein waarop men zich be- 
weegt, waarop men enig gezag heeft, de 
baas speelt Dat ligt op zien terrein dat is 
zijn deskundigheid, daarover heeft hij zeg-
genschap (Nbk) 
terreinkaorte (1) [ta'r...] - terreinkaart 
terreinkennis (1) [ta'r...] - terreinkennis 
terreinverkenning (spot.) [tor...] - ter-
reinverkenning 
terreinwaegen (spot.) [ta'r ... ] - terrein-
wagen 
terreur [to'rA:ar] - terreur Maretleekniet 
meer op een demonstraosie mar op terreur 
en intimidaosie (vo) 
terriër ['t..] - terriër 
terrine (Ma) [ta'rina, ter...] - terrine 
terrorist [tsro'rtst] - terrorist 
terroristeleider [...'ris...] - terroristen-
leider 
terroristisch [..'ns...] - terroristisch 
tersloeps z. tergloeps 
terts [terts, tets] - terts: bekende interval 
grote terts (spot.), kleine terts (spor.) 
terugge(-) z. terogge(-) 
teruggegeven z. teroggegeven 
teruggekrabbelen z. weeromme.krabbelen 
terwiel (spot.) ondersch. voegw. [tar'wil, 
tç ... ] - terwijl: gedurende de tijd dat, of-
schoon; ook wel in aaneenschakelend ge-
bruik 
terwille - ter wille, gewoonlijk niet 
aaneen, z. onder wille 
terwinkel (Nbk, Np) de; -s [tç'wtnkl] 1. 
flinke klap (die men geeft, krijgt) Zakje 
een terwinkel verkopen! (Nbk), iene een 
terwinkel geven (Nbk, Np), een terwinkel 
kriegen (Nbk) 
Terwissche (OS) et 

[trwtska,  ...sxa] 1. 
naam van een buurtschap bij Appelsche, 
Ned. Terwisscha: Ze wonen op Terwissche 
(1) 
tesluuks (s: oost.) [ta'slyks] - tersluiks 
Tessel T (1) ['tesl] - (het eiland) Tessel 
tessel II (Np, Pe-Dbl en verspr. oost, b, 
bl, b: lm) bn., bw; -er ['tesl] 1. (m.b.t. het 
eten) kieskeurig zijn en daardoor traag Hij 
is wat tesselmit 't eten (Bdie), Die is nogal 
wat tessel (Nbk), ...zo tessel (Nbk), zo 
tessel as een geit (Nbk, Np, b) 2. scheef 
staand, hangend, liggend (El) De taofel 
hangt tessel (El), Et schilderij hangt tessel 
(El) 

tesscibek (Db, Dho, Nw, Spa) de; -ken; 
-kien ['teslbek]  1. iemand die bijna niets 
graag lust, die erg kieskeurig is (met het 
eten, drinken) Dat is wel zoe i tessel-
bekkien! ( Spa) 
tesselen (Bdie, Db) zw. ww.; onoverg.; 
tesselde, het tesseld ['tes!n] 1. treuzelen 
met het eten, met lange tanden eten 
tesseler (Db) de; -s ['tesir] 1. iemand die 
met lange tanden eet, die traag eet 
tesselig (Dho) bn., bw.; -er, -st ['teslox] 1. 
hetz. als tessel II, bet. 1, z. aldaar N. is 
slim tesselig mit eten (Dho) 
tesselkont (El) de; -en; -ien ['tesl ... ] 1. 
kind dat tessel is (z. tessel 11, bet. 2), kies-
keurig m.b.t. het eten 
Tessels bn. [tesls] 1. van, mb.t. het eiland 
Texel Tesselse schaopen (Obk) 
test [test] - test, proef 
testapperaot (spot.) ['t...] - testapparaat 
testauto (spot.) ['t...] - testauto 
testbeeld ['t...] - testbeeld 
teste Ook taeste (0w) de; -n; tessien 
['testa/'te:sta] 1. test: bep. potje met een 
kooltje vuur in een stoof geplaatst Een 
kooltien vuur kwam in de teste (Obk), de 
teste in de stove (Spa), De taeste is ok van 
die brune stien; boven een bruun raan tien 
d'r ommetoe, krek as wit et schaop-
melkerspottien en daoronder een wit raan-
tien (0w) 2. in een flauwe teste een flauwe 
vrouw (Np) * En dit en dit is now veur 't 
leste, 't oolde wief het 't gat verbraand en 
dat komt van de teste (Bu, Nbk, Sz, 5: 
oost.), vaak gezegd bij de laatste dans na 
een uitvoering (Bu) 
testement et [testament] 1. testament, 
schriftelijke wilsbeschikking een testement 
maeken (Nbk), Aj' zoveer benne binnen, 
kuj'je testement wel opmaeken dan is geen 
redding meer mogelijk (Op) 2. in et Nije 
Testement (1), et Oolde Testement (1) 
testen ['testn] - testen 
testrappot ['t...] - testrapport 
testrieder (1) ['t...] - testrijder 
testrisseltaot (spot.) ['t...] - testresultaat 
tetaal z. tetaol 
tetaalweg (Op, Np) bw. [ta'ta:lwex] 1. 
helemaal, in verb. als N. wil tetaal weg niet 
om liet ie kun d'r gien kaant nut nut (Np) 
tetanus [U(:)'tâ:nas] - tetanus, wondkramp 
tetaol (Nt, Sz, vo) Ook totaal (Np), totaal 
(Nbk, Np, Op), tetaal (verspr.) [ta'to:all 
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tetaolbedrag - teugenworrig 

to't ... /.Jta:lJtta:l - totaal, geheel en al 
tetaol ondervoed en verkluurnd (vo), 'k He 
d'r totaal gien nocht an (Nbk) 
tetaolbedrag {to't] - totaalbedrag 
tetraluier (01-Nl) de; -s; -tien ['ti:tra.J 
1. luier van tetrastof 
tets (Sz) bn.; - er [tets] 1. hetz als klef 
(van brood): Halt gaar is bij oons tets of 
klef van brood in ieder geval (Sz) 
tette Ook tetten (Dfo), fitte (01-N1) de; 
- n, - ns (Bu, Db, Dfo, Dhau 0w, p,  b: Im); 
tettien ['teta/'tstl?J'ttto] 1. borst of speen bij 
een vrouw, hond, kat, varken, koe (Bu, 
Dfo, Dhau, Op) Wat het die dikke tetten 
dikke borsten, tieten (Ma, Nbk), Die vrouw 
bad wel veurkommen, mit heur veuruut-
stikken de tetten (Obk), Dat rneenske het et 
kiend an de tette (Nbk, Np, Diz), Die 
kleine jonge moet de tette hebben (Np), de 
poppe de tette geven (0w, Nw), (gezegd 
van een klein ventje:) Die is te gauw van 
de tette kommen (Bu), Et varken mos 
gauw biggen, de tetten stonnen stief nut 
(Pe- Dbl), As varkens een protte biggen 
kriegen, hebben ze wel es tetten te min 
(Dhau), Een motte mit de biggen allemaol 
an de tette vien ik altied een mooi gezichte 
(Op), Een natte motto het biggen an de 
tette (Dfo), 't Varken het te min tetten, d'r 
moet een biggien oppapt wedden (Db), De 
biggen liggen an de tette (te zoegen) 
(Dhau, Obk), De biggen zitten an de tette 
(Nw), --.weren an de tette (Nw), Biggen 
liggen an de tette te sobben (Op), Dat 
biggien is een knazper4 want hij kan gien 
goeie tette kriegen (Np), Een biggien dat 
an de aachterste tette ligt, krigt niet vule 
(Nw), waartegenover Hij het an de eerste 
tette legen is een weldoorvoed biggetje, 
varken (0w), Bij 't verkopen van een 
veerze trekt de koopman eerst de tettens an 
as d'r bliek in zit (Dfo), de tettens van de 
koenen ( Bu), Etgierblad (van bliekpinken) 
was dan al wat ofzet en ze hadden een 
bepaold soort taoi vocht in de tettens; ze 
trokken dan een betien van dat vocht nut 
de tettens (0w) 2. fopspeen (Spa) 3. 
weerhaakjes (aan een zeis) (Np) D'r zitten 
tetten an de zende (Np) * (eertijds gezegd 
op het schoolplein:) Hebben? Tette heb-
ben! (Np) 
tettegeven (0w, p,  b: un) onbcp. w. en het 
tettegeven ['tst ... ] 1. de borst geven Now 

moet ik etpoppien ok nog even tettegeven 
(0w) 
tetten (OS, Nw, Op, Wol) zw ww.; 
onoverg; tette, het let ['tetii] 1. zuigen van 
biggen/kalveren bij het moederdier De 
biggen zoegen en tetten wel (Nw), De 
biggen lopen mooi bij de oolde te tetten 
(Ld), As ze goed tellen dan kan die motie 
zo mooi knorren (Nbk), De biggies liggen 
an de motte te tetten (Dfo, El), De biggies 
beginnen al mooi te tetten (Np, Op), Die 
koe tet himzels drinkt de eigen uier leeg 
(Nbk) 2. duimzuigen (Wol) De kiender 
zitten te tetten (Wol) 3. z. tette 
tetter (Obk, Wol) de; -5; -tien ['tetç] 1. 
duimzuiger (Obk, Wol) 2. z. taeter 
tetteren ['tctrI] - schetteren: van muziek, 
ook: van een hard stemgeluid; duimzuigen 
(Dho); maken van sabbelend geluid bij 
duimzuigen (Nw) 
ten z iii 
teuge ['tA:go] - teug: slok, ook, 
vergelijkenderwijs: de hoeveelheid daarvan 
D'r zit nog een teugien in dat koppien 
(Np); verder in een teugien wiend een 
zuchtje wind (Obk, Op) 
teugel de; -s; -tien ['tA:gl] 1. teugel (bij 
rij- en trekdieren) Om een peerd bij een 
vremd obstaekel langes te kriegen, moej' et 
wel es bij de teugel pakken (Db), len 
peerd men ij mit allienig een leide en twie 
peerden mit een wat kottere leide mit vier 
teugels ( Ld), Bij een span haj' vier teugels 
en een leide (El), de teugels (wat) vieren 
laoten lett., maar vooral fig.: minder streng 
leiding geven, het toezicht op iemand 
versoepelen (Nbk, 0w) 
teugen z. tegen 1, II, III 
teugen(s)woorilig z. tegenwoordig 
teugen- z. tegen- 
teugenan z. tegenan 
teugenappeleren z. tegenappeleren 
teugenhouwen z. tegenholen 
teugenin Z. tegenin 
teugenop Z. tegenop 
teugensputteren z. tegensputteren 
teugenstreven z tegenstreven 
teugenstrieden z. tegenstrieden 
teugenswoordig z. tegen woordij 
teugenweren z. tegen weren 
teugenwiend z. tegen wiend 
teugenwoordig z. tegenwoordig 
teugenworrig z. tegenwoordig 
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teunhaank - thee 

teunbaank z. toonbaank 
teunbeeld z toonbeeld 
teunen Z. tonen 
Tennis de; -sen; -sien ['tX:nas] 1. mans-
naam: Tennis een boolten tennis een stijf 
iemand, hetz. als een houten klaas (Np, 
Op, 0w, Ste), ook wel: een niet zo snugger 
iemand (Dfo), een dreuge tennis een droge, 
saaie vent (Ste) 
teunisbioeme (spor.) ['t...] - teunisbloem 
tent (Nbk, Nw, 0w) de; -en [t&:t], in Jan 
Teut iemand die veel kletst (0w), ook vaak 
van vrouwen gezegd (Nw): een oolde Jan 
Teut (Nw), verder in een oolde teut man of 
vrouw die veel kletst (Nbk) 
teutebelle (Db, Dfo, Dho, Diz, Nbk, Np, 
Nt, Obk, Ste, n, p, b: Im) de; -n; -gien 
['tA:tobslo] 1. vrouw die veel kletst, vooral: 
die veel over een ander roddelt 
teutebone (Dho) de; -n; ...boontien 
['t&:to ... ] 1. iemand die veel kletst, babbelt 
tenten ['tA:tn] - teuten: voortdurend 
kletsen, babbelen, vaak ook roddelen Et is 
aIded etzelde ploegien dat d'r staot te 
teuten (Diz), Die vrouwluden hebben now 
de hele godsgaanselike morgen bij 
inekeere zeten te teuten (Pe-Dbl), Ik bool 
niet van teuten, daorkoj'nietzo veer mit 
(Dhau), Die vrouwluden staon ok al weer 
te teuten (Spa) 
teuter (verspr) Ook teuterd (Bu, Dho, 
Diz, Nbk, Np, Nw, Spa) de; -5; teutertien 
['tA:tç(t)] 1. iemand die veel teut, kletst, 
roddelt 
teuterd z. teuter 
teutlappe (Bu, Dhau, El, Np, Obk, Op) de; 
-n; .lappien ['t...] 1. vrouw die veel praat 
(en vaak: die daarbij roddelt en het niet zo 
nauw neemt met de waarheid) 
teutmusse (Dfo, Nbk) de; -n; .mussien 
['t...]  1. iemand die veel bij buren of 
anderen teut, kletst een teutmusse van een 
vromines (Dfo) 
teve (Nbk, Np, Obk) Ook teef (Nbk) de; 
-n; tefien ['tt:wo, ...vo/tt:f]  1.  teef, 
vrouwelijke hond 2. in een oolde teve een 
oud wijf (Np) * 't Is mij om 't even, as 't 
bonnen binnen of teven het is me eender 
(Np, Nw, Nbk) 
teveule z. onder vule 
teveuren [ta'ft:orn] - tevoren weeks 
teveuren (b), ook in van teveuren van 
tevoren: As mien moeder behangplalcten 

wou, mossen we de aovend van teveuren 
allemaole rantieskninpen (Spa) 
tevreden [to'fn:dn] - tevreden: voldaan Ie 
moe'n tevreden wezen wit waj' hebben 
(Nbk), Ik vuul mij dan inienen nek, ge-
lokkig en tevreden (b), Et is een tevreden 
meenske, beur (Nbk), Hij was d'r (niet) 
tevreden over (Nbk), ...mit (Nbk) 
tevredenhied Voor -heid z. -bied {ta'fr...] 
- tevredenheid tot ieders tevredenhied 
(Nbk), (een stokkien brood) wit tevre-
denheid zonder enige vorm van beleg 
(Dho, Sz), een broggien mit tevredenhied 
plakje roggebrood met zeer weinig boter 
(n) 
tevule z. onder vule (nl- meestal niet aan-
een geschreven) 
tewegebrengen (Obk, 0w) [ta'wi:ga...] - 
teweegbrengen De keunstinest het hier 
rond 1900 grote veraandenings tewege-
brocht (0w), Die slette het al hiel wat 
tewegebrocht (Obk) 
textiel et [tEkstil] - textiel 
textielarbeider [tek'st...] - textielarbeider 
textieLfebriek [tek'stil...] - textielfabriek 
textielwinkel (1) [tck'st...] - textielwinkel 
tezienertied (Bu, Dmi, Obk, 01-Nl, Op, 
0w, Ste, Wol) bw. [to'sinrtit, ...'tit, ook 
wel ... si:n ... ]  1. te zijner tijd Et zal 
tezienertied vanzels wel an et Jocht 
kommen (Ste) 
Thailand(er) (1) [taj...] - Thailand(er) 
Thais [tajs] - Thais 
theater (spot-) [tt:'ja:tr, ook taj ... ]  - 
theater: schouwburg, bioscoop, theater-
voorstelling 
theaterveurstelling (1) [...5...] - theater-
voorstelling 
thee de [bi] 1. (stofn) theeblad 2. thee als 
drank thee zetten, Moej'm ok thee? (Nbk), 
een koppien thee, een paantien thee een 
kopje thee (OS, Np, 01-Nl, Wol), (eerder 
goot men de hete koffie/thee ter afkoeling 
uit het kopje in het schoteltje en weer 
terug in het kopje en zo door (b, Nbk)), 
starke thee, sloppe thee, thee mit et blote 
gat thee zonder suiker en melk (Bu, Nbk), 
zo ook thee mit de blote kont (Bu), thee 
mit wittepunties waterige thee (Nbk), Van 
thee Iciej' nieten in de hozen, zeden ze 
(Bu) 3. kop thee Doe war (wie thee (Nbk) 
4. tijd, gelegenheid op de dag dat men 
gewoonlijk thee drinkt Wil ie de manluden 
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theebeurs - theestruke 

even om thee roepen? (Nbk), veur de thee, 
nao de thee, Onder de thee kvwwe d'r et 
beste even over praoten (Nbk) 5. theevisite 
op 'e thee kommen 
theebeurs (01-Nl) de; ...beurzen; -ien 
['t ] 1. theemuts met een knip aan de bo-
venkant Zet de theepot marin de theebeurs 
(01-Nl) 
theeblad 1 ['t...] - (ook stofn.) theeblad 
theeblad II (verspr.) ['t...] - theeblad, 
dienblad voor thee 
theeblik (Db, Dhau, Nbk, Ste) et; -ken; 
-kien ['t...] 1. dienblad voor thee 't theeblik 
mit koppies d'r in (Dhau) 
theebloeme (n, fp) ['t...] - hop. plant: 
muizeoor 
theeboel (spor.) ['t...] - theeboel 
theebrogge (Db, Dhau) de ['t...] 1. ontbijt 
Om zeuven ure hebben wij de theebrogge 
al op (Db) 
theebusse (Nbk, El) ['t...] - theebus 't 
Theebussien is van nikkel (El) 
theedoek ['t...] - theedoek 
theedrinken ['t...] - theedrinken, vooral: 's 
ochtends, d.i. ontbijten met thee: We gaon 
morgens eerst theedrinken ( Ma, Nbk, Obk, 
0w), We theedrinken morgens eerst nao et 
melken, en we koffiedrinken om negen ure 
en om elf ure (Ma, Nbk) en ter onder-
breking van de middag: We gaon now 
eerst theedrinken (Nbk), Ze kommen van-
middag te theedrinken (Pe- Dbl), wit thee-
drinken gaon op theevisite gaan (Np) 
theedrinker de; -s; -tien ['t...] 1. iemand 
die graag thee drinkt 2. iemand die op 
theevisite is, mee theedrinkt 
theedrinkeri'je de [...'tja, ook ...'sja, z. 
-i'je] 1. het theedrinken Et was die morgen 
niet zoek fleurige tbcedrinkene (vo) 
theefebriek (1) ['t...] - theefabriek 
theegaep (Np, Pe-Dbl) de ['t...] 1. trek in 
thee die zich uit in gapen 
theegoed (Db, Dfo, Dhau, El, Np, Nt, Obk, 
0w, j, vo) ['t...] - theegoed, theeservies De 
schottels en et theegoed wedden in een 
hoolten vattien bij de taofel ofiwasken 
(0w), Die brokt zo vaeke theegoed, die is 
zo klongelig (Obk), Dat sten gauw te plak, 
et theegoed en zo zo] N. laeter wel 
uutpaicken (vo), Ze hadden een pottekarre 
en reisden de boer of mit theegoed en 
potten en pannen, hiel mooi spul (.j), 't Is 
mooi tien theegoed dat nut een rodens 

schient en oorties aa de koppies (Dfo), Et 
theegoed vul an diggels (0w), Bros 
theegoed is gauw brekend (Dhau), 
blauwbont theegoed nl. wit met blauwe 
motieven (El, Np) 
theehuus (Obk) ['t...] - theehuis, thee-
koepel 
theekanne (Nw) ['t...] - theekan 
theekassien (Nbk) ['t...] - theekastje 
theeketel (Nbk) ['t...] - theeketel 
theekiste (1) ['t...] - theekist, kist waarin 
thee wordt verzonden 
theekoepel (Np) de; -5; -tien ['t...] 1. 
(vaak verkl.) theekoepel, theehuisje 
theekoppien ['t...] - theekopje 
theekraansien Ut...] - theekransje (van 
dames) 
theelepel ['t...] - (vaak verkl.) theelepel 
theeleut (spor.) ['t...] - theeleut 
theelochien ['tcloxin] - theelichtje 
theemark (1) ['t...] - theemerk 
theemeubel (1) ['t...] - theemeubel 
theewusse (Bdie, Db, Np, Nt, Obk) ['t...] 
- theemuts 
theepaantien (Nbk, Np, Nw, 0w, b, b: In) 
et; ...paanties ['t...] 1. theeschoteltje Wat is 
dat toch een oolde iezegrim, een gezicht as 
een theepaantien (Np), Hij het ogen in de 
kop as een theepaan tien grote ogen (Np), 
zo ook Hij het een peer ogen as een thee- 
paantien (Nbk), Hij zette ogen op as een 
theepaan tien (b: In), een gezicht as een 
theepaantien een zuur gezicht (Np, 0w, b) 
theepaantiesgezichte  (0w) et; -n; 
...gezichtien ['t...] t. bep. gelaatsuit-
drukking: een zuur gezicht 
theepauze ['t...] - theepauze 
theepot (verspr.) ['t...] - theepot 'Ie moe'n 
de theepot om de hals hebben: zeden ze 
vroeger af' dustig waeren (Np) 
theeroze (Nbk, Obk) ['t...] - theeroos We 
hebben nog oolderwetse theerosies in de 
bede staon (Obk) 
theescheppien (Dfo, Nbk) ['t...] - thee-
schepje 
theeschotteltien (Bdie) ['t...] - thee-
schoteltje ogen as theeschottelties grote 
ogen (die men opzet) (Bdie) 
theeservies ['t...] - theeservies 
theesmack ['t...] - theesmaak 
theesoort(e) ['t...] - theesoort 
theestove (Obk, Sz) ['t...] - theestoof 
theestruke (1) ['t...] - theestruik 
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theetaante (5: Oost.) ['t...] - theetante: vent 
die zich als een oud wijf gedraagt een 
oolde theetaante id. (s: oost.) 
theetaofel (Nbk) de; -5; -tien ['t...] 1. 
theetafel: bep- soort kleine tafel 2. (g. mv-) 
ontbijt We zitten nog en de theetaofel 
(Nbk) 
theetied ['t...] - theetijd onder theetied 
(Nbk), Koj' ok? Et is theetied (Nbk) 
theevesite (Nbk, Np) ['t...] - theevisite 
theewaeter Ook theewater (WE) ['t...] - 
theewater: nl. om thee van te zetten 't 
theewaeter opzetten (Nbk), boven zien 
theewaeter wezen aangeschoten zijn, dron-
ken zijn (Dfo, Dhau, Nbk, Np, Spa, Wol): 
Ik bin nog niet boven mien theewaeter 
(Wol), ook boven et tbeewaeter wezen id. 
(Dfo) en over ei' theeweeter wezen id. 
(Dfo): Ze weren aorig en 't pimpelen mit 
mekaander, over et thee we eter henne (Dfo) 
theewater z. thee we eter 
theezakkien ['tusakin] - theezakje (waar-
van men enkele koppen thee kan zetten) Ze 
bin zo zwiig, ze zetten (wie keer thee van 
et zelde theezakkien ( Ld) 
theezetten zw. ww.; onoverg.; zette thee, 
het theezet ['t...] 1. thee zetten 
theezi'je (Nbk) ['t...] - theezeefje 
thema et; 's ['tï:ma] 1. thema, onderwerp 
2. bep. schriftelijke opdracht (Op) Vroeger 
kregen we soms op schoele vuuf thema s as 
strafwerk, da or we eren we dan mooi nut 
(Op) 
thema-aovend (spor.) ['t...] - thema-avond 
themadag (1) ['t...] - themadag 
theologie (1) [tujo:lo:'gi, tijo.  .... ... jow ... ] - 
theologie, godgeleerdheid theologie stude-
ren (1) 
theologisch (1) [...'l...] - theologisch 
theoretisch (1) [tt:jow'rt:tis, ...jo:...] - 
theoretisch: m.b.t_ theorie, m.b.t. theo-
rievorming 
theorie de; -nen; -gien [tt:jow'ri, tij..., 
...jo:...] 1. theorie (in wetenschappelijke, 
technische of kunstzinnige zin) 2. onder-
wijs in theorie als bedoeld in bet. 1 3. 
bewering, opvatting Och, dat is mat zoe'n 
theorie van him (spot.) 
theorielekaol (1) [...'r...] - theorielokaal 
theorielerer (1) [...'r...] - theorieleraar 
theorieles (spot.) [...'r...] - theorieles 
theorieonderwies (1) [...'ri...] - theorie-
onderwijs 

therapeut (spor.) [...'pnjt, ook wel 'pA:t] - 
therapeut 
therapie de; -nen; -gien [...p...] 1. the-
rapie 
thermiek (1) [...'m...] - thermiek 
thermogeen 

(j)  de [tsrmo:'xï:n] 1. bep. 
soort water waarmee men z'n benen warm 
hield tegen reumatiek 
thermogeenwatte (Bu) de; -n; ...wattien 
[...'x...]  1. thermogene wat (tegen 
reumatiek) 
thermogenisch (El) [...'xt:nis] - thermo-
geen, in thermogenische wetten termogene 
watten (El) 
thermometer de; -5; -tien ['termow..., 

1. thermometer 
thermosfiesse ['t...] - thermosfles 
thermostaat (spot.) [tcrmow'sta:t, ... mo: ... ] 
- thermostaat 
thomas (Nbk, Np) de; -sen ['tô:mas, 
...mos] 1. iemand die nooit iets gelooft een 
ongelovige thomas (Nbk, Np) 
ThomaskJokken (Obk) mv. ['t...] 1. hetz. 
als Sint- Thomasklokjcen: z. aldaar Om 
nijfaor henne as et vriezend weer is, dan 
kan 't zo heurig wezen daf' de Thomas-
klokken makkelik heuren kunnen ( Obk) 
thriller (spot.) - thriller 
thuus 1 et [tys] 1. de woning waarin 
iemand woont Dat buus, dat is zoek betien 
zien twiede thuus (b), N het gien thuus 
(Nbk) 
thuus II bw. [tys] 1. in/bij z'n eigen huis 
Dan bin ik wel thuus (Nbk), Hij woont 
nog thuus d.i. in z'n ouderlijk huis (Nbk), 
D'r is niks en, ziek thuus te zitten (Nbk), 
De halve roe bleef dan okthuuswerd niet 
meer meegenomen (b), Die man het thuus 
niks in te brengen, die zit belemaole onder 
de plak van zien vrouw (Op), Et hooi is 
thuus de hooioogst is binnen (Spa), Doe 
nier krek af' thuus binnen maak het je 
gemakkelijk, Daor vuult hij hun thuus op 
z'n gemak, eigen (Nbk, Op), Ze bin altied 
een hult op reize, ze kun niet best thuus 
wezen (Nbk), Daor bin 'k niet zo in thuus 
daar weet ik weinig van (Ste), Et ringen 
van turfmos deur een man gebeuren die in 
et turfrnaeken thuus was die dat eigen was, 
heel goed in de vingers had (Obk), 't Is 
iene die overal zien mond in sleet en wat 
luudrucbtig vertelt hoe of et allemaole 
moet, mes as et d'r op ankoint is hij niet 
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thuus trekt hij zich terug, is hij niet zon 
held (Op), Daar bin ik niet van thuus, beur 
daar ben ik niet van gediend (Dhau, Ld, 
Sz), iene die van alle marken thuus is 
(Spa) * Saomen uut, saomen thuus (El, 
Obk, Op) 
thuusbileven ['tyzb...] - thuisblijven We 
blieven vanaovend war thuus (El), Naotied 
bekeken hak beter thuusblieven kund 
bleek het niet de moeite om ernaartoe te 
gaan (Ma), Ik bin van plan om thuus te 
blieven (Bdie), We kun wel thuusblieven 
hebben toch geen kans op sukses als we 
ernaartoe gaan (Nbk) 
thuusbrengen ['tyzb...] - thuisbrengen 
'ene boer had een schutstal, een stal veur 
uutgebreuken vee, wat as niet drekt thuus- 
brocht wodden kon (Nw), een maegien 
thuusbrengen nl. als potentiële geliefde; 
ook fig.: kunnen plaatsen, interpreteren, 
herkennen: Dit gezegde kim we niet thuus-
brengen herkennen we niet, begrijpen we 
niet zo (Nbk) 
thuusbrengklaant (01-Nl) de; -en; -ien 
['t...] 1. klant die de waren thuisbezorgd 
krijgt, z_ ook wegbrengkJaant 
thuushaelen (vo) Ook thuushalen (Sz), 
thuushaolen (Spa) zw. ww.; overg.; haelde 
thuus, het thuushaeld ['tys --- I ... ]  t. naar 
huis halen Now, een stok of tien, vieftien 
koenen minder melken, de koenen dag en 
naacht in et laand, dan wij' van dat 
jachtige grösmien en thuushaelen of (VO), 
We zullen even wit de zweep de koenen 
thuushaolen, om te melken (Spa), Wij 
haalden vroeger et hooi van de ribben aJ-
tiedmit een grote praam thuus (Sz) 
thuushalen z_ thuushaelen 
thuushaolen z. thuusbaelen 
thuusheuren ['t...] - thuishoren: z'n eigen-
lijke of geschikte plaats hebben Ze zeden 
da 'k hier niet thuusheurde (ba), Waor heurt 
dat thuus? waar hoort zich dat te be-
vinden? (Nbk) 
thuusholen ['tys...] - thuishouden: in huis 
houden, met name: niet naar school laten 
gaan A. is niet te lekker, we kun him beter 
thuusholen (Nbk), ook: vertoeven (Nbk): 
Ze hebben daor nogal even thuusholen 
(Nbk); fig.: bij zich houden Hij kan zien 
klauwen niet thuusholen hij deinst er niet 
voor terug stiekem iets te pakken, licha-
melijk geweld te gebruiken, handtastelijk 

te zijn (Diz, Nbk), N kan de vingers niet 
thuusholen neemt gemakkelijk stiekem iets 
mee (Sz) 
thuuskaemer (Nw) ['tysk:mr], in gien 
tbuuskaemer meer hebben geen ouders 
meer hebben (Nw) 
thuuskiub ['t...] - thuisclub 
thuuskoemen z. thuuskommen T, IT 
thuuskommen T (WS, Db, El, Ld) Ook 
thuuskoemen (Bdie, Mun, Sz), huus-
kommen (Dho, Op) et ['tys ... / ... ] 1. thuis, 
eigen onderkomen Hij het gien thuus-
kommen (Np, Ste), Ze hadden gien goed 
thuuskommen meer konden thuis niet meer 
terecht, bijv. door moeilijkheden als 
echtscheiding, ruzie (0w) 
thuuskommen II Ook thuuskoemen (WH) 
['t...] - thuiskomen: Mit de hope dat hij 
levend en wel weer thuuskommen zo], 
sleug ze heur d'r in de oorlog deurbenne 
(j), Ik was raozend kwaod doe de jonge 
tbuuskwam (Db), Ie moe'n niet zo laete 
thuuskommen (Np), Ie moe'n drekt thuus-
kommen te eten (Ld), De kiender znoe'n ok 
haost thuuskommen zullen nu zo ongeveer 
thuiskomen (01-Nl), op 'e kop thuus-
kommen dronken (Np), As et huj thuus-
komt, wek de baanzerdeuren wiedewaegen 
eupenzet (Op), 't Koren is mooi thuuskom-
men (Spa), Ik kon haost niet thuuskommen 
zoek noodweer was 't (Ld), Die is aorig 
beschoten thuuskommen van de koude 
kermis thuisgenomen (Ste), As de bijen op 
'e vliegplaanke vliegen, kommen ze thuus 
(bs: Obk), ...mit bleuten thuus (bs: Dfo) 
thuuskriegen ['t...] - thuiskrijgen We 
hebben vanmorgen een hele bezending 
tvunzaoden thuuskregen (01-Nl), Hij 
kreeg een hiele bezending boeken thuus 
(Ld), Die het een mooi gebakkien thuus-
kregen: gezegd van een meisje dat in ver-
wachting is geraakt, met name door man-
ziek gedrag (Dho, Obk, Ste) 
thuuslaoten ['t...] - thuislaten 
thuusmennen (Obk) ['tysms;:] - thuis-
brengen: met paard en wagen bi 't lest van 
augustus wassen we roggemennen en nog 
wat laeter de turf thuusmennen en plagge 

 
-

wennen veur de potstal (Obk) 
thuuswark (1) ['t...] - thuiswerk 
thuuswedstried ['t...] - thuiswedstrijd 
thuuszorg ['tysor)x] - thuiszorg 
ti'je Ook tone (WH), loon (Sz) de; -n; 
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..tijgien [tija (OS, WS zuid- van de 
Lende elders spot-), ook 'tsjo (WS noord. 
van de Lande, elders sporJtô:n(a)] 1. 
teen (van de voet) N ston me op 'e tije 
(Nbk), opje tijen lopen, iene op 'e tijen 
trappen lett. en fig.: hem gepikeerd doen 
zijn (Op), Ie trappen 'n zomar op 'e tijen 
hij is snel beledigd, gepikeerd (Ste), ff15 is 
gauw op 'e tijen trapt is snel gepikeerd, 
beledigd (Np, 01-Nl, Spa), ..tije... (Bu, 
Nw), zo ook Die is zo op 'e tije trapt (Nw) 
en lange tijen hebben snel beledigd zijn 
(Ste), Et gong rn tot de tijen nut hij kon 
het absoluut niet uitstaan (Nbk), vooral 
gezegd van erg zuinige mensen die nood-
gedwongen een grote uitgave moeten doen 
(bo: Bu, Nw), grote tije grote teen, ook: 
tuinboon (Nbk, Mun, Ste, Sz), Die mag 
wel op 'e tijen staan gaon: schertsend 
gezegd wanneer iemand bij  het zingen de 
hoogste tonen kennelijk niet kan halen 
(Diz), Die Jopt as een keuterse haene mit 
stront tussen de tijen voorzichtig en 
eigenwijs (Ste) 2. teen van kous, sok As de 
trui wieder moet moe)' meerderen, de tij/en 
moej' altied minderen ( Ld) * Lange tij/en 
is beter as lange vingers (Ste) 
ti'jenaegeL ['t...] - teennagel 
ti'jetrapper (Dho) de; -5; -tien ['t...] 1. 
paard dat zichzelf op de tenen trapt, z. ook 
toontrapper 
ticket (spot.) de, et; -s ['tikat] 1. ticket: 
voor een vliegtuig 
tiebee (51e) et [ti'bt:] 1. fraaie, zeer fijne, 
gladde, wollen stof, tibet een rok van tie-
bee (Ste) 
tiebees (Ste) bn.; attr. [ti'bt:s] 1. van tibet 
(fraaie, fijne maar dure stof) een tiebese 
rok (Sic) 
tied de; -en; tietien (bet. 5, 8) [tit] 1. tijd 
(waarin de voortgang der dingen wordt 
geplaatst) De tied vlijt (veurbij,) (Nbk), 
(als verzuchting:) Waor bhft de tied! hoe 
snel gaat de tijd (Nbk), in de loop van de 
tied, deur de tied kommen z'n bestaan 
hebben: Die man is een echte beimhaeze 
om deur de tien' te kommen ( 0w), Et is 
sabbelen om deur de tied te kommen 
(Dfo), Die komt makkelik deur de tied, die 
wet overal wat weg te scbraopen ( Db), (.) 
die bliekber een peer architekten deur de 
tied helpen moet aan de kost moet doen 
komen (v), Zunig deur de tied is een 

meugelikhied om wat te speren (Obk), Ik 
wil wel even tied doen wachten, de tijd 
nemen (Ma, Obk), Doe es even lied wacht 
eens even (bo: Bu, Nw), et an tied hebben 
tijd hebben: Ik heb 't niet en tied heb er 
geen tijd voor, Hej't wel even en tied?, 
Zoj't ok even en tied hebben?, Die het et 
altied dik en tied heeft altijd ruimschoots 
tijd (Sun-Ot), ...dikke an tied(Dhau), Mat 
daorhe'k disse keer gien tied veur (..) (b), 
Ie moe'n Cl je (even) en tied doen er 
fatsoenlijk de tijd voor nemen (Nbk), zo 
ook Kuj't je niet even en tied doen? (Nbk), 
Ik wil goed de tied ofwaachten rustig de 
tijd nemen (0w), Hij nemt de tied wel, et 
selaris drijft wel deur (Nbk), Wat ik mit-
maekt heb moet over tied verslieten de 
pijnlijke herinnering eraan zal door het 
tijdsverloop minder erg worden, zal lang-
zamerhand toch vergeten kunnen worden 
(Db), In drie weken tied weren we blut 
(Nbk, Nw), (verb.) in drie weken tieds 
(Sz), (verb.) in dattigjaor tieds (vo), Daor 
moe)' goed de tied veur nemen er ruim de 
tijd voor nemen (Nbk), de tied nemen, d'r 
(gien) tied veur vieven kunnen, Hoevule 
tied hef neudig.9, Ie moe'n d'r wat tied 
veur over hebben (Nbk), Tied kost geld 
(Nbk), Hij het zien tied verknoeid (Spa), 

vennotid. (Dho), zo ook je tied verzitten 
verbeuzelen (Nbk, Nw), ... verdoen id. 
(Nbk, Nw), ... verpraoten, ... verlummelen 
(Nbk), je (verleuren) tied weer inbaelen 
(Nbk), Die jonge verlanterfantte zien hele 
tied(01-Nl), tied tekotkommen te weinig 
tijd hebben (Nbk, b), We hebben tied zat 
we hebben tijd genoeg (Nbk), .. genoeg 
(Nbk), Et vul mit, hij kwam nog roem 
omme mit de tied id. (Dfo), Bliefnog mat 
even praoten, zo laete is et nog niet ie 
hebben ja alle liedje hoeft je immers geen 
enkele tijdsbeperking op te leggen (Nbk, 
Op), de tied en jezels hebben zelf kunnen 
beschikken over het gebruik van z'n tijd 
(Nbk, v), Ie hebbende tied nog welje hebt 
nog genoeg tijd, ook: het hoeft niet zo 
snel, het kan later, tz.t. ook nog (Nbk), 
ook gezegd wanneer men vindt dat de 
ander er nog (lang) niet aan toe is: Och 
mien maegien, ie hoeven aow nog gien 
verkering, ie hebben de tied nog wel 
(Nbk), 't Het de tied nog wel het kan 
allemaal nog wel, het hoeft nog niet (Nbk), 

am 
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d'r de lied veur vienen kunnen, 't Is een te kalven (Diz, Ste, Ma), zo ook Wanneer 
twestie van tied het komt vanzelf wel, het bij de lied? HIJ staot al zo lange 
Dok: er is tijd voor nodig (Nbk), Af' mar wanneer zou die koe eigenlijk moeten 
lied van leven hebben! (0w), nut de tied kalven (Ste), Die koe staol over de lied 
lood, overleden (Nbk, Np, Obk, b): nut de had eigenlijk al gekalfd moeten hebben 
lied raeken overlijden (Nbk), je nut de lied (Nt, 01-Nl, Op, Spa, Np), ...is over tiedi& 
helpen zelfmoord plegen (Np), Een vos, (Db, Dfo), ook van varkens gezegd (Obk), 
die hef'  zomar niet nut de tied (b) 2. zo ook (van koeien, varkens gezegd) Dan 
;chema waarnaar men de tijd indeelt 

 
bin ze slim lange over lied (Nbk), Buur-

olaetselike lied (Nbk), Europese tied (1),  vrouw zal wel gauw uutpakken, eI is heur 
Oonze klokke is altied bij de lied loopt lied al lange de normale zwangerschaps-
Precies in het gangbare tijdsschema (Dfo), periode is al voorbij (El), HIJ is over de 
515 de lied brengen op tijd zetten van lied is te laat (Np), Ze Is over lied over 
jurwerken (Sz), ... zetten (Obk), zo ook op tijd met de menstruatie (1), fit is je lied het 
'e lied zetten (Nbk, Np, Sz, HIJ wet van is nu zover voor jou (Nbk), bij de tied 
?ien tied of ure heeft geen enkele benul wezen paraat, bijdehand, pienter: Die is 
van tijd, ook ruimer: weet eigenlijk van goed bij de tied (Diz, Nbk, Obk, Ste), Ie 
niets (Dho) 3. tijdstip, moment Op pattie moe'n bij de lied wezen (Nt), Die is nog 
lieden kuj' daor mar beter niet kommen goed bij de lied heeft nog een goed 
(Nbk), Die bin zo dikke bevrend, dat zal geheugen, is nog goed bij zijn positieven 
ok wel an een lied toe duren op zeker (Bu, El, Nbk, Obk), Die is veur zien tied 
moment afgelopen zijn (Sz), op de nut, die het een goeie gladde kop hij is 
verkeerde lied kommen op het verkeerde veel meer ontwikkeld dan de anderen (Bu) 
moment, ongelegen (Spa), Dat zak veur 5. tijdsspanne, poos Vew-  een lied lang bin 
die tied even doen voor dat moment (Nbk), k d'r henne sodemielerd een poos geleden 
veur de lied eerder (Nbk), nao de tied later (Np), Ze het de Lied omme, de poppe zal 
(Dho, Nbk, Nvv): Nao de tied weej' eI now wel gauw kommen de normale tijd 
vaeke wel is het gemakkelijk er iets van te van de zwangerschap (Obk), in de lied van 
vinden (Dho), van lied tot Lied op gezette een weke, de hiele tied steeds (verspr., 
tijden (1), Ten allen liede koj' zoks ver-  Nbk), fit zal niien tied wel duren zo snel 
waachten op elk moment (0w), Die Is ten zal het wel niet veranderen, ik trek me er 
alle node reisbar (Np), tied stellen een tijd  niet veel van aan (Nbk), Ik heb hem- in een 
afspreken (0w) 4. het juiste moment, het tied niet zien in lang niet (Nbk), in die lied 
vastgestelde tijdstip Is et daor now wel de intussen (Nbk): Zorg ie in die tied dat de 
lied veur? (Nbk), Ik wil goed de lied of-  koffie klaor is? (Nbk), je lied uitzitten di. 
waachten het geschikte moment (Obk), 't Is veelal: in de gevangenis (Nbk), een lieden 
onderdehaand tied om op bedde te gaan een poosje: veur een tietien voor een 
(Nbk), op 'e lied op tijd: Doe 'k daor de poosje (Dho), nao een lietien na een poosje 
ere morgens, knap op 'e lied, was (.) (b), (Nbk), In een tied van een poep was et 
ook: bijtijds: Ik had n op 'e tied In de klam-  in een zucht (Wol), ...ogenblik... 
rekinge (Ste), As ie kommen, moe'n we op (Nbk, Wol), in een mum van tied in een 
'e lied van bedde vroeg (Nbk, Ste), op lied zeer korte tijd (Nbk, Obk), in tied van ja 
tijdig, op tijd: Iemoe'n op tied bij schoele en nee id. (s), tied rekken tijdrekken 
wezen (Diz, Ma), WIJ waren ok mar net (Dhau, Nbk, Ste): De kiender rekken de 
op lied (Sz), Die holen wel van een fesien lied om nog niet naor bedde te gaan 
op 'e Lied op z'n tijd (Op), De tied Is d'r (Dhau), In mien jonge lied was 't een 
het is zover (Nbk), 't Is zien tied hij moet zaandmenninge in m'n jeugd (Op, Db), De 
nu weg, hij moet nu tot aktie komen e.d.  knecht slabakte in de baos zien lied 
(Nbk), Jow/mien [enz.] tied komt nog wel lanterfantte in de tijd dat hij voor z'n baas 
het geschikte moment voor jou komt nog, werkte, z'n betaalde funktie vervulde (Nbk, 
als je er de leeftijd voor hebt is het nog Bdie), zo ook Dal tij' toch niet in de baos 
vroeg genoeg (Nbk), Die koe het de tied zien tied doen! (Nbk), in de vrije lied; Ik 
gezegd wanneer een koe op het punt staat heb in lieden niks van die meensken heurd 



tiedbom - tiedig 

in geen tijden (Nbk, Obk), ...in gien 
tieden... (Nbk, Obk): Dat kiend het deur 
ziekte in gien tieden buten west, die moet 
dommiet deur de zunne weer wat op-
bekeren (Obk), N warkt al in gien tieden, 
hij het et in do rogge (Obk), (..) lacherige 
meensken die mekaer tieden niet zien 
hebben en al/es te bepraoten hebben (Np) 
6. opgenomen tijdsverloop in een tied van 
tien menuten 7. tijdperk, tijdvak 't Was in 
de tied van laandverraod en leugen (..) 
(b), In vroeger tieden hadden we veil 
strengere winters (01-Nl), 't Is niet meer 
van disse tied het past niet meer in deze 
tijd (Nbk), de laeste ticd (verspr., Nbk), in 
vroeger(e) tieden (Nbk), zo ook We heb-
ben now gien winters meer as vroeger 
tieden ( b), Ze zit altied te miemeren over 
verleden tieden over voorbije tijden (Dfo), 
Dat was in de goeie oolde tied vroeger, 
waarvan we achteraf vinden dat het prach-
tig was (Pe-Dbl, b), Een klein staeltien 
hoe et in oolde tieden wel es mit de 
vrijer,e gong hoe het vroeger, lang gele-
den (s: oost.), oolde tieden en nijjaors-
koeken z. onder nijjaorskoeke, rommelties 
uut beppes tied uit grootmoeders tijd 
(Dfo), D'r het een tied west dan mochten 
ze gien rooie star meer verbouwen (Obk), 
inzien tiedin de tijd van zijn bloei, jeugd, 
zien beste tied had hebben (spot.) 8. 
economische en/of sociale omstandigheden 
van een bep. tijdperk Et weren minne 
tieden (Nbk), ...beste tieden (Nbk), De 
tieden weren doe niet best (Nbk), ... wod-
den doe weer wat beter (Nbk), een dure 
tied, We zul/en oons wel wat beknibbelen 
moeten [bezuinigen op onze uitgaven], as 
de tied minder wedt (Dhau), Doe de tieden 
dan ok wat roemer wodden (..) de maat-
schappelijke omstandigheden beter werden 
(b), Et weren doe aandere tieden as now 
(Nbk), Hij het de tied mit bad, et is 5n 
altied aor% mit/open (Nbk, Dho), vandaar 
ook Hijhet de boel duur verkocht, de tied 
is 5v ok mitlopen (El), De tieden veraan-
deren (Obk) 9. seizoen, terugkerende pe-
riode De weg is now en dan weer glad, ja, 
die tied komt now weer an (Nbk), 't Is 
weer de tied van et brumme/plokken 
(Nbk), 't Is weer tied van s/oden (Diz), 
Pa os en, Pinksteren Wo/vegaoster mark, de 
drie be/angriekste tieden in et jaor (Ste), 

Wat tieden as et west het, weet ik niet 
wanneer, in welk jaar (Ste), De tied komt 
an dat men wel weer een musse op hebben 
kan (Obk), 't Is in 't drukst van de tied (d) 
10. omstandigheden, gewoonten passend 
bij een bep. tijd De overals hebben de 
warkkielen hielendal uut de Lied brocht 
ouderwets gemaakt (Obk), Kleren die wat 
oo/derwets binnen, kuj' deur ze wat te 
vermaeken best weer wat naor de tied 
maeken (Dfo), Die jurk is ok aachter de 
tied achter de mode (Db), Die meensken 
kim niet mit de tied mitkommen, ze ho/en 
d'r van die bekrompen idenen op nao 
(Obk), Mit disse grote veraandering (.) 
hebben de postkantoorhoolders en de 
bestellers et minder kregen, de inke/e 
ni'jjaorsbrieven bin now bargen van 
kaorties wodden; et tekent de tied (s: 
Oost.), hoop op beter tieden ( 0w), Iemoe'n 
mit de tied mitgaon je moet je aanpassen 
aan de tijd (Dhau, Nbk), 't Is uut de Lied 
ouderwets (Nbk) Ii. werkwoordstijd de 
verleden tied, de tegenwoordige tied de 
(en) voltooide tieden * De tied zal 't leren, 
zo ook De Lied zal 't (wel) uutwiezen 
(Obk), D'r is een tied van gaan en kommen 
(Nw), ... van kommen en van gaan (Nbk), 
Komt tied, komt raod (Np, Spa), Aandere 
tieden, aandere zinnen (v), Alles het zien 
tied (Nbk), . ..moet zien tied hebben (Nbk) 
tiedbom [tidbom] -tijdbom (lett., ook wel 
fig.) 
tiedelik bn., bw. ['tidiok] 1. tijdelijk: niet 
blijvend een tiede/ike baene (Nbk), in 
tiedelike dienst (Nbk), tiedelik argens 
wonen (Nbk) 2. (bw.) op tijd (Nt) Iemoe'n 
me tiedelik roepen (Nt) 
tiedeloos z. tiete/roze 
tiedeloze z. tiete/roze 
tiedens (spot.) vz. ['tidiis] 1. tijdens 
tiedens de oorlog (spot.) 
tiedgebrek (spot-) ['titx ... ] - tijdgebrek 
tiedgenoot (spot-) ['titx...] - tijdgenoot: 
iemand die in dezelfde tijd leeft 
tiedig bn., bw.; -er; -st ['tidox] 1. tijdig, 
op tijd tiedig bericht doen (Obk) 2. (van 
biggen) klaar om bij de zeug vandaan te 
kunnen, d.i. veelal: klaar om verkocht te 
worden Een bijge is now wit ongeveer 
twe/f weken tiedig, vroeger weren ze mit 
zes weken tiedig klaar om verkocht te 
worden (Bu), Tiedige biggen bin zes 
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weken oold, dan kannen ze 515 de motto 
weg (verspr., Bu); ..dan kannen ze in een 
2ander bokke ofmest wedden tot Lonc-fense 
varkens (0w), De biggen bin tiedig, die 
kun verkocht wedden (El, Nt, Nbk) 3. van 
gewassen, met name inzake hooi: 
voldoende gedroogd (Ld, Np) As 't tiedig 
is, gaon we 't opbujfen (Ld) 
tiedige z. tiedinge 
Liedigen (bet. 1: Dfo, El, bet- 2: 0w, bet. 
: s) zw. ww.; onoverg.; tiedigde, het 

tiedigd ['tidogij 1. (onoverg.) tijd nodig 
hebben, in verb. als Et huj moet nog even 
tiedigen is nog niet klaar, heeft nog tijd 
nodig om bijeen gebracht te kunnen 
worden, van het land gehaald te kunnen 
worden (Dfo, El), zo ook Et huj koj' nog 
niet optiemen, et mos nog even lieden 
(Df0) 2. (overg.) bericht doen, tijding 
brengen (met name van een sterfgeval, een 
voorgenomen huwelijk (0w) 3. (onoverg.) 
ernaar verlangen, erop hopen, in de verb. 
di-  op tiedigen (s) 
tiediging z tiedinge 
tieding z tiedinge 
tiedinge (Bu, Nbk, Np, Obk, Wol, b: lm) 
Ook tieding (Db, Dhau, Dho, El, Ma, Obk, 
Nw, Sz), tiedige (Obk, Op), tiediging (0w) 
de; -n tiedinlcien ['tidtij(g)/'tidtij/'tidoga/ 
tidgtij] 1. tijding, bericht (vaak door 
mondelinge mededeling: door iemand die 
langs de huizen ging; veelal inzake dood 
of een voorgenomen huwelijk) (..) dan 
Icriej' gien mooie tieding dan krijg je niet 
bepaald een mooi bericht (Op, Nvv), Hij 
frocht een goeie/slechte tiedige (Op), We 
uJlen wel tieding doen as we van plan 

binnen om te kommen berichten (Dhau, 
Øbk), Zak die meensken even tiedinge 
doen ?berichten (Obk), We hebben tiedinge 
had een bericht gehad (Bu), We hadden de 
tiediging kregen dat N. overleden was 
(0w), Hij brocbt oons de tiedige dat N. 
overleden was (Op), Hij had gien goeie 
tiedige veur oons bracht oons een slechte 
tijding (Op) 
tiedkotting (Dfo) de; -s; ...kottinkien 
['tit ... ] 1. aktiviteit om de tijd te doden, 
vrijetijdsbesteding Kaortspeulen is veur 
sommigen een hiele tiedkotting (Dfo) 
tiediaank z. tiedlang 
tiedlang  Ook tiedlaanlc  (1, spor.) 
['titlafl/ ... la:l)k] - tijdlang Veur een tiedlang 

bin ik d'r henne sodemieterd (Np), N. is 
een tiedlang van de draank of west, mar 
now (..) (Op) 
tiedloos (Bdie, 01-Nl, Sz) ['tit ... ] - tijdloos 
(m.b.t. de mode, de smaak) Zien kleren bin 
tiedloos (Sz) 
tiedioze z. tietelroze 
tiedmesiene (1) ['t...] - tijdmachine 
tiednood (Nbk, 0w) de ['tit ... ] 1. tijdnood 
nut tiednood (Nbk), in tiednood kommen 
(Nbk), in tiednood zitten (0w) 
tiedpad (1) ['tit...] - tijdpad 
tiedpark (1) ['t...] - tijdperk 
tiedreicken ['tit...] - tijdrekken Veurdat de 
kien der op bedde mossen, weren ze al 
gauw es an 't riedrekken (El) 
tiedrit (spor.) ['t...] - tijdrit 
tiedrovend (spor.) [tit'ro:brnt] - tijdrovend 
tieds z. onder tied 
tiedsbeeld (1) ['tidz ... ] - tijdsbeeld, beeld 
van de desbetreffende tijd 
tiedsehema (spor.) ['t...] - tijdsschema 
tiedsehrift ['titskrtft] - tijdschrift 
tiedsehriftadministraosie (1) ['t...] - tijd-
schriftenadministratie 
tiedschriftartikel (1) ['t...] - tijdschrift-
artikel 
tiedsehriftebak (1) ['titskrtftbak] - tijd-
schriftenbak 
tiedschriftofdieling (1) ['t...] - tijdschrif-
tenafdeling 
tiedschriftoflevering (1) ['t...] - tijd-
schriftaflevering 
tiedschriftredaktie (1) ['t...] - tijd-
schriftredaktie 
tiedschriftreeks (1) ['t...] - tijdschriftreeks 
tiedsdrok (spor.) ['tidzdrok] - tijdsdruk 
tiedsgewrichte (1) ['t...] - tijdsgewricht 
tiedstip (spor.) ['titstip] - tijdstip op dat 
tiedstip (spor.), op een laeter tiedstij, 
(spor.) 
tiedsverloop (spor.) ['tits ... ] - tijdsverloop 
tiedsverschil (spor.) ['tits ... ] - tijdsverschil 
tiedverdriet' (Bdie, Dho, Obk, Op, Sz, b) 
['titfrdrif, ...fodrif] - tijdverdrijf: aktiviteit 
ter ontspanning, om de tijd te korten 
Kaorten is veur ooldere meensken een 
aorig tiedverdrief(Bdie, Op), Kaortspeulen 
is een mooi tiedverdrief(Sz), kaarten veur 
tiedverdrief(Obk) 
tiedverlcnoeier (Dfo) de; -s ['t...] 1. 
iemand die z'n tijd verkwist Dat is een 
tiedverknoeier (Dfo) 
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tiedverschiensel (spor.) [tit ... ]  - tijd-
verschijnsel 
tiedverspilling (spor.) ['t..] - tijd-
verspilling 
tiedweenst (spor.) ['tit ... J - tijdwinst 
tieger Ook tijger (Nbk, Op) de; -5; -tien 
{'ti:gç/'tsj ... ] 1. bekend roofdier: tijger Die 
vent is zo lienij as een tijger (Op) 2. 
(verki.) bep. type potkachel (Ma) 
tiegerkleurig (Dfo) bn. [aks. wisselt] 1. 
getijgerd, gevlekt en gekleurd als een tijger 
een tiegerkleurie hond (Dfo) 
tiek (Bu, Dfo, Dhau, Nbk, Np) Ook tieke 
(Nbk), teek (Nbk, Np) et [ti:k/'ti:k/tt:k] 1. 
tijk, overtrek van een beddekussen De 
veren of et kepok zatten in ei teek (Np), 
Tiek daor moet de vulling van een bedde 
in (Dfo), nek was van dat dichte goed. 
rood mit een geel of een bruun strepien, of 
blauw mit een strepien d'r ommetoe (Bu), 
De veren of et kep ok zatten in et teek(Np) 
2. z. tieke 1, II 
tieke T (verspr.) Ook ziek (Dhau) de; -n; 
tiekien [tik/tik] 1. teek: bekende parasiet 
op zoogdieren Honnen hebben tieken 
(Nbk), Ik bin zo dikke as een tieke ik ben 
erg verzadigd (verspr., Dhau), zo ook Ik 
bin zo zat as een tieke (Nbk, Np) 2. z. riek 
tieke IT (Op, Np, Ste) Ook ziek (Np: bet. 
3) tw [tik(o)] 1. lokroep voor ganzen (Op, 
Ste) 2. id. voor lammeren (Ste) 3. id. voor 
kuikens (Np) 
tiele (verspr. OS) de; -n; tieltien, -gien 
['ti:lo] 1. schaal, aarden schotel, breikom, 
ook wel teil, tobbe Een tiele mit melk zette 
ik dan in een hiete oven, en et wodde 
vanzels stief en leek op een pudding, dat 
was munnike ( Dfo), De eerpels bin best, ze 
bin zo mooi geel op 'e tiele (Dfo), De 
eerpels bloemen mooi op tiele, ik heb ze 
goed schudded ( Dhau), een tiele eerpels 
(Db), Dan keerde ie de panne omme en 
dan haj'de eerpels in de tiele (Nbk) 2. teil, 
tobbe (Bu, Dfo, Nbk), wasblik (Ma) een 
tiele waor van alles in kan (Dfo), We 
zeden altied tobbe, mat we hoorden wel es 
'tiele' zeggen (Nbk) 
tieloos Z. tietelroze 
tielsk z. teels 
tielt Z. teelt 
tiem Ook tieme (Dho Nt, Pe-Dbl), teem 
(WH) de; -en [ti:m/'ti:mWtï:m] 1. geheel 
van touwen aan een paal (eerder daar- 

zonder (Bu)), die aan het eind van een 
zweel ligt, aangetrokken door een paard, 
waarop men, het paard mennend, het 
gezweelde hooi bijeentrekt De tiemnjoetet 
zwil bij mekeer trekken (0w), Et liende-
touw moet de tiemer beetholen, et ronde 
touw om de oppers henne is de tiem; laeter 
haj' de tiempaol d'r bij mar eerst niet, dan 
tiemde ie alliend mit et touw (Bu), Ik 
moch graeg op 'e tiem staon as kiend 
(Nbk) 2. verder in Ze zingt an iene tiem 
vot aan één stuk door, in één dreun 
(Dhau), Et was altied dezelde tiem die ze 
zongen dezelfde deun, hetzelfde liedje 
(Obk), Et was altied dezelde tiem van 
warken daor hetzelfde stramien (Obk) 
tiemboom z. tiempaol 
tiembult z. tiembulte 
tiembujte (vo) Ook tiembult (Np) de; -n; 
...bultien ['ti:m --- / ... ] 1. hooiopper door 
tiemen (1) bijeengebracht De tiembulten 
mossen mooi rond opmaekt wodden, een 
betien spits naor boven toelopend, want ze 
mochten niet inregenen (..) (vo) 
tieme z tien 
tiemen j (OS, verspr. WS) Ook temen 
(Ma, Nw, WH) zw. ww.; overg. (bet. 1), 
onoverg. (bet- 2, 3); tiemde, het tiemd 
[tï:rp:PtT:rp:] 1. (overg.) bijeenbrengen van 
hooi dat in een zweel ligt met behulp van 
een tiem, z. aldaar, getrokken door een 
paard Et hui wodt as et dreuge is in riegels 
of zwillen brocht, en dan moet et tiemd 
wodden (Db), etbuj tiemen (Nw), Ei zwil 
wodde bij mekeer tiemd in de bult (Obk), 
Et liendetouw moet de tiemer beetbolen, et 
ronde touw om de oppers henne is de tiem; 
laeter haj' de tiempaol d'r bij mat eerst 
niet, dan tiemde ie alliend wit et touw 
(Bu), De tiempaol tiemt alle buj bij mc-
koer (b1) 2. (onoverg.) zaniken, zeuren, erg 
langzaam praten (verspr, b: Im, In, p,  be: 
Nw, Op) Ie moe 'xi niet zo tiemen over et-
zelde (Obk), Zit niet zo te tiemen zeuren 
(Ma, Nbk, bo: Nw, Op), Hij ston daar mar 
te tiemen en te sterinen (Obk), N. tiemt de 
hieltied mat over 't zelde (0w, Obk) 3. 
(onoverg.) knoeien, niet opschieten met het 
eten (ho: Op) Zit niet zo te tiemen (be: 
op) 
Tiemen II de; -s; Tiemenpien ['tirn:] 1. 
mansnaam Hij doet alles 'op zien Tienen, 
hak zeuties' heel rustig, zonder zich te 
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naasten (lett.: 'op z'n Tiemen, hak zoetjes') 
Sz), Hij kan riemen as gekke flemen 
Sz), Hij kan riemen as ooJde Tiemen (Sz) 
Liementaosie Z. temtaosie 
tiemer Ook tiemerd (bet. 2: Ste), reiner 
(Sz) de; -s ['ti:m/'ti:mçt/'tï:mç] 1. degene 
die op de tiempaol staat bij het tiemen, di 
iet tot een hoop slepen van een zweel hooi 
2. iemand die leutert, zeurt, lijzig, lang- 
zaam praat (Bu, Dho, El, Ld, Nw, Obk, 
Ste, Sz) 't Is een tiemer, keur praot het 
niks om de bakken (Obk), Een oolde 
tierneris dat een vreselijke zeur (Nbk) 3. 
vleier, mooiprater (Op) 
tiemerd z. tiemer - 
tiemeri'je (Bu) de [ti:mflja] 1. het geheel 
aan aktiviteiten bij het tiemen (T), z. aldaar 
tiemeri; (Dho, Nw, Obk, p, b: im) bit, 
w. ['ti:mçax] 1. zeurderig, langzaam 

pratend, temerig (Dho, Nw, Obk) 2. 
kieskeurig zijnd, een slechte eetlust 
hebbend (p,  b: Im) - 
tiemhaoke (01-Nl) de; -n ['ti:m --- ] T. haak 
waarmee het paard vastgehaakt was bij het 
tiemen, het bijeenslepen van hooi 
tiemhoolt Z. tiempaol - 
tiemhope (Op) de; -n; ..hopien ['ti:m...] 
1. hoop hooi door tiemen (1) bijeen-
gebracht 
tiemig (Dhau, Ma, Obk, 01-Nl, Op, Sz) 
Dok temig (01-Nl, Sz) bn., bw.; -er, -st 
['tt:niçax/'tï:max] 1. temerig (m.bt het 
spreken) Die praotte zo temig (01-Nl, Sz), 
Et was een tieniige praoter (Obk) 
tiemliende (Dhau, Ma, vo) de; -n ['ti:m- 
linda] 1. lijn met behulp waarvan de 
tiempaol wordt getrokken (zodat het hooi 
bijeen wordt gesleept) S legde de tiern-
lienden klaor, an elke kaante van et zwil 
iene en iene in de midden over et zwil 
henne (vo) 
tiemmenner (01-Nl) de; -s ['ti:menr] 1. 
degene die het paard ment bij het tiemen 
(T), d.i. het tot een bult slepen van een 
zweel hooi 
tiemopper (Dfo, Op, vo) de; -S; -tien 
['ti:m ... ]  1. hoop hooi, door tiemen (z. 
tiemen T) bijeengebracht (..) zaggen ze 
die aovend laete (..) de mooi ofwarkte 
tiemoppers staon (vo), Dragoppers wodden 
nogal es ommezet, tiemoppers niet (Op) 
tiempaol Ook tiempaole (Wol), teempaol 
(Spa), tieznboom (Db, Dho, El, Np, Ste, 

Wol), tiemhooltSSte) de; -en; -tien ['ti:m 
po:al/ ... 'tt:m ... 'ti:mJ ... ]  1.  paal (aan 
touwen) waarmee men het paard het hooi 
in oppers laat trekken Dan gong d'r een 
man op de tiempaol staon, etpeerd trok an 
en dat streup as 't waore et bui veur die 
paol op; zolang dat de paol over et bui 
sleug, en dan had ie een huiopper (Mun) 
tiempaole z tiempaol 
tiempe Z. timpe 
tiemstat (Spa) de; -ten; -tien ['tT:mstat] 1. 
hooi dat als restant was blijven liggen bij 
het tiemen: Af' et tiemstattien liggen ]eu-
ten, baf' een boel opharksel (Spa) 
tien z. tienel 
tiende rangtelw. ['tindol - tiende 
tiene 1 (verspr. OS, Wol) Ook tien (Dhau, 
Obk, 7W) de; -n ['ti:n(a)] 1. twijg van de 
wilg wilgen tienen (Db) 2. (verz.) een aan-
tal twijgen Et eerappelschelderskorfien 
was een maanden van tien, ok wel een 
hoolten bakkien (Obk) 
tiene II de; -n; -gien ['tina] T. het 
cijferteken tien (als cijfer ter uitdrukking 
van de hoogste waardering:) D'r ston een 
tiene onder zien r4opetisie (Nbk), zo ook 
Hij het een tiene veur rekenen (Nbk), 
(schertsend:) een tiene mit een griffel en 
een tuut van de juffer een tien met een 
griffel en een zoen van de juffrouw (Nbk) 
tiene ITT hoofdtelw.; bij attr. gebruik 
zonder slot-e ['tina] 1. tien Twie keer vufe 
is tiene (Nbk), Ik heb tien knienen; tiene, 
zeek (Nbk), (zelfst.) Stao d'r niet zo lullig 
henne, 't is krek as daf' gien tiene tellen 
kunnen (01-Nl), ...daf'niet tot tiene tellen 
kunnen (Nbk), twintig veur tien; ook 
(verb.) twintig veur tienen (Nbk), mit 57 

tienen met z'n tienen * (raadsel:) Tien, 
tien, dubbele tien, vuven veertig en vuuftien 
,boeven] is dit? antwoord: één gulden (Np) 
tiener ['tinr] - tiener 
tiengebodenplaante (Nw) [tigo'bo:ad;...] 
- tiengebodenplant - 
tienhoolt (Nw) et ['ti:n ... ] T. hout van de 
wilg 
tienponder (Np) rtimpondç] - tienponder, 
o.m. gezegd van een bep. roggebrood (Np) 
tienraernskaaste (bs: Dfo, El, Obk, Op) 
de; -n ['ti .... .... ka: stol 1. bijenkast met tien 
ramen (in elk van de beide lagen) 
tienrittekaorte (spor.) [ti'r...] - tien-
rittenkaart 

-453- 



tientien - tierboom 

tientien ['tintin] - tientje: biljet van tien 
gulden, ook: bedrag van tien gulden 
Zederiene moch een tien tien holen om de 
eerste daegen deur te kommen ( vo), As hi5 
een tientien het, dan het hij et op, mar het 
hij twintig, dan vret hij et ok op (Nw) 
tientieslid (spor.) ['tintisht]  tientjeslid 
tientwintigen (Ste) onbep. w. [tintwi.n 
tagjj; aks. wisselt] 1. spelen van een bep. 
knikkerspel, veelal: onderweg van huis 
naar school of omgekeerd 
tienvoold (spot.) ['tifo:lt] - tienvoud in 
tienvoold (spor.) 
tiepel (Np) de; -s; -tien ['tipl] 1. kleine 
stok bij het tiepelen 
tiepelen zw WW.; onoverg.; tiepelde, het 
tiepeld ['tipli] 1. tiepelen, het tiepelspel 
spelen: een kort stokje kwam over een 
gaatje of twee stenen te liggen en werd 
door elke speler met een lange stok zo ver 
mogelijk onderhands weggeworpen, gesla-
gen of ornhooggewipt en vervolgens weg- 
geslagen; andere moesten proberen het 
stokje te vangen (Dho) of terug te slaan; 
lukte dat niet, dan werd de afstand 
gemeten; bij de tweede beurt hield men de 
korte stok in de ene hand en sloeg men het 
weg met de lange stok die in de andere 
hand werd gehouden; vervolgens moest 
men slaan door het korte stokje eerst op te 
gooien met de hand waarmee men ook de 
lange stok vasthield (Pe-Dbl); er werd 
door met stappen te meten nagegaan wie in 
een bep. aantal beurten de grootste afstand 
had gemaakt (Obk) We hadden een vaaste 
tied van tiepelen (Np), Mit tiepelen kwam 
de pengel wel veur; ie mossen de pengel 
votgooien mit de pengefstok (S te) 2. 
prutsend bezig zijn, langdurig bezig zijn 
met priegelwerk, enigszins doelloos wer- 
ken (met z'n handen) (Nbk, Nw, Obk, Sz, 
p, b: lm) Ze schiet niks op mit hem- werk, 
ze zit nar wat de tiepelen (Sz), Zie zit 
mat wat te tiepelen (Nw), Ie moe'n niet zo 
tiepelen, maek toch wat an mit jow wark 
(Obk) 3. op zenuwachtige wijze met z'n 
handen bewegen, met iets zitten spelen 
(Db, Ma, Nw, Obk, be: Bu, Nw) Wat zit ie 
toch te tiepelen zenuwachtig met iets te 
spelen (Ma, Nw), Zit niet zo te tiepelen, 
dat verveelt eens (Obk) 
tiepeler (Nt) de; -s ['tipç] 1. iemand die 
niet opschiet met z'n werk 

tiepelgat (Db, Np, Op) et; -ten; -tien 
['tip...] 1. gaatje (in de grond gemaakt) dat 
een rol speelt bij het spel tiepelen (Np) 2. 
vrouw die niet door haar werk komt (Np, 
Op) 3. een vervelende vrouw (Db) 
tiepelkonte (Spa) de; -n; ...kontien 
['tiplkonto] 1. iemand die steeds maar 
prutst, de dingen waar hij/zij mee bezig is 
door elkaar haalt 
tiepelstok (Ld, Ste) de; -ken; -kien 
['tipistok] 1. elk van beide stokjes gebruikt 
bij  het tiepelen (bep. spel; in de 
verkl.-vorm heeft tiepelstok vaak betrek-
king op het kortste stokje (Ld)) 
tiepelwaark z. tiepelwark 
tiepelwark (Db, Dhau, Diz, Nbk, Np, Nw, 
Wol) Ook tiepelwaark (Dho) - priegel-
werk, fijn werk dat om geduld vraagt Dat 
borduren is een echt tiepelwarkien (Db, 
Diz); ook wel: werk dat de moeite niet 
waard is, niks voorstelt (Nw) 
tiepelzin'nig bn, bw. [tipl'stnox] 1. gezegd 
van fijn werk, werk waarbij men moet 
peuteren, zeer kleine bewegingen moet 
maken e.d. (en waarbij men dus geduldig 
moet zijn) 't Was tiepelzinnig wark, al die 
kleine stokkies an menaan der zetten (Ma, 
Mun), Ik zal dat tiepelzinnige warkien wel 
even opknappen (01-Nl), Sommig bor-
duur- of haokwark is echt tiepelzinnig 
wark (Obk), Om die plooien in de rok te 
kriegen was tiepelzinnig wark (Np), Dat 
breipetroontien is veurgoed een tiepelzin-
nig warkien (Db), Krafebreien is tiepel-
zinnig wark (Nw) 2. eigenzinnig, wispel-
turig, vervelend (OS, p, b: im, Wol) in Wat 
doei' toch tiepelzinnig (El), Dat kiend is 
toch zo tiepelzinnig, et zeurt nar wat 
omme (Dfo), Dat is een tiepelzinnig ding 
(Wol), Een tiepelzinnig xneenske is ot niet 
gauw naor de zin (Nbk), Doe niet zo 
tiepelzinnig (Nbk), Dat schoelmaegien is 
tiepelzinnig mit 't eten (Dfo) 
tiepelzinnighied (Obk, 0w) Voor -heid z. 
-hied de; ...heden [tip'stnox --- ] 1. eigen-
zinnigheid, wispelturigheid 
tier 1 (Dho) et [ti:or] 1. pret, plezier Ze 
speuien en hebben tier (Dho) 
tier II (Obk) bn.; -der, -st [ti:or] 1. 
kieskeurig m.b.t. het eten Die kuj'niet best 
hebben te eten, want die is zo tier (Obk) 
tierboom (Nt) de; ...bomen [t ... ] 1. hetz. 
als lantierpaol, z. aldaar, z ook tierpao! 
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tierelantijnen - tieuwerig 

tierelantijnen (verspr.) Ook tierlantijnhies 
(verspr.), tierlantijnen (bet. 2: Dho) mv 
[ti:arolan'tj:/...tis/...] 1. versierseltjes Een 
slichte musse is zonder tierelan tijn ties 
(01-Nl), Et bin allemaol van die tiere-
lantijnties (Nbk), Hij het een protte tiere-
lantijnen veel vijven en zessen (Nbk) 2. 
(mv.) bep. plant: tierelantijntjes (Dho) 
Daar staan mij een tierelantijnen! (Dho) 
tierelantijnties z. tierelantijnen 
tierelieren z tureluren 
tieren zw. ww.; onoverg., ook wederk. 
(bet. 1); tierde, het tierd 'ti:op] 1. 
(wederk.) net doen alsof, zich houden alsof 
(Nbk) Hij tiert n mar wat (Nbk) 2. in mal 
tieren zich dwaas aanstellen (p, b: lm) 3. 
gezond zijn en veelal: goed groeien De 
rogge tiert niet (Wol), Et kalf tiert niet 
(Nt), De poppe tiert wel goed (Nbk), Ze 
tiert (daar) goed groeit voorspoedig op 
(Np, Spa, Op) 4. tekeergaan, in vluken en 
tieren (Nbk, Sz): Hij dee niks as vluken en 
tieren (Sz) 
tierie (Dfo) tw. ['ti:ori] 1. geroepen 
wanneer drijvers bij de jacht patrijzen 
opdrijven 
tierig Ook tirrig (bet. 1: Nw) bn.; -er, -st 
[Iti:orgx/throx]  1. dartel, levenslustig, 
vrolijk en evt. erg druk 't Jonge goed is 
song tierig de kinderen zijn flink dartel, 
levenslustig (Dhau), Die kiender bin zo 
tierig, d'r is aander weer op komst (Db) 2. 
gezond en veelal: goed groeiend (.) [dan] 
kon de plaante, hier de haever, niet tierig 
gruuien (vo), De rogge stiet d'r niet zo 
tierig veur (0w), --- is  niet tierig (Dho), De 
biggen bin goed tierig (0w), Et kalf ziet 
d'r niet tierig nut (Ni), Ie kun 't an alles 
zien dat dat kiend goed tierig is (Obk), As 
een meenske in de pogge zit, dan is hij 
niet zo tierig (Dhau) 3. (vooral van var-
kens) mager (Db) een tierige bigge (Db) 
tierlantijnen z. tierelantijnen 
tierow (Nw) tw. [ti'roM] 1. geroepen als 
de kleiduiven worden opgeworpen met de 
schotel van de machine 
tierpaol (Nbk, Nw) de; -en ['ti:ar --- ] 1. 
hetz als lantierpaol, z. aldaar, z. ook tier-
boom: Een paal tussen twiepeerden op 'e 
stal wedt een tierpaol nuwnd (Nbk) 
tieskauwer z. tiesker 
tiesken (Obk, Wol) zw. ww.; onoverg.; 
tieskte, het tieskt ['tislqj] 1. kieskauwend 

eten Zit niet zo te tiesken (Wol) 2. 
zeurderig praten 
tiesker (Db, Nbk, Obk, Wol) Ook 
tieskauwer (Ld), tiespeler (Sz) de; -5; 
-tien ['tiskr/'tiskomç/'tisplç] 1. iemand die 
kieskeurig is met het eten Die het wel zo 
lange wark mit eten, dat is zo" tiesker 
(Obk), Wat bij' een rere tiesker (Db) 
tiespehleri'je (Spa) de [tispJdeja, z. ook 
-i'je] 1. gepriegel, gepeuter, gepruts Da's 
me een tiespelderie van niks! (Spa) 
tiespeler Z. tiesker 
tiespelig (Spa) bn.; -er, -st ['tispioxj t. 
priegelig een tiespelig werkien priegel-
werkje (Spa) 
tieteloze z. tietelroze 
tietelroze (Bu, Nbk, Obk, 0w, fp) Ook 
tieloos (h), tiedeloos (Wol, h), tiedloze 
(fp), tiedeloze (01-Nl), liet etoze (fp), 
tudeldozen (mv.: fp), tijdeloos (fp) de; -n; 
...rosien ['titiro:ozo/tilo:os/'tidio:os/'titlo:o 
za/'tidio:ozo/tit!'o:oza/'tydldo:aznl'tejdlo:as] 
t. narcis (meestal wordt de gele narcis be-
doeld) Blujjen de tietelrozen al? (Obk), 
gele tieloos gele narcis (h) 
tieuwelder z. tieuwer 
tieuwelen (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
tieuwelde, het tieuweld ['tiM11] 1. tjilpend 
geluid maken (door mussen, vooral in het 
voorjaar) De musken beginnen al weer te 
tieuwelen (Ste) 2. met lange tanden eten 
(Ste) Wat zit hij toch te tieuwelen (Ste) 
tieuwelig Z. tieuwerig 
tieuwen Z. tieuweren 
tieuwer (Dho Nbk) Ook tieuwerd (Dho, 
El, Obk), tieuwelder (El), tieuwerder 
(Obk), teeuwerbek (ho: Bu) de; -5; -tien 
['tiMr/ ... rU'tiMTdçPtiMrdç/'tMrbek 

 1. per-
soon of koe die niet goed wil eten, die 
kieskeurig is met het eten 
tieuwerd(er) z. tieuwer 
tieuweren (El, Nw, Obk) Ook tieuwen (El) 
zw. ww.; onoverg.; tieuwerde, het tieuwerd 
[tiMp7, ook tji ... ..tiMrp, ...Mgfl] 1. traag, 
met lange tanden eten (El, Nw, Obk) Zit 
niet zo te tieuweren (El, Nw) 
tieuwerig (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Pe-Dbl, Ste) Ook tieuwelig (Ste), 
teeuwerig (Bu, bo: Bu), tuwerig (Np), 
pieuwerig (Np), tugerig (ho: Nw, Op) bn.; 
-er, -st ['tiMpxPtiMax/tlMçox/'tywçox/ 
'pim ... ..ty:gpx] 1. van personen of van 
vee dat niet wil eten, dat kieskeurig is met 
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tieze - tiggelen 

het eten Van een koe (of ok wel een 
meenske soms) die niet te best innemen 
wil, zeggen ze wel dat hij wat tieuwenk is 
(Obk), Dat peerd is tieuwerig in 't vreten 
(Dhau), Dat kiend is slim tugerig, et zit te 
pluzen (bo: Nw, Op), Hij is tuwerig as een 
geile (Np) 2. zich niet lekker voelend (Np) 
tieze de ['ti:za] 1. in in de tieze in een 
moeilijk te ontwarren geheel, totaal door 
elkaar en moeilijk uit elkaar te halen 't 
Haor zit 5ol in de tieze (Ld, b: In, Nbk), As 
kien der ommewoelen in bedde gaot et haar 
in de tieze zitten, dan hebben ze een 
moezenust aachter op 't heufd (Bu), 't 
Gaoren zit in de tieze (El), 't gaoren in de 
tieze hebben ( El), de wolle zit in de tieze 
(Nt), wit de tieze haelen ontwarren (lett.) 
(Nbk, Ste, Wol), ..pluzen id.  (Ld), 
Luzeknopen bin liezen zijn moeilijk uit 
elkaar te halen (Sz) 2. in een ingewikkel-
de, netelige situatie die moeilijk tot een 
goede oplossing te brengen is, in in de 
tieze (Ste, vo): De wereld zit aorig mit 
himzels in de tieze, maegien! ( vo), Daenk 
d'r omme dat et daar in de tieze zit di: bij 
een bedrijf, maar ook m.b.t. onenigheid 
tussen mensen (Ste) 
tiezeboel de ['ti:za..j 1. niet of moeilijk te 
ontwarren geheel, ook wel fig.: een 
tiezeboel in 'tgaoren onontwarbaar garen 
(Db), De kop van die boom is een aorige 
tiezeboel (Diz), Wat een tiezeboel, al dat 
gaoren in de kneup (Nbk), Ze kwanimen 
in een tiezeboel te lane een gekompli-
ceerde en lastige situatie (Nt) 
tiezebos (Nbk, Op, b: lm, In) de; -sen; 
-sien ['ti:z ... ] t. moeilijk te ontwarren 
kluwen e.d., ook gezegd van moeilijk te 
kammen haar Een roof gaaren kan ok een 
tiezebos wezen (Nbk), Jow hebben ok een 
raere tiezebos op je heufd (Op), Dat 
maegien het een tiezebos ( b: In) 
tiezebroek (b) de; -en; -ien ['ti:zobruk] 1. 
iemand die steeds lang werk heeft met het 
eten 
tiezen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; tiesde, 
het tiesd ['ti:z] 1. kieskeurig zijn met 
eten, niet opschieten met, spelende eten 
(vooral van kinderen) Oonze kiender zitten 
onder et eten altied te liezen (Dho, Diz, 
0w), Eetje bod es leeg! Dat zit mar te 
liezen! (Db), Zit niet zo te liezen! (Spa) 2. 
door met een hooihark te slaan veel losser 

doen worden: van het op het land liggend 
hooi, ook: de groene bosjes al harkend 
boven doen komen, in d'r in omme liezen 
(Np), etbuj liezen met de hark de groene 
toppen boven doen liggen (Np) 3. kaarden: 
van wol (Dfo, Np, Op, Ste) Tics die WO) 
even! (Ste) 4. dooreenbrengen, in de war 
brengen (lett.) 
tiezenust (verspr.) et; -en;  nussien 
['ti:zan&st] 1. lastige wirwar, vooral van 
touw, garen, haar, ook fig: zeer verwarde 
situatie Klitten in et haor bin tiezenusten 
(Np), Bij de recherche was et in de eerste 
maanden van 1994 ok een tiezenust (Spa), 
As een man en een vrouw vaeker as ien 
keer trouwd binnen en d'r bin kiender uw 
al die stammen, soms mit een hiel aan dere 
van of kiender mit de mem heur van, dan 
is et soms jen groot tiezenust om dat 
ailemaol uut mekeer te holen (0w), 't Is in 
de poletiek soms ien groot tiezenust om d'r 
aachter te kommen wat ncw kiek waor is 
of niet (0w) 2. grote vechtpartij (Spa) 3. 
(mv.) muizenissen, verwarringen (in ie-
mands geest) (p, b: Im) 
tiezer z tiezerd 
tiezerd (Dho, El, Spa) Ook tiezer (Dho, 
Diz, El, Ld, Nbk, 01-Nl) de; -5; tiezertien 
['ti:zrti ... zr] 1. iemand die traag is, vooral: 
die niet opschiet met het eten, die met 
lange tanden eet Tiezers bin vervelend an 
de taofel (Dho) 
tiezerig (verspr.) bn; -er, -st ['ti:zçax] 1. 
gezegd van het niet opschieten bij het eten 
(Np, Ste) 2. verward (lett.), moeilijk te 
ontwarren, uit elkaar te halen Et haar is zo 
tiezerig (Dfo) 
tiezetoppe (bo: Bu) de; -n; ...toppien 
['ti:zotzipo] 1. verwarde hoop 't Gaoren was 
iene tiezetoppe (bo: Bu) 
tiezig (Bu, Dfo, El, Np, Obk, Op, vo, p, b: 
Im, In) bn., bw.; -er, -st ['ti:zox] 1. 
twistziek, knorrig (Bu, El, Np, vo) Goed 
oppassen heur, want de koenen bin eerst 
wel wat tiezig in de kop (vo), Ze was wel 
wat tiezig vandaege (El) 2. met lange 
tanden etend (Dfo, Obk, Op) Dat kiend is 
tiezig bij et eten (Obk) 3. verdrietig (Np, 
p, b: Im, In) Dat kleine poppien is wat 
tiezig vandaege (Np) 4. in een tiezig voel 
dartel (Np) 
tiggelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
tiggelde, het tiggeld ['ttgin] 1. erop los 
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tijdeloos - tiktakken 

slaan Hij tiggelde d'r toch op! (Nw) 
tijdeloos z. tietelroze 
tijger z neger 
tijgerlelie (01-Nl, Op) de; -5; -gien ['t...] 
1. tijgerlelie: Lilium tigrinum 
tik 1 Ook tikke (het. 3: verspr. OS, Dho, 
Diz) de; -ken; tikkien [ttk/'ttko] 1. lichte 
klap, tik 'k Za/je een tik geven (Np), iene 
een tik op 'e vingers geven, ook fig.: hem 
terechtzetten (Nbk), vandaar Die het een 
tik op 'e vingers had (Nbk), Hij het een tik 
had een flinke aantasting van z'n gezond-
heid zoals een beroerte (Nbk, Ste), 't Is een 
tik an 't oor het is in een zucht gebeurd, 
het is een kleinigheid (Nbk, Spa) 2. licht 
geluid van een lichte klap een tik van de 
klokke, Ze lopen wit een tik mank (Np) 3. 
tik bij een tikspel Dan ganzen we iene een 
tikke en zeden: 'leste totdat iene de min-
ste wezen wol en dan gong ie naor baas 
(Obk, Dho), de laeste tikke bep. tikspel- 
letje: wie de laatste tik kreeg, moest steeds 
zorgen dat een ander getikt werd, die dan 
de laatste tik had (Nbk), vandaar: Bij zoe'n 
spullegien zeej 'De leste tik is geldij' 
(Np), As de kiender naor haas gingen, dan 
zeden ze: 'Laeste tikke!' (Diz, Db) en De 
leste tik is veurjow (Diz) 
tik II Ook tikke (bet. 2: Dfo) tw. [tik] 1. 
geluid van een lichte klap, tik 2. uitroep 
wanneer men bij een spelletje iemand tikt 
tikfout (1) ['t...] - tikfout 
tikhonken (Dfo, Dhau, Obk) onbep. w. en 
het tikhonkt ['Ukhoijkj] 1 soort tikkertje 
spelen waarbij men niet getikt mag worden 
wanneer men zich in een op de grond ge-
tekend 'hok bevindt (Dhau, Obk) 2. hetz. 
als parkhinken, z. aldaar (Dfo) 
tikhonkien (Db) et ['ttkhoijkin] 1. het spel 
tikhonken, z_ aldaar 
tikke z. tik I, II 
tikkeltien et; ...ties ['ti.kitin] 1. tikkel, 
vleugje, ietsje Een gladjanus is iene wit 
kiek een tik/celtien meer as een aan der 
(Sz), D'r zit mar een tikkeltien suker in de 
koffie (Ld), Nog een klein tikkeltien, en 
dan bin wij weer klaor (Dfo), Ik bizi zo 
wend dat ze me een tikkeltien wit rust 
laoten (b) 2. klein stipje (ook als ver-
fraaiing in kledingstof), puntje (vaak van 
vuil) (Ma, Mun, Np, Ste) D'r zit een tik-
keltien in de melk een klein stipje vuil 
(Ma, Np), Et was haost niet te zien, et was 

war een klein tikkeltien (Mun), D'r zit een 
klein tikkeltien op 't blad (S ic) 
tikken zw. ww.; overg., onoverg., ook 
wederk. (bet. 2, 3); tikte, het tikt ['tikij] 1. 
(onoverg.) een tikkend geluid voortbrengen 
De regen tikt op 'e raemen (Nbk) 2. een 
kort, licht klapje geven tegen et mem 
tikken (Nbk), een ei kepot tikken (Nbk), 
iene even op 'tscboolder tikken (Nbk), een 
ritme tikken (Nbk), N tikte an zien pette 
nl. bij wijze van groet of om aan te geven 
dat hij bereid was (b), Dat noord tikt hem 
in de iczers trapt zichzelf met de achter-
poten in de hoefijzers van de voorpoten 
(Diz), zo ook Dat peerd tikt n op 'e tijen 
(Spa), Ik hebbejow d'r nut tikt door juist 
geworpen te hebben de ander hebben doen 
verliezen (Sz) 3. (onoverg.) met z'n been 
trekken bij het lopen (Np, Nt, Nw, Spa) 
Hij tikt toch nog wat (Spa), Die tikt ok 
aong wit et iene bien (Np) 4. (overg.) een 
tik geven bij tikkertje In et honk mochten 
ze je niet meer tikken (Nw), Jane mos 
tikken, ze mochten je niet tikken aj' argens 
op stonnen; wie of was mos helpen tikken 
(Np) 5. (onoverg.) tikkertje spelen (Obk) 
Tikken of tikkertien deden we bij schoele 
mit mekeer (Obk) 6. (overg.) typen 
tikker ['ttkr] - tikker: iemand die tikt, 
vooral: tikker bij een tikspel 
tikkeren (Np) onbep. w. en het tikkerd 
['tücp] 1. bij iemand aan het raam tikken 
m.b.v. een steentje aan een draad 
tikkertien ['ttkrtinl - tikkertje (ook vaak 
op het ijs, op schaatsen): De kien der sneu-
]en tikkertien van-honk-tot-bonk nl. 
waarbij één kind tussen beide honken in 
staat - vaak tussen twee hekken van het 
schoolplein - en de kinderen die van honk 
naar honk rennen, probeert te tikken (Dho, 
Diz, Np, Nw, Pe-Dbl, Ste), tikkertien over 
de streep id. (El), tikkertien in een bokke 
spel, veelal op het ijs gespeeld, waarbij één 
kind moest tikken terwijl de anderen in het 
bokke moesten komen (Ma), tikkertien 
doen tikkertje spelen (Ld, Nbk, Np, Nw, 
Obk): De kiender weren an 't tikkertien 
doen (Ld), .. .speulen (0w), Ze deden tik-
kertien op et glas, ze wollen de baos d'r 
wit hebben d.i. tikten om te plagen op het 
raam (zodat hij naar buiten kwam) (Dfo) 
tiktakken (vo) ['tiktakij] - tiktakken (van 
een klok) (..) de grote, staonde Friese 
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tjkwark - tillefoonverkeer 

klokke, die zo naodrokkelik tiktakte (vo) 
tikwark ['t...] - typewerk 
til de [til] 1. het tillen, in: een hiele til, d'r 
een hiele til an hebben 2. (van weersom-
standigheden) in op til in aantocht: D'r is 
onweer/hadde wiend op til (Obk, 0w, 
Dfo), 't Leek me toe dat d'r nat weer op til 
was (b), D'r kon wel aander weer op til 
wezen (Dfo) 
tilberi'j z. tilberie 
tilberie (El, Np, Spa) Ook tillirie (Diz, 
Ma, Mun, Nw), ti1brij (Nw), tilberi'j (Sz), 
till,urie (Obk) de; -s ['tübori/'tilbri/ ... brij/ 
... borij/ ... byri] 1. tilbury Dan reed de boer 
en de vrouw op de tilbrie naor buten mit 't 
mooie zwatte peerd d'r veur naor de karke 
() (Mun), De tilberie was een twie-
wiehije waegen op veren mit een kappe d'r 
op, A en T kwanynen d'r altied mit (El) 
tilbri'j z tilberie 
tilbrie z_ tilberie 
tilburie z tilberie 
tilde (1) ['tilda] - tilde 
tilheve z. hevetille 
tilhevel (Dfo, 0w) de ['til...] 1. hetz. als 
bevetille, z. aldaar (0w) 
tilt. - afkorting van tillevisie en tillefoon 
till.nr. - afkorting van tillefoonnommer 
tule (OS, verspr. WS) de; -n; -gien ['tila] 
1. bruggetje, vooral nog in namen van 
oude bruggetjes: de Hauler tule (Dhau), 
Bekhoftille d.i. tussen Berkoop en Zaand-
hazen, Bekhofstille id. (b), Jardingetille nL 
onder Oosterwoolde, Wepertilleid. (0w) 2. 
drijftil (Np, Nt, Sz) Ze leupen zuver over 
een tule (Np) 
tillefoneren [tilaffi: 5'ni:ari, ook wel 
tijafa --- ]  - telefoneren Af' tillefoneren 
moej' eerst een nul drien af' butenof 
bellen (Obk) 
tillefoon [tila'f:n] - telefoon: telefoon-
toestel; telefoonaansluiting Haf'm in die 
tied al tillefoon? (Nbk), tillefoon kriegen 
(Nbk), de tillefoon ofsiuten (Nbk); tele-
foonhoorn de tillefoon opnemen, ... van de 
haoke nemen, . ..henn eIeggen, . daele-
leggen, ... opleggen op het toestel leggen, 
de hiele dag an de tillefoon hangen de hele 
dag bellen; telefonische oproep: D'r is 
tillefoon veurje (Nbk), Hiki-eeg tillefoon 
onder 't eten (Nbk) 
tillefoonansluting [...'f...] - telefoonaan-
sluiting 

tillefoonbeantwoorder (1) [...'L..] - tele-
foonbeantwoorder 
tillefoonbedrief (1) [...'f...]  - tele-
foonbedrijf 
tillefoonbelle (Spa) [...'f...] - telefoonbel 
tjllefoonboek [...'f...] - telefoonboek 
tillefooncel [...'f...] - telefooncel 
tillefooneentraoLe (spor.) [...'f...] - tele-
fooncentrale 
tillefoongesprek [...'f..] - telefoongesprek 
tillefoongids [..'f...] - telefoongids 
tillefoonhaoke [...'f...] - telefoonhaak 
tillefoonhaspel (spor.) [...'f...] - tele-
foonhaspel 
tillefooninstelaosie [...'f ... J - telefoon-
installatie 
tillefoonjuffer [...'f..] - telefoonjuffrouw 
tillefoonkabel [...'f...] - telefoonkabel 
tillefoonkaorte [...'f.] - telefoonkaart 
tillefoonklapper (spor.) [...'f..] - tele-
foonklapper 
tillefoonkosten [...'f...] - telefoonkosten 
tillefoonleiding (spor.) [..'f...] - telefoon-
leiding 
tillefoonlijn (spot) [...'f...] - telefoonlijn 
tillefoonniaotschoppi'je (1) [...'f..] - tele-
foonmaatschappij 
tillefoonnommer (verspr.) Ook tillefoon-
nummer (verspr.) [...'f...] - telefoon-
nummer 
tillefoonnummer z. tillefoonnomrner 
tillefoonpaol de; -en; -tien [...'f...] 1. tele-
foonpaal anplaklcenbiljetten, vroeger op 
tillefoonpaolen (S te) * N is reiziger in 
tillefoonpaolen heeft een grote penis (Wol) 
tillefoonrekening [..'f...] - telefoon-
rekening 
tillefoonslot (1) [.Jf..J - telefoonslot 
tillefoonsnoer (spor.) [...'f...] - telefoon-
snoer 
tillefoonstemme (1) [...'f...] - telefoonstem 
tillefoonterief (spor.) [...'f...J - telefoon-
tarief 
tillefoontien [...'f...] - telefoontje: kleine 
telefoon, ook: telefonisch bericht een 
tillefoontien ]a-legen 
tillefoontoestel [...'f..] - telefoontoestel 
tillefoonverbiening [...'f...J - telefoon-
verbinding 
tillefoonvergoeding (1) [...'f...] - telefoon-
vergoeding 
tillefoonverkeer (1) [...'f..] - telefoon-
verkeer 

om 
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tillefoonwinkel - tillevisiekommesaores 

fihlegraferen [-••'•--I - telegraferen 
tillegrafisch [..'gr.] - telegrafisch: tule-
grafische berichten (1), tullegrafisch verkeer 
(1) 
tillegrafist (spot.) [...'f.. . - telegrafist 
tillegram ['gram] - telegram een tule-
gram "Wiegen 
tillen zw. ww; overg., onoverg; tilde, het 
tild Utüi1 1. tillen: oplichten, opnemen 
iene in de hoogte tillen, 'k Weet niet, aj't 
dan nog wel til/en kunnen kunt opnemen, 
kunt dragen (b), Die rolle vloerbedekking 
isa/liendniettetillenvaltinje eentje niet 
te dragen (Obk), In de huijinge mos ieder 
die een harke tillen kon, helpen (0w), een 
over etpeerd tildkiend(Ow), Ikmoch niet 
zo zwaor tillen, ik had et in de rogge 
(Pe-Dbl), Die tilt zwaor is zwaartillend 
(Nbk), zo ook overal zwaor wit tillen (Op) 
en Hij tilt d'r slim wit omine loopt over 
die kwestie te tobben (Nbk), Hij tilt d'r 
nogal zwaor an piekert nogal, tobt nogal 
veel (Spa), Die zit overal wit te tillen is 
zwaarmoedig, neemt alles erg zwaar op 
(Bu), Ja, zo is hij now ien keer, zwaor te 
tillen veurdat hij een besluut nemt hij wikt 
en weegt langdurig (vo), We tillen d'r niet 
zo zwaor an nemen het niet erg ernstig 
(Nbk), Et was een echte piekerkont, hij 
tilde overal mit (Obk), Domjniet tillen we 
boven oonze macht in Wolvege spannen 
we ons zodanig in dat we er schade van 
ondervinden (v), Et is altied wit tillen en 
beuren ofmaekt het gaat in het leven niet 
allemaal bep. vanzelf, men moet altijd 
maar werken (Obk, Spa, Pe-Dbl), Je zoDen 
je (dr) een breuke (an) tillen ni.: zo zwaar 
is het (Dfo, Nw), .. een bochel.. id. (Nw), 
Die bient goed an en lopt slim vlogge; die 
kan de hakken wel tillen (Obk) 2. (onpers) 
tillen van de lucht: daarbij gaat het don-
kere licht naar boven, er komt meer helder 
licht onder (Np, Sz, n, Bu): De lucht tilt 

(Sz), ook: weerlichten zonder dat men de 
donder hoort (n), De locht tilt in 't westen 
klaart op (n), zo ook De locht tilt al wat, 
die klaort op nao de bujje (Np) 3. (onpers.) 
trillen van de lucht, bij hitte (n) Et tilt over 
't laand de lucht boven het land trilt (n) 4. 
(onpers.) trillen, bewegen van het aardop-
pervlak, enigszins omhoog komen: met 
name van een moerasbodem (Nw, j) De 
grond begon te tillen enigszins omhoog te 
komen (j) 5. (onpers.) wemelen van, veel 
voorkomen (Bu, Nw, Ste, Wol, b) Et tilt 
hier van de voegels (Wol), Et tilde van de 
adders daore (Bu), Et tilt van de moezen 
van 't winter, veuralinetzaod, de onderste 
laoge (Ste), Et tilt d'r op van dc v/iegcn 
(Bu, Nw) 
tilleskoop (1) [...'sk ... ] - telescoop 
tilleven Z. hevetille 
tillevisie [••' -I - televisie: televisietoestel 
een nije tillevisie kopen, -. .kriegen, de 
oolde tillevisie votdoen (Nbk); televisie-
ontvangst, één, elk of het geheel aan tele-
visieuitzendingen Kuj'm gien tillevisie 
zien/kriegen? (Nbk), We kun de tillevisie 
hier niet kriegen niet ontvangen (Nbk) 
tillevisieantenne [...'f...] - televisieantenne 
tillevisieapperaot [...'f...] - televisie-
apparaat 
tillevisieapperetuur [...'f...] - televisie-
apparatuur 
tillevisiebeeld [2f... - televisiebeeld Aj' 
de tillevisiebeelden zien, dan is d'r in de 
hiele wereld overal oproer (Obk) 
tillevisiebewarking (1) [...f...] - televisie-
bewerking 
tjflevisjebrille (1) [...'f ..j - televisiebril 
tillevisiedebat (1) [...'f..] - televisiedebat 
tillevisiedoinenee (1) [••' 1 - televisie-
dominee 
tillevisiedrama (1) {...'f..J - televisiedrama 
tillevisiefilm (spot.) [...'L..] - televisiefilm 
tillevisiefulieton (1) [..'f...] - televisie-
feuilleton 
tillevisiejournaal (spot.) [..'f..] - televi-
siejournaal 
tiflevisiekaemer (1) [...'L.. - televisie-
kamer 
tiflevisiekenaal [.'f .J - televisiekanaal 
tillevisiekieker (spot-) [...'f] - televisie-
kijker 
tillevisiekommesaores [...'fJj - televisie-
kommissaris 

tillefoonwinkel (spor.) [.-.'f .. - telefoon-
winkel 
tillegraaf [..'gra:f] - telegraaf: telegraaf-
toestel 

d (Ma, 0w) [...'gr.. •1 - tele- 

(1) [...'gr...] - tele-

(1)  [.Jgr ... ] - tele- 
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tillevisieomroeper - timmerhoolt 

tillevisieomroeper (1) [...'f..J - televisie-
omroeper 
tillevisieontvanger (1) [.Jf..] - televisie-
ontvanger 
tillevisieoptreden (1) {....'f.] - televisie-
optreden 
tillevisiepergramme [...'L..J - televisie-
programma 
tillevisieploeg (spor.) [...'f .. j - televisie-
ploeg 
tillevisieprissentaoter (spor.) [..'f..] - 
televisiepresentator  
tillevisierebriek (1) [..'f..J - televisie-
rubriek 
tillevisierechten (1) [..L..J - televisie-
rechten 
tillevisieregisseur  (spot) [...'f...J  - 
televisieregisseur 
tillevisiereklame (spor.) [2f...] - 
televisiereklame 
tillevisieserie [...'f..] - televisieserie 
tillevisieshow [..'f...] - televisieshow 
tillevisiespul (1) [..'f ..J - televisiespel 
tillevisiespullegien (1) [...'L..J - televisie-
spelletje 
tillevisiester (1) [..'f..] - televisiester 
tilevisjestok [..Jf..] - televisiestuk 
tillevisiestudio (1) [ ... f --- ] - televisiestudio 
tillevisietaofel (spor.) [...'f...] - televisie-
tafel 
tillevisietechniek (1) [...'f...] - televisie-
techniek 
tiflevisietoestel [.2f..j - televisietoestel 
tiljevisietoren [...'f..J - televisietoren de 
tillevisietoren van De Smilde (Nbk, Ow) 
tiflevisieuutzending [...'f .. J - televisie-
uitzending 
tillevisieverslaggever (spor.) [...'f..]  - 
televisieverslaggever 
tillevisievoetbal (1) [..'f..] - televisie-
voetbal 
tillevisiewaegen (spor.) [.$f..} - televisie-
wagen 
tillevisiezael (1) [..'f..] - televisiezaal 
tillevisiezender (spor.) [..'f...J - televisie-
zender 
tjlsnieder (Obk) de; -5; -tien ['tüsnicir] 1 
hetz als tilzendc, z. aldaar 
tilsnit (Obk, Spa) de; -ten; ...snittien 
['ttlsrnt] 1. hetz. als tilzende, z. aldaar 
tilstatten (Dfo, Ld, 0w) onbep. w. 
['ttlstatxi] 1. z'n staart optillen Die koe kan 
vanaovend nog wel kalven, want hij begint 

al wat te tilstatten (Dfo), Etpeerd bleefie-
derkeer staon te tilstatten, hij mos neudij 
miegen; even zachies fluiten, dan komt et 
meestal wel (Ld) 
tilzende (verspr.) de; -n; -gien ['tiJsEndo] 
1. lang stalen mes, soort rechte zeis in het 
verlengde van een lange stok waarmee de 
kanten van de greppels en sloten recht 
afgesneden, afgeslagen werden (met een 
handvat in het midden van de steel en aan 
het eind een dwarsstuk, de krokije (Nbk), 
dat onder de arm kwam) (z. ook tilsnit, 
tilsnieder) De loep zit ok wel es in een 
tilzende en in een zage (Spa), We smeden 
de sloden recht of mit een tilzende (Op), 
WIJ gruppen mit een tilzende (Wol), Wij 
gebruken een tilzende veur de geutskanten 
en smeden dan lii plaas van slaon (Spa) 
time-out - time-out 
timmerhak (Obk) de; -ken; -kien 
['ttmçbak] 1. timmerkist D'r weren wel 
timmerknechten die een piest in de tim-
merbak hadden om de zaege in te vetten 
(Obk) 
timnierbaos (Dfo, Wol) ['t..] - timmer-
baas 
timmerbedrief (verspr.) ['t...] - timmer-
bedrijf 
timmerder (spor.) ['ttrnjdç] - timmeraar 
timmerderi'je de [ttmrdç'tjo, ook ...cjo, z. 
-iie] 1. de aktiviteit van het timmeren, di. 
meestal: het verbouwen of nieuwbouw 
plegen As et goed gaot, hewwe die t/in-
merderie d'r in een peer iaor  weer uw' 
(vo) 
timmerdeuze (spot) ['t...] - timmerdoos 
timmeren ['ttmrn] - timmeren: bouwen 
Rij timmerde een hokke in mekeer (Nbk), 
Zuj'm timmeren? zullen jullie je huis ver- 
bouwen? (Nbk), Hij timmerde d'r lustig op 
los (Nbk), Hij timmert d'r op mept raak 
(bij ruzie) (Nbk, Nw), iene in mekeer 
timmeren iemand in elkaar slaan (Nbk), 
verder in De eksters bin mit een nust an et 
timmeren aan het maken (Ld) 
timmerfebriek ['t...] - timmerfabriek 
timmergereedsehop (spor.) ['t...] - tim-
mergereedschap 
timmergerei (Dhau, Op) ['t...] - tim-
mergerei 
timmerhaemer (Ld) ['t...] - tinunerhamer 
timmerhoolt (Nbk) Ook timmernzauns-
hooi! (Np), timmerhout (Spa) ['t...] - tim- 



timmerhout - tinkelen 

merhout * Alle hoolt is gien timmerhoolt 
(Db, Dfo, Spa, Ld), ... timmermaaashoolt 
(Np) 
timmerhout a timmerhoolt 
timmerjonge (1) ['t...] - timmerjongen 
timmerkiste (Nbk, Nt) ['t...] - timmerkist 
Hij had flink wat reddinge in de timmer-
kiste (Nt) 
timmerknecht (Bdie, Db, El, Nbk, Obk, 
Op) de; -en; ..knechien ['t...] 1. timmer-
knecht 
timmerluden (Db, Nbk, j) Ook timmerlui 
mv. ['tmlydi/ ... l j]  - timmerlieden 
Morgen zullen de timmerluden beton - 
stotten (Db) 
timmerlui z. timmerluden 
timmermaansbiele (Obk) ['tunjmâ:zbilo] 
- timmermansbijl 
timmermaanshaemer (Obk) ['ttmrmâ:s ... ] 
- timmerhamer Een timmermaanshaemer, 
ok wel 'bekhaemer'nuumd, wedt ok bruukt 
om spiekers uur te trekken (Obk) 
timmermaansboolt z. timmerhoolt 
timmermaansoge (s: Wol,vo) et; -n ['ttmr 
mâ:zo:go]  1. timmermansoog, oog-
scherpte, kijk (als) van een timmerman De 
muuilikhied was rechte riegels te maeken 
en de ofstaand tussen de riegels overal 
geliek. Daor moor' een timniermaansoge 
veur hebben, zee S. (vo), in verb. (gezegd 
door een timmerman die meent dat iets niet 
waterpas is, loodrecht staat e.d.:) Een tim-
merma~ dat liegt nooit (s: Wol) 
timmerman de; -nen, z ook timmerluden; 
-negien ['t...] 1. timmerman: timmerbaas, 
timmerknecht De deure is kepot, we moe'n 
de timmerman d'r mar even bij hebben 
(Nbk) 
timmermateriaal z. timrnermateriaol 
timmermateriaol (1) Ook timmermateriaal 
(Spa) ['t...] - timmermateriaal Et timmer-
materiaal is gister ok ankommen ( Spa) 
timmerschure (Db) de; -n; ...schuurtien 
['t...] 1. schuur met een timmerwerkplaats 
timmervak (1) ['t...] - timmervak 
timmervolk et ['t...] 1. timmerlieden As de 
meitoeke op een gebouw kwam, dan kreeg 
et timmervolk  een borrel of bier (Obk) 
timmerwark (Ste) ['t...] - timmerwerk 
Timmerwark moet goed ofin eten wodden 
(Ste) 
timmerwinkel (J) ['t...] - timmerwinkel De 
kezienen, raemen en deuren weren van te 

veuren al klaorrnaekt in de timmerwinkel 
(i) 
timpe (verspr.) Ook tiempe (0w), tumpe 
(Bdie, n: Ot) de; -n; timpien ['ttmpo/ 
'timpa/'tAmpo] 1. (vaak verkl.) kapje, eind- 
snede van een brood Ik heb et timpien an 
de kattegeven (Np) 2. flink stuk brood een 
beste timpe een flink stuk brood (Np, 
Obk), een timpe brood ( Obk), een timpe/ 
timpien bolle (Db, b: mi, Nbk, Wol), iene 
een timpe ofsnieden (Nbk), een oolde 
timpe bolle een stuk van een oud brood 
(Nbk) 3. bovenstuk van een oud huis (Nbk, 
Obk) een oolde timpe (Nbk, Obk) 4. 
eindstuk van een stok of balk (Bdie, n: 
Ot), vaak (verkl.) het dunne uiteinde van 
een bonestaak (n: Ot) 
tin [tin] - tin (bekend metaal) 
tingel de; -5; -tien ['tu)(g)l] 1. (vaak 
verkl.) tengel: bep. soort kleine spijker 
Tingelties bin kleine spiekerties, ok wel 
klompegruus, die sloeg ie bij de winter 
onder de klompe tegen de gladhied (Nbk), 
Et linnen onder et behang zit mit kleine 
tingelties op 'e latten vaastespiekerd (Db), 
tingelties aaehter et behang in et doek 
(Wol), argens een tingelden in slaan (Np) 
tingelen Ook tjingelen (bet. 2: 0w) zw. 
ww.; onoverg.; tingelde, het tingeld 
['tu](g)I)J'tjI ... ] 1. tingelen: een tingelend 
geluid geven Et klokkien tingelt in de 
kastboom (Nw), ruit de fietsbelle tingelen 
(Np, Nw) 2. tingelend op een piano spelen 
(0w, Sz) 
tingelhoolt (Nbk) et ['t...] 1. hout 
bestaande uit tengellatten 
tingeling tw. ['ttij(g)oluj, --- g ...  ] - tinge-
ling 
tingellatte (El, Nt, Nw, Obk, 0w, Spa, bs) 
de; -n; ...iattien ['tuj(g)ata] 1. (vaak 
verkl.) tengellat Boograempies bin vaeks 
insekt van tingellatties; 't bin dunne latties 
van de timmerman, vaeke niet van de beste 
soort (bs), D'r moet mar even een tingel-
lattien bij langes (El), Tingellatten bin 
dunne latten van içn cm dikke, die kwam-
men over de naoden van et daichoolt (Nw) 
tingeltien z. onder tingel 
tinkel (Obk) de; -s; -tien ['tujki] 1. tin-
kelend geluid (door glas) 
tinkelen (Db, Sz) Ook tinten (LU) ['tu]k 
in] - tinkelen: een tinkelend geluid voort-
brengen De glazen die tinkelen (Sz) 
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tinken z. tinkelen 
tinnen bn.; attr. ['tip:] 1. tinnen, van tin 
een lakte tinnen koffiekanne ( Db), een 
tinnen pottien (Nbk), een tinnen dikkop 
bep. tinnen maatkannetje (01-Nl) 
tinneroy (Nbk, Ste) ['t...] - tinneroy 
tinsoldeer ['tïs ... ] - tinsoldeer De keuper-
slager Zee: 'Dat tinsoldeer zit te min lood 
in' (Sz) 
tint de; -en; -ien [ttnt] 1. tint, kleur-
nuances De riddersporen hebben van 'tjaor 
oe zo mooi bluuid, in lochtige en donker-
der blauwe tinten (Obk) 
tintelen (Nbk, s: oost.) ['ttntiv] - tintelen: 
prikkelen (Nbk): De vinger tintelt 'in van 
de koolde (Nbk); glinsteren (s: oost.) Zien 
ogies tintelden van plezierigheid (s: Oost.) 
tinteling (spot.) de; -en, -5; tintelinkien 
['ttntuj] 1. tinteling (prikkelend gevoel) 
tinteloge (Sz) et; -n; ..ogien ['t --- J 1. 
twinkelend, schitterend oog 
tip [up] - tip, advies een tip kriegen, iene 
een tip geven 
tipbrotien (Diz, Ld, 0w) ['ttbro:otin] - 
puntbroodje 
tipdoek ['ubduk] - tipdoek Die vrouw had 
een hiele mooie tindoek omme (Dfo), Bij 
et Fries kostuum drogen de vrouwfuden 
een tipdoek (Obk), Moeder zat vroeger 
morgens in buus mit de tijodoek omme 
(Ste), De tipdoek was soms driehoekig, 
soms vierkaant en dan vouwd bi een 
driehoek (Bu) 
tipkiadde (verspr.) Ook dpklarre (Dfo, 
Ld), tipskladde (Bu, Dhau, Nbk, Np, Nw, 
Obk, 01-Nl, 0w, Ste, b: Im), tipsklarre 
(Nbk, b: lm), zipspoede (Np) de; -n; -gien 
['upklado/ ... 'ttps ... L.] 1. puntzak (van pa-
pier), in het bijzonder om een half pond 
aan gort, rijst, thee etc. in te verpakken 
(Nbk), een tijoskladdegien voor de thee 
(Ste), een tipklare veur de gele suker of 
zuurties (Dfo), De iene buurvrouw kwam 
wit een tijikladdegien frambozezuurties 
anzetten (Dhau), een tijvkladde thee (Bu), 
.. snoepies (Bu) 
tipkiaddevol Ook tipkiorrevol (Ld) et 
['t...] 1. de hoeveelheid van een tijokladde-. 
Vroeger kochten we ze bij 't tijpklarrevol 
(Ld) 
tipkiarre z. tipkladde 
tipklarrevol z. tiokladdevol 
tipmusse (Dfo, Ma, Np, Ste) Ook tipmuts 

(Sz) de; -n; ...mussien ['ttpmâsoL.mAts] 1. 
tipmuts Vroeger maekten we zelf tip-
mussen,-  ie hadden een lappe dubbeld, van 
boven wodt die dichtenijd, van onder hal' 
wat plooigies en een baa,nd ( Ste), Eerst 
wodde een witte tiomusse opzet, daor 
kwam een zwarte setienen overhenne en 
daor et ooriezer overhenne, en as ze hiel 
mooi weren kwam daor een kaanten 
floddermusse overbenne; bij rouw was dat 
de effen toelen mussa Al' mooi wezen 
wollen, mos d'r nog een hoed bovenop 
(Dfo) 
tipmuts Z. tl)L'musse 
tippe de; -n; tippien ['ttpo] 1. punt, 
scherpe hoek van een vlak, bijv. van een 
tafelblad (Nbk, Np) of een perceel (Dfo, 
Ma, Nbk, Np, 0w) Wij zatten gewoon 
lekker thuus bily  oonze volk op 'e tîjnpe van 
de taofel te laankpraoten (b, v), Die akker 
is niet mooi te bouwen, want hij lopt op 
een tij'pe nut (Dfo), Van buten zicht et 
oolde schrift van oonze mem d'r wat 
ruderig uut; de rogge wat stokkend en de 
tippen wat verrinneweerd (Obk) 2. hoek 
van een stuk stof (bijv. een laken, een 
zakdoek) As de laekens in de wiend 
hangen te dreugen, willen de tippen wel es 
uutraffelen (Db), Dan kneupte heur mem 
heur de centen in de tippe van de buusdoek 
(b) 3. puntig uitsteeksel van een brander, 
kous in een lamp (Dho, Nbk) Soms was de 
kouse niet hielemaol hek (die had een 
scheiding), hij mos dan liek maakt wod-
den, eers braande hij mit 'ii tippe (Nbk), 
D'r zit een tippe an de braander (Dho) 4. 
hoekje grond, stukje land (vaak drie-
hoekig), hoekige strook grond 't Is war een 
tippo (Nbk), Die tippe van de tuun lopt 
bried wit (Db) 5. eind, afstand (Dho, Nbk, 
Np, 0w, v, vo) Zuwwe eerst nog war een 
tippien deurfietsen? (Np), Et hontien lopt 
een tippe al blaffende mit oons wit (v), 
(van zonnebloemen:) Doe ze dan mittertied 
zo hier en daor al een aorige tippe tot de 
grond uutscheuten weren () (Nbk), Een 
tippien van Ii of was een stokkien laand 
an de weg (vo), Et is mat een tippien een 
zeer kleine afstand (0w), zo ook In de 
auto is et war een tijopien (vo), (van 
iemand die een stuk langer geworden is:) 
Da's ok een hiele/lange tippe wodden 
(Nbk), Die jongemeid is al een tippien 
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benne zal binnen niet al te lange tijd een 
kind krijgen (Np), Et is nog een hiele 
tippe, af' daorhenne lopen zullen een flink 
stuk, een heel eind (Dho, Nbk), Ik heb een 
biele tippe  breid een flink stuk (Nbk) 6. 
klein stukje van iets langwerpigs twie 
tippen touw an mekaerkneupen (Np), iene 
mit een tippe rookwost een oplawiebes 
verkopen (v), allerhande tijopies planke 
(Spa) 7. uiteinde van een stok (Bdie) of 
van een stuk riet (Bu) 8. in op 'e tippe 
wezen kwaad zijn (Bdie, Dho, Diz, Nbk, 
Np, Op, 0w, Sz, Wol, p): Hij was aorig 
op 'e tippe (Nbk, Np), ook Hij is glundij 
op 'c tippe id (Bdie) en Hij is hiete op 'e 
tippe id. (Np, 0w), Hij is gauw op 't tippe 
hij is snel boos (Nbk, Np, Op, Sz, Wol) 9. 
in op 'e t;jope hebben over de vloer hebben, 
op visite hebben (Nbk, Wol) 'k Hebbe de 
buurvrouw om de haeverklap op 'e tippe 
(Wol) * De maonc op  trjope/Veren de 
schiopen op 'e klippe/De maone op 'e 
rogge/Veren ze tegen de brogge als de 
sikkel van de maan op een punt staat zal er 
droog weer zijn, ligt de sikkel achterover 
dan is er regen (El) 
tippebouwen (Ma) Ook kielebouwen (1) 
onbep. w. ['upo ... 'kilo --- ] 1. bouwen, be-
werken van een in een punt toelopende 
akker 
tippel (Bu, Nbk, p, j) de ['ttpi] 1. flinke 
afstand, in een hiele tippel (Bu, Nbk, p, j): 
Et is een hiele tippel een heel eind lopen 
(Bu, Nbk) 
tippelen (Db, Dfo) ['tipli?] - tippelen, in 
d'r in tippelen in de val lopen: Ik was d'r 
haostin tiopeldmit die verkopen'fe ( Dfo), 
Zullen we him es te pakken nemen, hij 
tippelt d'r vast in (Db); lopen (meestal: op 
vlotte wijze) Dat is nog een hiel aende 
tippelen (Nbk), Kiek dam-  tinpelen zij ok 
weer henne (Nbk); tippelprostitutie 
bedrijven (spot-) 
tippen (Dho, Ma, Nt, Nw, Obk, bet. 4: 1) 
zw. ww.; onoverg.; tipte, het tipt ['Uprn] 1. 
met z'n been trekken bij het lopen (Ma, Nt, 
Nw, Obk): Hij tipt wat mit et iene been 
(Nw, Nt) 2. met een tippe gaan branden, 
vgl. tippe, bet. 3 (Dho) De kouse van de 
laainpe tipt, we moe'n et even liekmaeken 
(Dho) 3. door licht aan te raken vastlijmen 
(Obk), vgl. Vroeger was bij oons een kerel 
die gong te siesiestiopen in de sparrebos; 

mit de liemstok die kleefde, tipte hij de 
siesies d'r an en kon ze zo duur verkopen 
(Obk) 4. als tip geven, inlichten (1) 5. in 
d'r niet an tippen kunnen in de verste verte 
niet zo goed zijn, zo goed presteren: Zien 
bruur kan vule hadder rieden [schaatsen], 
hij kan d'r niet an tippen (Nbk), Hij het 
de melk lang zo schone niet as zien 
buurman, et kan d'r niet an tippen (Nbk) 
tipperig (Nbk) bw., bn. ['upçax] 1. met 
puntige einden De laampe die braant wat 
Üjoperij, en dan gaot et walmen (Nbk) 
tippien z_ onder tippe 
tips (Ld, Np, Obk, 0w, Ste, Sz, vo) bn., 
bw.; -er ['ttps] 1. in een punt uitlopend 
een tose akker (Ld), Dat laand lopt tips 
toe (Obk, 0w), een tipse kladde puntzak 
(Ste), Een mooi gezicht, die ronde, üjos 
toelopende zaodbultenl ( vo) 
tipse (Np) de; -n; ...tipsien ['tipsol 1. 
halsopening, met name van een jurk 
tipskladde z. tipkladde 
tipsklarre z. tijokJadde 
tipspoede z. tijokladde 
tiptop bn.; attr. ['ttptDp] 1. tiptop, prima Et 
is tiptop in odder (Nbk) 
tiran de; -nen; -negien [tiran] 1. tiran: 
despoot, tiranniek iemand 
Tiroler [ti(:a)'ro:alrj - Tiroler 
tirrig (Ld, Nbk) bn., bw.; -er, -st ['tirox] 
1. kribbig, boos Een tirrig wief is niet zo 
mak op 'e boud (Nbk) 2. z. tierig 
tissel (Dfo) de; -s ['ttsl] 1. gootdissel 
tissue (1) - tissue 
Til. - afkorting van Titus (bijbelboek) 
titel ['titl] - titel: van een boek, hoofdstuk 
enz.; ook: academische of adellijke titel 
titelbeschrieving (1) ['t...] - titelbe-
schrijving 
titelblad (spot.) ['t...] - titelblad 
titelgedicht (1) ['t...] - titelgedicht 
titelpagina (spor.) ['t...] - titelpagina 
titte z. tette 
tittel (Dfo) ['tal], in Hij wet d'rgienjota 
of tittel van in het geheel niets (Dfo) 
tja tw. [tja] 1. tja 2. uitroep om wild op te 
jagen (Bdie) 
tjaantelen (verspr., k: Ste) Ook Isjaante-
len (Nbk, Obk), tjaanteren (Ld, Wol) zw. 
ww.; onoverg.; tjaantelde, het tjaanteld 
['tjâ:ntliJ'tsjâ:ntl/'tjâ:ntp] 1. zeuren, jeu-
zelen, steeds doorgaan met kletsen (vooral 
door kinderen) Dat kiend gaot zo lange 
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deur wit tfaanteien tot ze beur zin krigt 
(Obk) 2. neuriën, zingen zonder woorden, 
eentonige muziek produceren (Dho, bo: 
Bu, Nw)) Hooi es op te tfaanteien (Dho) 3. 
dreinend huilen (Dho, Nw) Wat kan die 
toch tfaanteien (Dho) 
tjaanteren z tfaanteien 
tjakken (Nbk, bi, b: im, in, bo: Bu, Nw, 
Op) zw. ww.; onoverg.; tjakte, het tjakt 
['tjakJ 1. lopen waarbij het duidelijk is dat 
men er geen zin in heeft (sneller dan 
sjokken): Now kan 'k daor weer henne 
jakken (bo: Bu, Nw, Op,  b: Im), Daor 

kwam hij eindelikan ~en (bo: Bu, Nw, 
Op), Hiy lopt benne- en- weer te tjakken 
(bi), Kan 'k verdorie nog een keer naor de 
winkel tjaicken (Nbk) 
tjalk (spor) de; -en; -ien ['tjal(a)kJ 1. 
tjalk 
tjap-tjoi [tjap'tj3jj - tjap-tjoi 
tjasker (EI, Nt, Obk, Ste) ['tjaskr] - tjas-
ker As et te nat wodt, wodt et waeter uut-
maelen wit een tfasker (Ste) 
tjee (spor) [til:,  tjij] - tjee 
tjielpen (Ste) zw. WW.; onoverg.; tjielpte, 
het tjielpt [tjil(o)pip] 1. tjilpen: door 
vogels, z. ook sjilpen: Die voegeities 
tfielpen zo mooi (Ste) 
tjiep (bet. 1: Ma, Dfo, bet. 2: spon) tw. 
[tjip] 1. lokroep voor kippen, veelal her-
haald: Tjiep, tfiep, tfiep! (Wol) 2. naboot-
sing van lichte vogelgeluiden (spor.) 
tjiftjaf (spot.) ['tjtftjaf] - tjiftjaf 
tjilpen z sjilpen 
tjingelen Z. tingelen 
tjirpen Z. sjirpen 
tjitten (OS, Bdie, Dho, Np, Spa, bo: Bu, 
Nw) zw ww.; overg, onoverg; tjitte, het 
tjit ['tjtt4] 1. in dunne straaltjes, in kleine 
hoeveelheden sproeien, spuiten, in kleine 
hoeveelheden melk uit de uier persen (z. 
ook tjitteren) tfitten tegen een boom al dan 
niet sproeiend tegen een boom urineren 
(Ld), zo ook Honnen tfitten vaeke tegen 
een boom (Nw, Obk), tebaksnat tussen de 
tanen deur tfitten (Ld), een ooidmelke koe 
tfitten moeizaam, met dunne straaltjes 
melken (El) 
tjitter (Obk) de; -5; -tien ['tjttç] 1. iemand 
die slecht handmatig melkt, z tfitteren, bet. 
2 Af' goed melken konnen, nos ie broes 
melken kunnen, as dat niet zo was waj' een 
tjitter (Obk) 

tjitteren (Nw, Obk) zw. ww.; onoverg.; 
tjitterde, het tjitterd ['tjitçu] 1. in kleine 
straaltjes, sproeiend spuiten (z. ook tjitten) 
Dat bontien tfittert tegen een boom an di_ 
bij het urineren (Nw), Die staot d'r bij te 
tfitteren wit de slange (Nw) 2. onhandig 
melken (op handmatige wijze) (Obk) 13ff 
zit nar te tjitteren onder die koe (Obk) 
tjodse z. todse 
tjoeken (bet. 1: Bdie, Pe-Dbl, bet. 2: 
Pe-Dbl, bet. 3: Bdie, Dho, Nw) Ook 
ijoeksen (bet. 3: Dho) onbep. w. {'tjuIq/ 
'tjuksuij i. hetz. als koelegienknikkeren, z. 
aldaar (Bdie, Pe-Dbi) 2. wegschieten van 
een knikker vanaf de duim, m.b.v_ de 
wijsvinger Dat schieten van een knikker 
tussen doem en vinger noemen ze hier 
tjoeken (Pe-Dbl) 3. (van kinderen) elkaar 
nazitten (Dho, Nw) aacbter mekaander an 
tjoeken elkaar nazitten (Nw) 
tjoeksen z tjoeken 
tjoelcser (Bdie, Nw) de; -s ['tjuks] 1. 
vrouw die heel vaak weg is i.pv. thuis 
tjoelken (Bdie) zw. ww.; onoverg.; 
tjoeikte, het tjoelkt ['tjul(a)kij] 1. tingelen 
op een piano 
tjokken (Ld) zw. ww.; onoverg.; tjokte, 
het tjokt ['tjok] 1. met de tong een klak-
kend geluid maken 
tjokvol (Nbk) [tjokfol; aks. wisselt] - 
tjokvol 
Tjonger de (vooral oost.), ook et (in en 
rond Wol) [tjoij(g)] 1. de rivier Kuinder 
of Tjonger (thans gekanaliseerd), z. ook 
Kuunder bet. 1 (west. wordt het lidwoord 
wel weggelaten of wordt ot of 'tgebruikt:) 
Op 't wiede van 't Tjonger bek nog wel es 
in de knier zeten wit een dikke storm (Sz), 
et wiede van 't 7'jonger (Sz), Hij kwam 
van 7jonger (Sz), 'k Heb aided op Tjonger  
vist (Sz), kot bij Tjonger (01-Nl) 
tjouwelen (Op) zw. ww.; overg., onoverg.; 
tjouwelde, het tjouweld [tjowhi] i. zeuren, 
vooral door oudere mensen 
tjsaantelen z. sjaanteien, tjaantelen 
tju (Bdie) tw. ['tjy] 1. geroepen om wild 
op te jagen (Bdie) 2. z. kju 
tjut Z. slot 
tobbe de; -n; -gien ['tobo] 1. houten teil, 
tobbe, nl. om in te wassen, te bewerken: 
De hoolten tobbe nos altied vol waeter, 
aan ders verraegde bi bielemaole (Nw), 
Vroeger bawwe een tobbe wit met (Np) 
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Daor [ni. in geval van met] kwammen 
kruden in en zoolt; alles kwam in een 
tobbe en wodde mongen (Ste), Et kotgoed 
van 't varken wodde zoolten in de tobbe 
(Dfo) 
tobbedeksel (Pe-Dbl) et; -5; -tien ['t...] 1. 
deksel van een tobbe 
tobberig (Bu, Nw, 01-Nl) bn.; -er, -st 
['tobpx] 1. geneigd tot tobben, zwaar-
moedig 
tobbeschieter (Bu, Nbk, Np) de; -s; -tien 
['t...] 1. bijnaam voor een inwoner van 
Berkoop 
toch T bw. [tox] 1. niettemin Ie hebben 
gien slechte ciefers, mar ik had et toch nog 
wat beter van je verwaacht(Nbk), En toch 
is de akker smalder wodden?(b) 2. eigen - 
lijk wel, toch wel Nee! Of aeniik toch ok 
wel.' (Nbk), Ie kun daor toch wel benne 
gaon?! (Nbk) 3. niet: omdat het niet ver-
wacht kan of hoeft te worden Dat weej' 
toch wel, dat kuj' toch aenhk niet doen! 
zeggen! (Nbk), Ie hoefden ommes toch 
gien kaortien veur mij te kopen? (b), Hoe 
kuj'dat now verwaachten, dat hebben zeja 
toch nog nooit daon (Nbk), Hoe kuj' dat 
now toch zeggen! (Nbk) 4. inderdaad, 
eigenlijk Toch het de Raodmit dit besluut 
(1) nog wat vergeten ( b), Ze doen de 
laeste tied toch een hoop an de wegen 
(Nbk), om toch daarom, zomaar (Ld, Nbk, 
Np, Obk, n): Waoromjne gaoj' d'r henne? 
[met als mogelijk antwoord:] Om toch! 
(Nbk), Om toch niet! daarom niet, zomaar 
niet, het gaatje niet aan (Nbk, Np, n), Om 
toch zo! daarom, het gaat je niet aan 
(Obk), Dat is ok mar om toch zo daar heb 
je geen goeie reden voor (Nbk) 5. warem-
pel, waarachtig Hij kreeg toch een trap 
tegen zien gemacht! (Wol), Hoe kuj' et 
toch zeggen! (Nbk), Hij het me toch een 
mooie fiets kocht! (Nbk), Ie kun daor toch 
wel henne gaon! (Nbk), N toch! Hooi toch 
es op! (Nbk), ...boolje toch es stille (Nbk), 
Waorwaj'toch?(Nbk), Kick now dan toch 
es hier (Nbk) 6. gezegd om bevestiging of 
instemming te verkrijgen Ie kommen van-
aovend toch ok? (Nbk), Dat is toch zeker 
zo! (Nbk), 'Jow jonge --enne wodt vast ok 
boer zee de dokter. 'Toch waor? zee de 
boer 'Jao zee de dokter, 'ik hoor 5n now 
al knaipen' nl. klagen (Op), Ik heb dat dr 
toch niet omme daon, wel? (Nbk) 7. in 

tegenstelling tot wat anderen (mogelijk) 
denken Ik heb d'r toch een protte tied an 
spendeerd (Nbk), Toch kuj' d'r niet alles 
van zeggen, dat hij niet langer mitdoen 
wol (Nbk) 8. ter uitdrukking dat iets in één 
moeite door kan Aj' d'r toch henne gaon, 
kit.!' mien spullen ok wel even mitnemen 
(Nbk) * Waoromme bej' dat now daon? 
[met als mogelijke reaktie:] Om toch [met 
als mogelijke reaktie daar weer op: Om 
toch (dat) is gien praot (Nbk) 
toch II voegw. bw. [tox] 1. toch Waj' d'r 
ok van vienen, ik blief toch thuus (Nbk), 
lederiene wus wel dat d'r wat was, en toch 
wodde d'r nooit over praot (Nbk) 
tochgat Z. tochtgat 
tocht de; -en (bet. 2-5); tochien [toxt] 1. 
sterke luchtzuiging, trek D'r is hier tocht 
(Nbk), Ik wol wel dat d'r een tochien 
wiend kwam: met name gezegd in de 
warme periode van het hooien (Nbk), 
vandaar: Dan is 't een lekker tochien, as et 
zo waarin is(Nbk), op 'e tocht staon(Nbk, 
01-Nl), ...zitten (Nbk), (fig.:) Hij kwam 
aorig op 'e tocht te staon doe zien misdaod 
bewezen was in een hachelijke positie 
(Obk), Oonze reize is op 'e tocht kommen 
te staon now die auto kepot is is onzeker 
geworden (Dhau) 2. reis, uitstapje een 
tocht naor et butenlaand (Nbk), een tocht 
van oolden van daegen ( Wol) 3. tochtsloot 
(Spa) een tocht uutmijen (Spa) 4. hetz. als 
haege ( Wol), z. aldaar 5. strook gras(land), 
strook te maaien gras (Bu, Ma, Ld, Op, 
Sz,Wol), een tocht mijen (El, Sz), We zul-
len d'r even een tocht bij langes mijen één 
strook (met de breedte die men met een 
zeis in één keer maait) (Bu) 
tochten ['toxti] - tochten (onpers.) Et 
tocht deur de kiere van de dew-e (Diz), Et 
tocht hier! hier is veel trekking van de 
lucht, i.h.b.: je gulp staat open (Ld, Nbk, 
Wol), Doe de deure dichte, want et tocht 
hier as de pest' (Diz) 
tochtgat Ook tochgat (Nbk) ['toxtxat/ 
'toxat] - tochtgat, trekgat Zoe'n kiere kan 
een vies tochtgat wezen (Spa), Boswallen 
om et laand weren tochtgatten veur et vee 
(0w) 
tochtig (Bu, Nt, Nw, Pe-Dbl) ['toxtax] - 
(van koeien) tochtig, bronstig 
tochtnaegel (Obk, bs: Dfo) de; -s ['toxt...] 
1. hetz. als togpenne, z. aldaar: bet- 1 
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tochtraam z tochtraem 
tochtraem (Dfo, Dho, Pe-Dbl, Wol) Ook 
tochtraam (Sz) ['toxt --- ] - tochtraam e.d. et 
tochtraam, een gazen raam boven de keu-
kendeure (Sz), Et tochtraem was een klein 
uutzetrutien (Wol) 
tochtrieden (Obk) onbep. w. ['toxtridi] 1. 
schaatsen van toertochten 
tochtsloot (WS, verspr. OS) ['t xt J - 
tochtsloot De tochtsloot is verstopt (Np), 
De tochtsloot wodt jaorliks twie keer 
sehonemaekt (Diz), een tochtsloot mijen 
(Nt) 
tochtstrip (spot.) ['toxtstnp] - tochtstrip 
todde Ook tadde (EI, Np, Nt, Obk, Spa, 
Ste, Wol, bet. 2: Np, bi, b: in, bo: Nw), 
tarre (bet. 2: Ld), torre (bet. 3: Dhau) de; 
-n; -gien ['todo/'tado/'taroi'toro] 1. bel snot 
die uit de neus hangt 2. toddik, vieze, 
smerige, vaak dikke vrouw (Bu, Db, Dhau, 
Diz, Nbk, Np, Obk, Spa, Ste, Sz, p,  b: Im), 
Wat een smerige todde (Np), Bij die vieze 
todde zoj'niet graeg eten (Obk) 3. vrouw 
die andere mannen gemakkelijk gelegen- 
heid geeft (Ste) Een todde 

zei' 
 as alle 

mannen d'j- bij terechte kunnen (Ste) 4. 
vod (Bu, Ld, Obk, Np, bo: Np, Nw) Et bin 
allemaole todden en bellen vodden (bo: 
Nw, Np), Die todde kun we wel bruken 
mit poetsen (Obk), Die het todden en 
bellen om et lief loopt zo ongeveer in 
lompen (Bu) 5. vetrandje of pezig randje 
aan vlees (Bdie, Dho, Nt, Wol, bo: Nw) 
een tadde an et vleis (Wol), Gien mooi 
vleis, allemaole tadden en bellen (Nt) 6, 
vlies op melk (Dhau, Obk, Op, 0w, Spa) 
Allemaol todden op 'e melk! (Spa) 7. 
kleine hoeveelheid van iets, bijv. hooi 
(Obk) 
toddebelle (Nbk, Mun) de; -n; -gien 
['todabelo] 1. uit de neus druipend stuk 
snot (Nbk) 2. smerige vrouw, toddik (Mun) 
3. scheldnaam voor een vrouw (Nbk) 
todden (Dho) onbep. w. ['todv] 1. slepen, 
torsen 
toddig (Obk) ['todx] - slordig: onordelijk 
todse (verspr.) Ook tjodse (bet. 2: Dho en 
Nw) de; -n ['totsol'tjotso] 1. smerige vrouw 
Wat is dat een smerige todse (Ld) 2. dikke 
vrouw (Dfo, Nbk, Ste) ? Is een dikke 
todse ze zicht d'r lekker uut (Nbk), Wat 
een dikke tjodse! (Nw) 
toe 1 bw. [tu] 1. toe: naar We leupen naor 

buus toe (Nbk), Ik wil naor buus toe 
(Nbk), De opkaemer lag boven een grote 
kelder, mit een trappien d'r toe (Dfo) 2. 
voort, verder, goed voortgaand Hij wedt 
wel aorij oold, mar aftn op 't weg zien 
dan fietst hij mar toe (Nbk), Ze leup mar 
toe (Nbk) 3. in de richting van Et huus 
staot mit de aachterkaante naor de weg toe 
(Nbk), Ze knipoogde  me toe (Nbk), 
..Jachte me toe (Nbk), naor (..) toe gericht 
tot (in relatie tot de ethische kant of de 
mogelijke gevoelens van degenen die het 
aangaat): Dat is naor zokke meensken toe 
niet aorij (Nbk) 4. tot, reikend tot Ie 
meugen all/tot de Lende toe, niet veerdar 
(Nbk), An Berkoop toe ligt d'r snij (Nbk), 
Doe lag die snij, dak ongeleugen, bij N 
an de daoke toe (b), We bin an Die ver toe 
west (Nw), Oons laand bijt an de Lende 
toe (Nbk), 't Laand leup an 't Diep toe 
(Dhau), Hij ston haost tot de knien toe ie 
de modder (Nbk), Hij ston tot de middel 
toe in 't waeter (Ma), Ie raeken d'r an 
gewoon, ie wennen overal an, tot an 
hangen toe, mar dat moet niet te lange 
duren (Ste) 5. zover, gevorderd tot Ik heb 
tot de aovend toe nog wel wark (Nbk), Ik 
kom daor vandeweke niet meer an toe, ik 
hebbe et te drok (Nbk), Now kan ikjow 
wel even helpen, ik bin d'r an toe (Nbk), 
..ik heb 't d'r an toe (Nbk), (bij het 
breien:) Ik bin now an de mouwen toe 
(Nbk, Nw), Die koe is d'r an toe gaat nu 
bijna kalven (Bdie, Nw, 01-Nl, Nbk), 't ls 
d'r an toe mit de koe id (Dho), De eier bin 
anpikt, ze bin an 't uutkommen toe (0w) 6. 
inmiddels nodig hebbend, er rijp voor zijnd 
Ze moe'n d'r eerst an toe wezen, aanders 
kriej'zenietmit(Dho), Zebin an een nije 
jasse toe (S te), Een paer nije klompen bin 
'ik an toe (Ste), We bin an nije suiker toe, 
et is haost op (Ste), We gaan eten! [met 
als mogelijk antwoord:] Lekker, ik bin d'r 
an toe ik zou nu inderdaad wel willen gaan 
eten (Nw), We bin gauw d'r an toe, de 
oolde eeipels bin op we moeten binnenkort 
een nieuwe voorraad aardappelen hebben 
(Dho), Ik bio an aander wark toe ik zou 
graag eens ander werk doen, zou graag 
eens van baan veranderen (Nw) 7. toe-
reikend zijn, in toe kunnen: Een bcticn 
minder kan wel toe is wel genoeg (Nt), Mit 
honderd gulden kan 'k niet toe aan honderd 
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gulden heb ik geen genoeg (Nbk), Daor 
kuj' eerst wel even mit toe daar heb je 
eerst wel even genoeg aan (Nbk), Mit vier 
man zullen we vast wel toe kunnen zullen 
voldoende zijn, bijv. om  een bep. karwei te 
klaren (Op), As de koenen goed melk 
geven en de paarden woe'n een buit wark 
doen, dan moe'n ze d'r flink wat kotvoer 
bij hebben, dan kim ze wit huj en schoon 
waeter niet toe (0w), Zoj' d'r wel mii toe 
kunnen? nl- met dat geld (Np), Ie kun wel 
wit wat minder toe (Dho), Et loon is niet 
zo dikke, je rnoe'n d'r ok war wit toe 
kunnen ( Diz), Ik zo] d'r niet wit toe 
kunnen ik zou er niet genoeg aan hebben 
(Bdie), zo ook Daor woej' wit toe, meer 
geld kriej' niet van me daar moet je mee 
toe, moet jeje mee redden (Nbk) 8. met de 
gesteldheid of situatie zoals die is/blijkt an 
vekaansie toe wezen, d'r beroerd an toe 
wezen, M schreef mooie brieven, ze kon-
nen percies zien hoe ei daor omme en toe 
gong hoe het daar ging, wat er speelde 
(vo), Ik wil wel graag weten waor ik an 
toe bin wat er precies speelt, wat er van 
me gevraagd wordt, wat de bedoeling is 
(Nbk) 9. erbij te rekenen, erbij horend de 
eterstaofel klaormaeken, en alles wat d'r 
toe heurt ( Dfo), Die kan d'r zo war niet 
wit op toe eten, want dat is wel zoek 
vreetpoede (Obk), Dat kuj' d'r niet toe 
rekenen erbij rekenen (Nbk) 10. bijdragend 
aan Hij het daor hiel wat toe daon ertoe 
bijgedragen, geholpen (El), Daor moet die 
toe helpen (Bu), Now, ik doe d'r 't mierend 
toedroeg het mijne eraan bij (b), zo ook Ik 
heb 't mienen d'r wel toe daon heb het 
mijne er wel aan bijgedragen (b), Ikhebbe 
d'r ok een gift geld toe daon (Ma), 
Veureerst moet zoe k trammene wit alles 
wat d'r op en bij behoort, een grote somme 
geld kosten, daor 0 onze gemeente toch 
niks toe geven kan (.) ( s: oost., plm. 
1885), d'r niet toe doen niet ter zake zijn, 
niet uitmaken 11. toegevoegd, extra Etkalf 
mos wel wat drinken toe hebben (Nw), Ie 
hebben zo badde warkt, ie kriegen een 
tientien toe (Nbk), Ik kreeg op dat pak 
kleren een paar sokken toe extra (gratis) 
(Bdie), Hij krigt d'r wat op toe extra en 
gratis (Nbk, Ste), zo ook Bij de bos-
schoppen kreej' d'r vroeger altied wat op 
toe (Spa), d'r op toe geven extra geven, 

bijtalen: met name bij een ruil of inruil 
(Dho, Nbk) 12. met de bedoeling, 
bestemming Daor wol hij ok wel toe 
helpen (Nbk), Ik zal biw d'r toe dwingen 
(Np), Ik wil dat nog even in beraod holen, 
veur ik daor toe overgao (Obk), d5-  niet toe 
kommen kunnen (Nbk), iene d'r toe krie-
gen (spor.), Daor heb ik de moed niet toe 
(Nbk, Np), Et is zien eigen schuld, hij het 
d'r anleiding toe geven (Sta), As hij nar-
gans toe wil (..) als hij niets wil, als er 
met hem niets valt aan te vangen (El), Dus 
dat is dat kereltien dat oonze wew en heit 
gien kedo toe wol niet wilde/zou willen 
geven (v), Ik wol biw nog wel wat toe, 
doe hek rn war wat stuurd (Ld), As ze we 
wat toe willen, woe'n ze 't war toedelen 
(Sz), my wol me dat spul war beslist toe 
hebben, hij wol 't we war anpraoten wilde 
dat ik het kreeg/nam (Dfo), (m.b.t. hap 
vee:) Wat maal kuj' ze gauw toe kriegen 
willen ze nog wel vlot eten (vo), As de 
kappe op een nij huus komt, wodt d'r een 
borrel dronken, dat staot d'r now ienmaol 
toe is daarvoor bestemd, hoort bij zoiets 
(Op), Ze hebben him d'r zovule veur 
geven, want dat ston d'r toe dat moet je 
daarvoor rekenen, is daarvoor nu eenmaal 
uit te trekken (Np) 13. dicht, gesloten De 
deure is toe (bl), 't Gewientehuus was toe 
(d) 14. z. doel, II 
toe II tw. [tul 1. vooruit, komaan Toe now, 
Mem, zeg es wat (Nbk), Toe kiend, eetje 
bod leeg, zit niet zo owwe te tiesken 
(Obk), Toe K., wark es wat badder (Nbk), 
Toe now je, gao toch wit (Nbk), Toe dan 
toch!, (tegen een hond:) Appot! Appot! 
Toe dan toch! Appot! (b), Toe mar, kom 
now war (Nbk), Toe war, ie hoeven niet 
bange te wezen (Nbk), 'Toe war; zee et 
stewinegien ( b), (ook aaneen, z toeje-.) toe 
je toe nou, jôh (Nbk, Nw, Obk, Spa, Sta, 
Wol): (gezegd wanneer de een te dicht 
naar de ander was geschoven in bed:) Toe 
je, gao es wat omina (Nw), Ie woe'n me 
niet zo kietelen! Toe je! Hooi toch es op 
(Nbk), (tegen koeien/paarden die voort 
moeten, moeten gaan staan:) Toe je, Toe je 
dan toch! (Nbk) 2. asjeblieft Toe help we 
toch (Nbk), Toe, ie kun we veur disse iene 
keer toch wel even thuusbrengen! (Nbk) 3. 
kom nou, ach kom Och toe, dat vaalt wel 
wat wit (Nbk), Toe, ie weten ja wei beter 
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(Nbk), Toe toch, halfwiezejonge kom nou, 
doe niet zo mal (Nbk), Verdomme nog s 
toe, hooI toch es op potverdrie (Nbk), Gut 
nog k toe! hoe is het mogelijk  (Nbk) 
toe- [tu] - toe-: tegemoet-, tegen-: in 
scheidbare sst. als toelachen, toesnauwen; 
dicht-, in enkele scheidbare sst. als toe- 
doen; extra, eroverheen (m.b.t. geld, 
goederen), in enkele scheidb. sst. als 
toebetaelen, toebeuren; naar, in de richting 
van, in enkele scheidb. sst. als toedrijen; 
in flinke mate, in scheidb. sst als toe- 
stappen flink vooruit stappen, toemaelen 
flink malen; de bedoelde sst. zijn niet 
allemaal in dit woordenboek opgesomd 
toebedelen Z. toebedielen 
toebedielen (Dfo, Nbk) Ook toebedelen 
(Dhau, Nw) ['tubodi:lnJ ... dt:hfl - toebe-
delen: bij splitsing, toewijzing van goede- 
ren, gelden, zaken waarop men recht heeft, 
bijv bij een erfenis Dat recht is 'in 
toebedeeld (Dfo, Dhau), Et wodt je toe-
bedeeld ze geven het op afgepaste wijze, 
niet bep- royaal (Nw) 
toebeheuren T (Ld, Ma, Mun) et 
['tubo]l&:arnj 1. toebehoren, alles met wat 
erbij hoort Daor kwam bi] an mit zien 
toebeheuren (Ma), Kun ze dat zo huren, 
wit alle toebeheuren dr bis? (Mun) 
toebeheuren II (Dfo, Diz, 0w, Sz) ['tu..j 
- toebehoren, het eigendom zijn van Wie 
zo] dat toch toebeheuren (0w), 'k Hebbe et 
al mitneuinen, mar et beh em-de mij niet 
toe (Sz) 
toebekken (Dfo) [tubelqjJ - toesnauwen, 
afbekken iene ornjneraek toebekken (Dfo) 
toebetaelen (Nbk, Obk, Op) zw. ww.; 
overg.;  scheidb.; betaelde toe, het 
toebetaeld ['tubo] 1. extra betalen, meer 
betalen om iets te kopen Asje een betien 
toebetaelen, bij' et weer inruilen veur een 
nije (Op), Aj' een auto inruilen, moet d'r 
vaeke biel wat toebetaeld wodden (Obk) 
toebeui-en (Bdie, Nbk, 0w) zw. ww.; 
overg.; scheidb; beurde toe, het toebeurd 
['tu ... J 1. extra krijgen (aan geld), over iets 
heen, bij iets dat men ook al krijgt, dat al 
gebeurt En we beuren nog wat toe ok 
(Nbk), geld toebeuren (Bdie, Nbk), Et 
aarmhuus van de diaekens fq hi 1904 deur 
de gemeente overneumen; de dia ekens 
hebben doe nog 76 centen toebeurd (0w) 
toebieten [tu ... J  - toebijten: bits toe- 

snauwen; flink toehappen, flink bijten Et 
was ok niet zomar dat die hond him beet, 
hij beet toe! (Nbk) 
toedaenken (verspn) Ook toedenken (Sz) 
['tu..J ... ]  - toebedenken, toedenken Ze 
hebben him wat toedocht nl. een erfenis, 
een bep. deel van een erfenis (Np), ZolN 
mij ok nog wat toedaenken? (El), Dat 
baentien hadden wejow toedocht (Dhau), 
k Had je aanders wel wat toedocht (Wol), 
Dat zee de dief ok doe de recher nj vuuf 
jaor toedocht (d), Je moe'n een aander vot 
niet et minste toedaenken je moet niet 
meteen het slechtste over een ander denken 
(Db) 
toedaon z toegedaon 
toedekken [tudeku] - toedekken: ter 
bescherming, verwarming We zullen de 
kiender even toedekken instoppen, onder 
hun dekens leggen (Dho), Veur de winter 
mossen ze 't eerappelgat nog goed toe-
dekken met een goeie deklaag afsluiten 
(Ste, Pe-Dbl) 
toedelen z toedielen 
toedenken z. toedaenken 
toedeure (Dho, Op, Sz en verspr. oost.) de 
['tu ... J 1. dicht; gesloten deur, in veur de 
toedeure di. veelal: de situatie waarbij de 
deur niet wordt geopend, waarbij niemand 
thuis is Jim zullen wel veur de toedeure 
kommen (Nbk, Np, bi, p, be: Op), zo ook 
Ik kwam veur de toedeure, ze weren vot 
(Sz, Nbk) 
toedielen (OS) Ook toedelen (Np, Op, 0w, 
Spa, Sz) ['tu ... .] - toedelen In de oorlog 
wodde alles toedeeld, want d'r was niet 
meer (Spa), Et laand zullen ze an de 
kiender toedelen (Op) 
toedienen ['tu ... ]  - toedienen: van 
geneesmiddelen: een zieke een draankien 
toedienen (Mun, 01-Nl); (m.b.t. 
lichamelijk geweld:) uitdelen (Np, Wol): Ik 
heb 'n een goeie mep toediend (Np), iene 
een klap toedienen (Wol) 
toedoen 1 et ['tu ... ] 1. toedoen, hetgeen 
iemand verricht m.b.t. iets deur zien 
toedoen (Dfo, Np, Wol): Dein- zien toedoen 
kreeg ik veul te veule draank, ik besturfet 
haost (Dfo), Deur toedoen van zien vrouw 
is et allegeer nog goed kommen (Nbk) 
toedoen II (Db, Nbk, Nt) st. ww; overg.; 
het toedaon ['tu ... ] 1. geven, verstrekken 
(Nt) Mien mem het buurvrouw al es een 
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wost toedaon (Nt) 2. sluiten, dichtdoen 
(Db, Nbk) de deure toedoen (Db, Nbk) 
toedracht (verspr.) de ['tudraxt] 1. toe-
dracht 
toedregen ['tu...] - toedragen: gebeuren, 
geschieden (Mun, Obk, Np, Sz): Hoe dat 
geval 'n toedreugen het (...) (Mun, Obk, 
Sz), Dat ongelok het him zo toedreugen 
(Np); verder in iene een goed hatte 
toedregen: Naor mien beste weten droeg ik 
heur een goed hatte toe (Dfo) 
toedri'jen ['tu ... ]  - toedraaien: in de 
richting draaien van iene de rogge 
toedrijen Nbk, Np), zo ook Hij drijde 
hhn et gat toe (Np) en Hij dridehini naor 
hirn toe (Np) 
toedrinken st. WW.; overg., onoverg.; het 
toedronken ['tu ... ] 1. behoorlijk drinken: Et 
kaltïen drinkt war toe (Nbk), waartegen-
over: 't Kalfien kon wel wat beter toe-
drinken drinkt nog niet zo geweldig (Nbk), 
(van een klein kind:) Je moe'n war beter 
toedrinken (Nbk), ook rn.b.t. alcoholische 
drank: Hij drinkt war toe, et is een zoe-
perd (Dho, Nbk, Np, Nw, Obk) 2. in iene 
toedrinken iemand toedrinken (Dho): de 
bruid toedrinken (Dho) 
toedrokken (Nbk, Sz) ['tudrok] - toe-
stoppen, toeduwen: Et wodt heur ok altied 
toedrokt; ze hadden d'r aenhk gien recht 
op, war ze kregen et meerste (Sz), Ik heb 
hein-  even een tien tien toedrokt, dan kan ze 
wat kopen op 'e mark (Nbk) 
toeëigenen (verspr.) ['tusjgjj n] - (we-
derk.) zich toeëigenen: Die willen heur 
alles wel toeëigenen, war d'r inn ok nog 
weer die d'r recht op hebben (Obk), Hij 
het zn alles war toeëigend (Np), Hij eigent 
hum et gellende spul toe (Diz) 
toef(t) z toefte 
toeren z. onder toefte 
toeflusteren Z. toefluusteren 
toefluusteren Ook toeflusteren (verspr.) 
zw. ww.; overg.; fluusterde toe, het toe-
fluusterd ['tuflystrnl ... flAstrn] 1. toeflui-
steren Dat een aander 't niet heuren kon, 
fluusterde hij mij wat toe zodanig dat 
iemand anders het niet zou horen, 
fluisterde hij mij iets toe (01-Nl), P. wus 
die som niet en doe heb ik him et ant-
woord toefluusterd (Db), Doe de spreker 
stokte, flusterde zien vrouw 5n gauw toe 
(Op), een nijgien toefluusteren (Spa) 

toefte Ook toef (Sz, b: Im), toeft (Sz, b: 
hm), tuufte (WH) de; -n; toefien ['tuft/ 
tuf/tuft/'tyfta] 1. bos, pluk, toef, haarkuif 
een toefien buj (Dho, Nbk), Dan trokken 
ze d'r een toefte wit [van het koren], en die 
beugen ze owwe, veur stevijte bij et lae-
den van de garven; dat gebeurde alliend op 
'e hoeke (Ste), een toefte haar (Nbk, Np, 
Nw, Wol): Ze hadde een toefte baor veur 
't gezicht hangen (Np), een toe/Yen haar 
(Dho, Nbk, Ste), ... wolle (Ma, 01-Nl), een 
dikke toefte wolle (Nt) 2. (verki.) het 
voorste of achterste stukje van een koek of 
een wittebrood, kapje (Ste) Ze hebben et 
toe/Yen van de bolle an de voegels geven 
(Ste), vgl. ook De toe/les bin de uutaenden 
van de bolle (wit of tarwe), wiels deplasse 
van et brood altied roggen brood is (Ste) 
toefterig (Nbk, Ste) bn.; -er, -st ['tuftrax] 
1. met uitstekende, uithangende plukken 
haar Ik moct naor de kapper, ik heb et 
haor zo toefterig (Ste) 
toegang (spor) de ['tugai] 1. toegangs-
recht gien toegang hebben 2. in verhouden 
toegang verboden (1) 
toegangsbewies (spor) ['tugaijzbowis] - 
toegangsbewijs 
toegangsbiljet (spor.) ['tu..] - toegangs-
biljet 
toegangsdeure (1) ['t...] - toegangsdeur 
toegangskaorte (spor) ['t...] - toegangs-
kaart 
toegangspad (1) [' L.] - toegangspad 
toegangspries (1) ['t...] - toegangsprijs 
toegangsweg (1) ['t...] - toegangsweg, weg 
die toegang verleent 
toegankelik (1) [tu'gai]kak] - toegankelijk: 
raadpieegbaar, bestudeerbaar een archief 
toegankelik maeken (1) 
toegaon st. ww.; onoverg.; scheidb.; is 
toegaon ['tu ... ]  1. toegaan: gebeuren, 
plaatshebben Dat is daor wel wat klongel-
achtik toegaon (Bu), As alles eerlik 
toegaon was, weren J. die kralen toe-
kommen (Db), Et gaot d'r niet eerlik toe 
(0w), Winters gong et d'r hiel aa,nders an 
toe (j), Et gaot d'r beestachtig en toe 
(01-Nl), Et gaot daor altied zo gebeiw-
zinnig toe (0w), Et gaot d'r nogal gemoe-
delik toe (El), Et gong d'r roer toe (Nw), 
..raer en toe (Sr, 01-Nl), Et kan d'r roer 
toegaon ( El), (ironisch:) Et gaot d'r daor 
fraai toe! (Dho), Et gong dr plezierig toe 
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(Ste), Dat gaot ok Fraans toe gezegd 
wanneer men morsend, slordig eet (Dfo, 
Nw) 2. gaan naar naor iene toegaan, dfr 
naor toegaan ernaartoe gaan 
toegedaon (Nbk, Obk) Ook toedaon (Ma) 
bn.; attr. ['tugod5:n/ ... ] 1. toegenegen, 
toegedaan, gunstig gezind Dat winkeltien 
het een boel loop, de meensken bin hoor 
toegedaon (Obk), HIJ was mc song toe-
daon (Ma) 
toegelieke Ook toekelieke (Diz, Ld, Np, 
0w, b: lint), tegelieke (spot) bw. [tugaliko 
/.Jika/tgolika; aks wisselt] 1. tegelijk, op 
hetzelfde moment, in dezelfde tijd Ze bin 
toegeliekejaorig (Obk), Ze gongen toege-
lieke over de streep gezegd bijv bij een 
schaatswedstrijd (Dho, Obk), Ze bin toege-
lieke votgaon (Spa), Ze weren toegelieke 
klaor (Ma) 2. samen met iets of iemand 
anders Dat kuj' wel toegelieke doen (Nbk), 
Ik kan niet alles toegelieke alles in één 
keer doen (Nbk), Ik kan gien twie dingen 
toegelieke (Nbk) * Toegelieke, zee de 
hoor, war hij had nar ien peerd veur de 
waegen gezegd bij wijze van zelfspot (bo: 
Nw) 
toegeven st. ww.; overg., onoverg.; het 
toegeven ['tu ... ] 1. zijn ongelijk erkennen, 
de ander gelijk geven Hij mos toegeven: 
hij was in zien eigen foeke vongen (b), 
Hij geft nooit een keer toe hij denkt altijd 
dat hij gelijk heeft (Nw), zo ook Hij geft 
nooit toe (Ma, Ld, 0w), Een stiefkop geit 
nooit toe (Bu), Hij zal nooit toegeven lett., 
ook: hij geeft nooit toe, Die zal ok nooit 
toegeven! hij geeft nimmer toe, ook nu niet 
(Spa), Hij geft dat eerlik toe (Bu), Dat 
moei' hun toegeven daarin moet je hem 
gelijk geven (Np) 2. inschikkelijk zijn, 
gemakkelijk akkoord gaan met wat de 
ander wil Ik was 't niet jens mit mien 
zuster, war ik hebbe mar toegeven, ik 
hebbe een hekel aa ruzie (Sz), Ie moc'n 
kiender niet te vale toegeven, et hoeft alle-
maole niet zo makkelik (Nbk), Kleinjongen 
rnoej' niet altied overal in toegeven, want 
dan bedarf ie ze (Dfo), An zokke dingen 
moej' niet toegeven, dan kuwwe wel op-
halen (Nbk) 3. (overg) iets extra's betalen, 
bijleggen Ik kon et wel inruilen, nar ik 
nos nog honderd gulden toegeven (Nbk), 
ook --- mar ikmos d'r nog honderd gulden 
op toegeven id. (Nbk), Ik nos nogal wat 

toegeven op 'e veerze (Ma), Wat moe'k 
toegeven, a'k wit je nuile? (01-Nl) 4. 
(overg.) iets extra's geven (Mun, 0w) 
Vroeger mos de winkelier d'r altieden wat 
op toegeven, op de bosschoppen of eerap-
pels ofzo iets extra's, bijv. in de vorm van 
een snoepje (Mun, Obk), bij de haandel 
wat toegeven (0w) 5. (overg.; m.b.t. 
voedsel:) geven (Bdie) de geite wat 
toegeven (Bdie) 6. (van dieren die men 
melkt, vooral: bij koeien) de melk laten 
gaan bij het melken (Ld, Nbk, Nt, Obk) 
Die koe wil de melk niet toegeven (Nbk, 
Nt, Obk) 
toegift Z. toegifte 
toegifte (Np) Ook toegift (Dfo) [tu ... ] - 
toegift: dat wat als extra wordt gegeven 
toegooien ['tu ... ] - toegooien: naar iemand 
of iets Gooi de hond die bonke war toe 
(Dho), Gooi me die baanddoek even toe 
(Ste), de balIe toegooien ook fig.: iemand 
de bal toespelen, opzettelijk een heel 
gunstige kans geven (Ste) 
toegriepen (verspt) st ww.; onoverg.; 
scheidb.; greep toe, het toegrepen ['tu ... ] i. 
aanpakken, handelend optreden Griep dan 
toch toe, aanders vaalt et op 'e vloer (Ste), 
De koopman nos goed toegriepen bij 't 
schaopevangen (Pe-Dbl), As etpeerd op 
Joop is, moe)' op 't goeie inenient even 
toegriepen (0w), As 't wit de hujfinge 
mooi weer is, moe)' toegriepen (Dfo) 2. 
van de gelegenheid gebruik maken, z'n 
kans benutten le moe'n toegriepen af' dat 
baentien hebben willen (Dhau), Ik zo] war 
toegriepen, 't is een mooie baene (Dho), Ie 
moe'n now toegnepen, want et is now 
goedkoop (Ste), Asje kaans d'r is, moei' 
toegriepen (Np) 
toegriezelen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
griezelde toe, het toegriezeld ['tu ... ] 1. tot 
griezelen brengen 't Griezeltje toe dat de 
kiender over dat dunne laogien ies lopen 
(Dho, Diz), t Moetje toegriezeien dat de 
jongen deur dat rere weer naar schoele 
moeten (Dhau), fit moetje toegniezelen, zo 
min as hij tockikt (Np), 't Moetje toe-
griezelen,  alles verdreugt (Pe-Dbl), 
Oesters kun mij wel toegniezelen! (Op) 
toegriezen zw. ww; onoverg.; griesde toe, 
het toegriesd ['tugri:zi7] 1. tot griezelen 
brengen fit kan mij wel toegriezen, die 
jonge daor in die hoge boon (01-Nl), As 
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de kien der over de straote gaon, dat griest 
me toe (Wol), Et moet je toegriezen dat 
die dronkene kerel aachter 't stuur gaot 
(Obk), D'r bio inkelden die brune bonen 
toegriest (Ld), Die kleren waeren zo vies, 
et griest je toe (Diz), Dat eten staot me 
niet an, et griest me toe! (Wol), Dat lezen 
hangt mij de keel nut, et griest mij toe 
(Wol, Dfo) 
toehaelen (Dhau, Np) ['tu.] - toehalen: in 
op/naor je toehaelen inhalig, hebzuchtig 
zijn (Dhau, Np) Hij baelt de boel O  n 
toe (Np), Een schraoper is iene die alles 
naor hirn toebaelt, da's niet zo aorig 
(Dhau) 
toehappen ['tu..] - toehappen (tegen een 
klein kind:) Hap mar es toe (Dho), De 
hond hapte toe (Nbk); ook fig: graag 
nemen, snel aanvaarden, met name m.b.t 
een koop: Ze happen wel toe, geloof me 
mar (Bu), Hij hapte drekt toe (Pe-Dbl, 
Ma), Now moej' ok een keer toehappen 
(0w, Ma) 
toeheurder Ook beheerder (Sz) de; -s 
['tu ... ..J 1. toehoorder, elk van degenen 
die komen luisteren naar een lezing, een 
voordracht enz. D'r weren een protte 
toeheurders (Nbk) 2. z. heurder 
toeheuren (Bdie, Dfo, Dhau, Ma, Nbk, Np, 
Op) ['tu ... ] - toe(be)horen Et beurt jow 
(nog) toe! (Nbk), Et heurt an een grote 
laandheer toe (Dfo), Dat laand beurt hun 
toe (Dhau) 
toeholen (verspr.) st. ww.; overg., 
onoverg., ook wederk. (bet- 1: Dfo); 
scheidb.; het toehullenitoehoien (oost) 
['tu ... ] 1. (onoverg., ook wederk. (Dfo)) 
toehouden, zich ophouden, vertoeven Waar 
bej' toch toeholen, ik heb overal om je 
zocht (01-Nl), Hij het dam-  een boel 
toeholen (Nt), Bij die meensken is et zo 
gezellig, daor mag elk graeg even toeb olen 
(Obk) 2. (onoverg.) tekeergaan, huis-
houden (Np) Ze hebben daorraertoehullen 
(Np) 3. (overg.) aanreiken (Bdie, Np) iene 
een stok toeholen (Bdie) 
toehoorder z. toeheurder 
toehouwen (Nbk, Op) st. ww.; onoverg.; 
houwde toe, het toehouwd ['tu ... ] 1. flink 
erop slaan Jow moe'n beter toehouwen, zo 
kriej' die stobbe nooit kepot (Op), Houw 
mar toe! sla maar flink erop (Nbk) 
toeïezen (Bdie, Dhau, Op, Pe-Dbi) zw.  

ww.; onoverg.; iesde toe, het toeïesd 
['tu(m)i:zi] 1. tot griezelen brengen, erg 
angstig maken Et iest mij toe as die 
jongen daor in de boom klimmen bij dat 
nust (Pe-Dbl), 't lest mij toe dat ze dat 
kleine kiend allienig de weg overstikken 
laoten (Op) 
toejaeger (El, Obk) ['tu ... ] - toejager, het-
zelfde als zaodbeugel of evt. grösbeugel 
(Obk) 
toeje (Nbk, Nw, Obk, Spa, St; Wol) Ook 
tojje (Nbk) tw. ['tuja/'tojJ 1. (ook niet 
aaneen) toe nou, jôh (gezegd wanneer de 
een in bed te dicht naar de ander gescho-
ven is:) Toeje, gao es wat omme (Nw), 
ook vaak gezegd om het paard de doen 
lopen, trekken, om koeien aan te sporen 
(verder) te lopen, enz. 
toek (OS, Edie, Nbk, Np, Nw, 01-Nl, Ste, 
Wol, p) bn.; -er, -st [tuk] 1. vindingrijk, 
handig Hij is aorzj toek, beur! (Nbk), 17 
moe'n wel een betien toek wezen om bij 
die koopman an je pries te kommen (Db), 
Hij is toek mit negenstikken ( 0w), Hij 
kon toek schieten (Obk), (verb.) Dat is een 
toeken iene, een toeke schutter (b), 
...speulder (b: lm), een toeke jonge (01- 
Nl), Et was een toek wark omje spullegies 
te slieten en d'r ok nog an te verdienen 
(0w) 2. tuk op (Nw, b: lm) Hij is d'r toek 
op (b: im), Die is toek op centen doet er 
veel aan om geld te krijgen (Nw) 
toeke 1 (verspr.) de; -n; toekien ['tuko] 1. 
boomtak, z. ook takke, bet. 1 (OS, Ste, p) 
N. maekte him los nut de toeken (b), 0k 
wodden de vliegen mit een toeke wit flink 
blad d'r an wel uut huus, mar veural nut 
varkenhokken jacht mit de deuren wied 
los, mar ze bleven wel om de hoek van de 
deure zitten om d'r weer in te kommen 
(0w) 2. helleveeg, bazig wijf Wat een 
toeke! (Bu, Nbk, Ste), een wilde toeke een 
dwaze, wilde meid (Ste), een kwaoie toeke 
een vinnige vrouwspersoon (Np, Nt, Spa, 
Sz, bi), een oolde toeke een oude, vinnige 
vrouw (Bdie, Bu, Nbk) 3. vrouw die erg 
bijdehand is (Bu) 4. lastig kind (b: in) 5. 
verzameling van honderd garven (koren, 
riet) (Obk) 
toeke II (Ma) tw. ['tuko] 1. lokroep voor 
kuikens 
toekelen z. toekeren 
toekdlieke z. toegelieke 

-471- 



toekern - toeknikken 

toekern (OS, Diz, Np, Nt, 01-Nl, Op, Sz, 
p, b) bn.; attr ['tukrn, 'tuk5m] 1. komend, 
volgend (m.b.t. week, maand, jaar, 
jaargetijde; z. ook ankern) toe/cern jaor 
(Dhau),  toe/cern  winter/zomrner/haast/ 
veurfaor/meitied (Nbk) 
toekerd (verspr. OS, b: im) de; -s ['tukçt] 
1. handige (en evt. slimme) persoon Ik was 
een toekerd in negenstikken ( Ld) 2. kwade 
vrouw (Ma) 
toekeren 1 (OS, Np, Nt, 01-Nl, Sz, Wol, 
bi, p, b: Im) Ook toekelen (Op, b: In), 
lokkeren (Bu, Db, Dho, El, Nw, Obk, 
Spa), tokkelen (El, Nw, Op, Spa), tokken 
(be: Bu, Nw, Op) zw. ww.; onoverg.; 
toekerde, het toekerd ['tukgif'tukJxp"tokçW 
'tokIl?J'tokjJJ 1. sterk tintelen, prikkelen: 
van kou of pijn Een zwullende vinger kan 
soms ommeraek toekeren (Obk), Een ont-
steking ken toekeren (Nbk), Een zere 
vinger kan tokkeren (Obk), De banen 
toekerenfe van de koolde (Dhau, Nbk), De 
banen toekeren mij (Obk), De koeze 
toekert me (Nbk), As et slim koold is en ie 
kommen mitkoolde vingers in de waarmte, 
dan tokkelen ie de vingers zo (Nw), Die 
zwerende vinger tokt slim (ho: Bu, Nw, 
Op) 
toekeren II (Nw, Spa) ['tuh:or;] - 
toekeren, in iene de rogge toekeren (Spa, 
Nw) 
toekieken (OS, verspr. WS) st. ww.; 
onoverg.; scheidb.; het toekeken ['tu ... J 1. 
toekijken: toezien, kijken naar Af' goed 
toekieken het hij daor bij de neuze een 
klein groefien (Sz), En doelt es wat beter 
bekeek zag hij dat inkelde ko en en 
broesbekten ( vo), De iene schrift en de 
aander kikt toe (Ld), Af' dat leren willen, 
moej' goed toekieken (Dfo), Ik bI/of eerst 
wel even toekieken, ik ken dat spullogien 
nog niet (Nbk), Ik kiek wel even toe, ik 
doe niet init (Ma), 17 toe/deken en een 
aander et wark doen! (0w), D -  zat niet 
aanders op as toekieken (Mun), Hij 
voetbalt ze/s niet meer, mar hij komt haost 
altied wel toekieken (Op), D'r stonnen 
genoeg toe te kieken, mei- ze hulpen rn 
niet (Bdie, Np, Ei), Ik zal even toekieken 
hoe of dat oflopt (Dhau), Jim oolde 
buurvrouw wodt hadde minder, donkt mij; 
fim meugen wel op beu,- toe/deken (Bdie, 
Np, 0w, Op), Die opzichter doe niks 

aanders as toekieken en pieperoken (Pe-
Dbi, Obk), d'r op toekieken (Db, Dfo, Diz, 
El, Spa): d'r scharp op toe/deken (Dfo), 
Wij mossen d'r op toekieken as de kiender 
wel goed over de weg kwammen (Db) 2. 
een gelaatsuitdrukking of gelaatskleur 
vertonen Et gaot 'm wel naor de zin, hij 
lak zo glunder toe (Dho), Wat kikt die 
betrokken toe (Ld), Kiek toch niet zo 
onneuzel toe (Nbk), Hij keek d'r bedon-
derd van toe (Np), beteuterd toekieken 
(Np), Hij keek erbarmelik min toe (Np), 
Die vent zit niet in een goeie buud, hij 
kikt zo gelig toe (01-Nl), Af' d'r betrok-
ken/bliek uutzien kiek ie mar schieterig toe 
(Nbk, Nw, 0w), . ..mieterig toe (Nw), Ihj 
zicht d'r min nut, hij kan zo wit toekieken 
(Op, Dhau), Die vrouw kan toch zo gries 
toekieken (Obk), raar toekieken er slecht 
uit zien (Dho, 0w, Wol): Hij is nog lang 
niet de oolde, want bij kiekt nog raar toe 
(Wol), Hij kikt min toe slecht, ziekelijk 
(Bu, Np, Spa, Ste, Dho), ...mal toe id (Bu, 
Nbk, Np, Nw), ziek toekieken (Bdie), 
blauw toekieken ( Ste), bliek toekieken 
(Ste), grauw tookieken grauw zien, met 
grauw uiterlijk, met ongezonde gelaats-
kleur (verspr.): Die lak zo grauw toe (Diz, 
Ste), een betien brimziij toekieken boos, 
chagrijnig kijken (Dfo), Hij was zo koold, 
hij keek d'r paors van toe (Ld), ... im - 
pelpaors van toe (Ma), Ie kun zo zien dat 
dat vrommes niet schone Is;  ze kikt zo 
smoester% toe ziet er smerig en onver-
zorgd uit (Obk), Hij kikt toe al had hij op 
bedde megen (0w), toekieken as een geest 
(Nbk, Np, Nw, Op), ..as de dood van 
leporen een slechte, zeer bleke gelaatskleur 
hebbend (Bu, Diz, Ld, Nbk, Np), Hij kikt 
toe, al hadde hij in de snij schoten (Np, 
Nt), toekieken as een boer die koezepiene 
het (Dfo), ...as een doodbidder (Np), . ..as 
een wintervarken (Np) 
toekig (0w) bn; -er, -st ['tukaxj 1. hetz. 
als toet het. 1 
toekniepen st- ww; onper&; het toeknepen 
['tuknipip] 1. stevig knijpen A k toekniep 
doe kie vast zeer! (Nbk) 2. stevig vriezen 
(Sz) De lucht is zo helder dat et kan 
vannacht wel es best toekniepen (Sz) 
toeknikken (verspr.) Ook toenikken (Bu, 
Db, Nbk, Ste, ba) ['tu..L.J - toeknikken 
Hij het 'm toenikt (Nbk) 
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toeknipogen - toelaotingseis 

toeknipogen (Np) zw. ww.; onoverg.; 
knipoogde toe, het toeknipoogd ['tu ... ] 1. 
naar iemand knipogen L knipoogde mij 
zokrek toe (Np) 
toekocht bn. ['tukoxtj 1. in toekocht wezen 
z'n bekomst hebben, vooral: doordat men 
er van langs kreeg, het zwaar te verduren 
had (Ma, Nbk, b, bo: Bu, Nw): Hij was in 
ten keer toekocht had zijn bekomst, had 
genoeg gehad (Ma, Nbk), Now, hij was 
wel toekocht! (Nbk) 
toekoemen z. toekommen II 
toekoemend z_ toekomnj end 
toekommen T (Obk, Op) et ['tu ... ]  1. 
toebehoren Ze kwam dr mit heel heur 
toekommen an (Op) 
toekommen II Ook toekoemen (Bdie) 
['tu / ] - toekomen: het genoemde punt, 
stadium bereiken: Ik bin an Berkoop toe- 
kommen (Np), De bijienkomst duurde zo 
verschrikkelik lange, et is niet meer an do 
laeste punten toekommen (Nbk), Ik heb 
wel zeten te lezen, mar ik bin nog niet iens 
an et twiede hoofdstuk toekommen (Nbk), 
Et is niet an mij toekommen ik kwam niet 
in beeld, ik was nog niet aan de beurt 
(bijv. doordat de vergadering lang duurde) 
(Nt), Van da ege was ik niet zo fit, en 
daorom hek de hele dag mar wat 
onirneka oeid; an 't eigenlike wark kon ik 
niet toekommen (Op), Ik blij dr —  niet meer 
an toekommen heb er geen tijd meer voor 
kunnen vinden (Nbk), Mit al die drokte 
koj' nargens meer an toe heb je nergens 
tijd meer voor (Nbk), Af' d'r goed an 
toekommen moet et aanders op de keper 
beschouwd (01-Nl); sturen, in toekommen 
doen: Dat doe 'kje wel toe- koemen stuur 
ik je wel (Bdie); rechtens verkrijgen of 
toebehoren As alles eerlik toegaon was, 
weren J. die kralen toe- kommen (Db), 
Hij het me et geld wel geven, mar et 
komt me eigenlik niet toe (Sz), 't Is 'm 
eerlik toekommen (Diz), Ze moe'n et max 
annemen, et komt heus toe (Dho), Dat 
h usien zal de buren wel toekommen, want 
ze hebben altied goed voor 't oolde 
meenske zorgd (Obk), An wie zo] dat 
mooie huus toch toekommen? aan wie 
behoort het (Op), zo ook An wie zo] die 
jasse toekommen? (Dhau) en Wie zo] dat 
toekommen? (El); eigenlijk verdienen, 
zoveel gedaan hebben, zo goed geweest  

zijn dat men mag krijgen Aspeerden bad-
de warkt hebben, komt heus wel lekker huj 
toe in de riepe (Db), Et komt fim toe 
(Wol), Hij het et kregen en et zal n wel 
toekoemen (Sz), Hij krik  niet de ere die n 
toekoinp (El, Bdie); in toekommen bij 
gebeuren door, als oorzaak hebben (Nbk, 
Sz, ho: Bu): Waor komt et bij toe? waar 
komt het door (ho: Bu), Ik bin zo bom, 
dat komt zeker bij et weer toe (Sz) * Ere 
wie ere toekomt (Nbk, Np) 
toekommend (Bu, Nbk, b: im, In) Ook 
toekoemend (Mun, Sz) bn.; attr. 
['tukorp:t/ ... ]  1. aanstaand, toekomend 
(hetz. als toekom, z. aldaar) de toekom-
mende winter/baast (Nbk), toekommende 
meitied (Bu), .. weke (b: lm, In) 
toekomst ['tukomst] - toekomst: tijd die 
nog komt Et ligt in de toekomst (Nt); 
gunstig vooruitzicht Af' d'r mes wat van 
maeken, dan het et Stellingwarfs nog 
toekomst (Nbk) * Wie de jeugd het, het de 
toekomst (ba) 
toekomstbeeld (1) ['t...] - toekomstbeeld 
toekomstmeugelikheden (1) ['t...] - toe-
komstmogelijkheden 
toekomstvisie (1) ['t...] - toekomstvisie 
toekrabben zw. ww.; overg., onoverg.; 
krabbede/krabde, het krabbed ['tukrabrn] 1. 
stevig aanpakken met het krabben in 
diverse betekenissen (Nbk) 2. op inhalige 
wijze nemen, zich toeëigenen (0w) Hij zal 
wel alles naor him toekrabben (0w) 
toelachen (verspr.) ['t...] - toelachen: 
lachend aankijken, begroeten F. moej'eerst 
even toelachen, eer hij op zien gemak is 
(Db), ook: aanlokkelijk zijn (Diz, Ma, 
Nbk, Wol) Et eten ston op taofel, et lachte 
me toe (Diz) 
toelage z_ toelaoge 
toelaoge (Np, Nbk, Nw) Ook toelage 
(01-Nl, Sz, Wol) ['tu1o:go/ --- la:y] - 
toelage 
toelaoten ['tu...] - toelaten: toegang 
verlenen: fiiY wodde toch toelaoten op die 
schoele, al zaggen ze 'm liever niet (Nbk); 
toestemming geven, dulden (spor.) Zoks 
kzij' toch  aenlik niet toelaoten (Nbk); 
mogelijk maken (Spa) Al naor gelang de 
weersomstandigheden et toelaoten (Spa) 
toelaotingsbewies (1) ['t...] - toelatings-
bewijs 
toelaotingseis (1) ['t...] - toelatingseis 
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toelaotingsexainen - toeinaeken 

toelaotingsexamen (1) ['t...) - toelatings-
examen 
toelaotingsveurweerde (1) ['t...J - toela-
tingsvoorwaarde 
toeleg (verspr.) de ['tulex) 1. voornemen, 
opzet Et was zien toe/eg (Dhau), Et was 
niet rnien toe/eg (Po-Dbl), Et was we/de 
toe/eg om wit te doen, war et gang niet 
deur ( Dhau) 2. uitleg, explicatie (Db, Dho) 
Om dat te begriepen is wel een betien 
toelegneudig ( Db), Jemoen war toeleg d'r 
bij geven (Dho) 
toeleggen zw. WW.; overg., onoverg.; 
scheidb.; legde toe, het toelegd ['lu...] 1. 
(overg.) toeleggen: extra geven, extra 
betalen Ze het d'r wel op toelegd er meer 
voor betaald dan ze had gedacht (Ste), een 
betien d'r op toeleggen, bij een tekot 
(Dfo), geld d'r op toe leggen (Bdie), Ze 
wollen graeg een betien toeleggen enig 
geld extra geven, bijv. aan de studerende 
kinderen (Spa), iene es wat geld toeleggen 
(Dho, 01-Nl) 2. (wederlc) in je argens op 
toeleggen zich op iets toeleggen: Ik logge 
me toe op 'e viskerre (Sz), Ik rnaek 
klokkestoelen, daor hek me op toelegd 
Nw), Hij het biw d'r hielewaol op toelegd 

(Nbk) Hij het ¶nl op 'e haandel toelegd 
(0w), 4/je d'r wat op toeleggen, vaak et 
mit(Dho) 3. (onoverg.) bijleggen (Dfo) Ik 
wil graeg een betien toeleggen op verschil 
van miening, om et weer iens te wodden 
(Dfo) 4. (overg.) aanreiken, geven (door te 
leggen) (0w) Wij' mij dat snee brood 
even toeleggen? (0w) 
toelen Z. til/en 
toeleven ['tu...) - toeleven Hij is d'r 
helejnaole naor toe leefd (Np) 
toelichten z toelochten 
toelichting z toelochting 
toelieken ['tulikp] - toelijken, voorkomen 
Et liekt mij wat maeger toe't lijkt me toe 
dat het nogal mager is (b), Dat het mij 
aenk nooit goed toe/eken (0w), Et /iekt 
mij wel/niet goed toe (Bdie, Ld, Nbk), 
...nog niet zo gek toe (j), Et liekt me goed 
toe dat ze dat nog es bekieken ( Db), Et 
ver/meI liekt mij gek toe (Op), Hoe liekt et 
je toe? wat denk je ervan, zie je het zitten 
(Nbk), zo ook Hoe zol jow dat toelieken 
(Dho, El), Dat liekt me schitterend toe 
(Bu), Dat liekt mc wel wat toe dat is wel 
iets voor mij, zie ik wel zitten (Bu, Dhau, 

Np), Dat liekt mij mooi toe dat lijkt me 
mooi (Ma), Et liekt me win toe wit die 
man, hij is zwaor ziek (Dfo), Et kan je 
zuver mal toelieken as die jonge meensken 
wit zokke grote schulden beginnen (Obk), 
Et liekt mij duuster toe ik zie het somber 
in (Bdie, 01-Nl, Sz), De winter kan je van 
te veuren een hie/e rekte toelieken (Obk) 
toelochten (Nbk, Obk) Ook toelichten 
(Db, El, Pe-Dbl) ['tuloxtiL.ltxtn] - toe-
lichten: uitleg geven Bij pattie dingen is et 
neudij dat ze 'tje wat beter toelochten 
(Obk), Dat moej' war es even wat naoder 
toelichten (El) 
toetochting (Nbk, Obk) Ook toelichting 
(Diz) ['tuloxtu]/ ... ltx ... ] - toelichting, ver-
duidelijking, uitleg Aj' d'r niet nut kom-
men, zakje een toelichting geven (Diz) 
toeloop (bet. 1: spor., bet. 2: bs: Obk) de 
['tulo:p] 1. samenkomen van mensen 
(sper.) 2. het binnenkomen van de bijen in 
hun korf, tussen de raten (bs: Obk) Bij 
waarine bouw bin de raeten backs op 'e 
pielen bouwd; dus kun de bijen d'r 

makke/ik in- en uutkommen en tussen de 
noten kommen: de toeloop is makkelik 
(bs: Obk) 
toelopen ['tu...] - toelopen: zich lopend 
begeven naar; aanlopen (spon) De 
meensken kwamin en toelopen (fl; uitlopen 
op de genoemde wijze, zodat de breedte 
afneemt: schuin toelopen (Bu), Die rok 
lapt gerend toe (Oh, Ld), . ..punts toe 
(Spa), Dat stok hoo/t loopt taps toe (Di; 
01-Nl), Dat /aand kielt wat, et lopt schieve 
toe (Obk, Ste), Die hoeke laand lopt punts 
toe (Edie, Np, Obk, Ste), De toren lopt 
spits toe (Bdie, Np), De kop van de 
hekkieskache) lopt puntig toe (Nt), Et 
veurbottien is wat kleiner as et aachter-
bottien, omdat de waegen wat toelopt(Op), 
Die schoenen lopen punts toe (Dhau), Een 
punttroefel die Jopt op een punte toe (Nw) 
toeniaeken Ook toemaken (WH) zw. ww.; 
overg.;  maekte toe, het toernaekt 
['turn --- I ... ] 1. bereiden, klaarmaken (vooral 
van voedsel, in het bijzonder van groenten 
of fruit) et eten toemaeken (Bu, Np), 'k 
Moet even wat gruunte toeinaeken (Dho, 
Diz, Nbk), wotteis toemaeken (Bu, Ma), 
spruties.. - (Sz), vis toemaken (Spa), boon-
tics toemaeken of aandere gruunte, om in 
de panne te doen (Dfo, Obk), Die appels 
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toemacten - toer 

vien ik nut de baard niet lekker, die zak 
mar toemaeken veur bij et eten (Op), Die 
appels jnoe'n mar toemaekt wedden tot 
smoise, want d'r zit nogal es een wormslik 
in (Op), Ik zal je een appel toeznaeken 
schillen en in stukjes snijden (Nw, Nbk), 
een sinesappel toemaeken (Nbk), Een 
kalkbak wodde kalk in toemaekt veur de 
specie, veur et berapen [stukadoren] van 
de muren (Nbk), et eten toemaeken (Np), 
Af' siepels tocînaeken dan is dat stark an 
de ogen (Obk) 2. bij testament toewijzen, 
overdragen tijdens het leven, daarmee 
vooruitlopend op de erfenis (Bu, Nbk, Np, 
Nt, Sz, bo: Op) Hij het n alles toemaekt 
(Nbk), Hij het him nogal wat toe,nackt 
(Np), iene geld toemaeken (Op) 3. 
dichtmaken, dicht doen (IDho) Iemoe'n dat 
gat nog toemaeken (Dho) 
toemaclen zw. ww.; onoverg.; scheidb.; 
maelde toe, het toemaeld ['tu ... ] 1. in flinke 
mate malen, goed malen 
toemaken z toemaeken 
toemelen z twnelen 
toemeten (Nbk, Np, Nw, 0w) ['tu..] - 
toemeten: geven, verschaffen 17 moe'n je 
dat zels niet toemeten (0w), Et wedt me 
toemeten (Nbk, Nw) 
toemiggelen (Ma, Nbk) ['tu...] - flink 
regenen 't Miggelt mar aorig toe (Ma) 
toemoffelen (OS, verspn WS) ['mmoijt] - 
toestoppen (stiekem, meestal: met een 
goeie bedoeling, ni. om de ander een 
plezier te doen) Ik heb ¶tn wat toemoffeld 
(Nbk), Opa wol zien kleinkiend een tien-
tien toemoffelen (Spa), Ik heb n stiekem 
wat toemoffeld (Dfo) 
toe(n) z. doel 
toenaam Z toenaeme 
toenaeme (Nw, Obk, Sz, Wol) Ook 
toenaam (Sz) ['tu ...  ... ] - toenaam 
toendertied z. doedertieden 
toendra (1) ['tundra] - toendra 
toenikken z. toeknikken 
toepakken (OS, Bdie, Bu, Diz, Np, Nw, 
Ste) zw. ww; onoverg., ook overg (Dfo); 
pakte toe, het toepakt ['tupakjj] 1. aan-
pakken (op vlotte wijze), handelend 
optreden Hij moet now toepakken as hij 
dat huj nog dreuge binnen hebben wil 
(Obk), As wij allemaole even toepakken, 
bin we zo kiaor (Bu, Ld), Af' nog wat 
hebben willen, moej'now toepakken (Diz), 

Mit koekalverije moef' toepakken (Nbk), 
Ie moe'n now toepakken., want et wodtje 
now anbeuden (El), Dat wark moe'n we 
even nut 51 allen toepakken (Dfo) 2. mee-
helpen (Nw) Hij het even toepakt (Nw) 
toepasselik (Ste) [tu'pasiok, ...solok] - 
toepasselijk, passend bij de omstan-
digheden een invalide moet toepasselik 
wark hebben ( Ste), Hij zee toepasseilke 
woorden (Ste) 
toepatten (Bu, Ld, Nbk, Np, bs) ['tu...] - 
toedelen Deurdat de zunne elke raot heke 
veule waarmte toepatten kan (..) ( bs), Ei 
wodt me toepat, meer kriej' niet (Nbk), Et 
wodtje gewoon toepat (Bu) 
toepraoten (Bu, Db, Ld) ['tu..] - 
toespreken: tegen/tot iemand spreken Ik 
was een betien van de wieze, doe ik ze 
toepraoten mos (Db), Ze praoten mekaan-
der niet weer toe, die hebben herrie had 
(Ld, Bu) 
toer de; -en, ook toer: bet. 2 ['tu:or] 1. 
draai, slag zovule toeren per menuut (1), 
over de toeren wezen van streek zijn, zo 
ook Dat het rn over de toeren maekt (Dfo) 
2. (bij breien, haken:) toer Af' mouwen 
breien moei' om de zovuul toer meerderen 
(Obk), twintig toer breiden (Nbk), De 
gaastekorrel is ien recht, ien naotien ave-
recht, en de ere toer verspringen (Obk) 3. 
keer, gelegenheid (bi) Een ere toer schoffel 
ikmien tunegien ( bl) 4. poos (El, Nbk, Np, 
Nw, Obk, b) Et is een hiele toer leden 
(Nbk), Hij bar d'r al een toer mit meisterd 
(b), 't Gebeurde veur een toertien (..) (b), 
Et kan nog wel een hiele toer duren (Np), 
bij toeren (El, Nbk, Obk, Nw): Bij toeren 
kan hij handig wat doen (El) 5. moeilijke 
klus, iets dat niet gemakkelijk wordt 
verwezenlijkt Dat is nogal een hiele toer 
een heel karwei (Ste), Et kan nog wel een 
hiele toer wedden om dat ding te vienen 
(Obk, Nbk), 't Is een toer om de hure bij 
mekaar te scharrelen (k: Ste), As dat koude 
weer nog een posien anboolt, dan kan et 
wit de bijspieze nog wel een toer wedden 
(Sz), De dokter het een hiele toer bad om 
him te genezen (Db), halsbrekende toeren 
uutha eIen (Op), Pattie toeren weren te 
muflik veur de beginneling, mit 't speulen 
op de harmoenieke moeilijke onderdelen 
(Obk) 6. reis, rit (Nbk, 01-Nl) een mooie 
toer maeken met name: in een auto (Nbk), 
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toeraomcn - toeristeauto 

verder in op 'e toer gaon op reis gaan 
(01-N1) * 't Is een toer bij de boer/Mar 
bij mom in huus is 't ok een kruus (bi), 
(schertsend:) 't Is wel een toer om een 
naekende meid in de base te miegen (Sz), 
't Is een toer om een naakte meid in de 
base tepissen (Sz) 
toeraomen (Dhau, Np, bi) zw. ww.; 
onoverg.; raomde toe, het toeraomd 
['tur3:zp:] 1. op krachtige wijze rukken, 
trekken (bi) Doe es wat voorzichtiger, ie 
raomen altiedmartoe(bi) 2. stevig grijpen 
(Np) ff15 raomde toe en doe had hij et 
scbaop (Np) 3. op krachtige wijze 
lichamelijk werk doen (Dhau) 't Is een 
hadde warker, hij raomde mar toe (Dhau) 
toerekenbaor z. toerekenber 
toerekenber (Ma, Nbk, Nw, 01-Nl) Ook 
toerekenbaor (Np), toerekenvatber (Dho, 
Wol), toerekeningsvatber [tu'rukbp' 
...bo:3r/...'fadbrfturt:kanu]s'fadbr] - toe-
rekeningsvatbaar Die is niet toerekenber, 
die het ze niet hielemaole op een rij Nw), 
Hij is verminderd toerekeningsvatber 
(sper-) 
toerekenen (verspr.) ['tu ... ] - toerekenen: 
als eigendom beschouwen van Hij rekent 
him alles toe beschouwt alles als z'n 
eigendom (Ma), Ie kun je die nije fiets 
now wel to ereken en, want ie hebben 
betaeld (Pe-DbI), Bij rekent n dat toe, 
inar et is zienes niet (1Db, Nw), Ie kun je 
dat wel toerekenen, mat et blieft van mij 
(St), Wij zullen oons mat toerekenen dat 
die appels van oons binnen; al staat de 
boom in de baarm vew-  oons haas (Obk) 
toerekeningsvatber t. tocrekenber 
toerekenvatber t. toerekenber 
toerekken (Bu, 1Db, Dho, El, Ld, Nbk, Np, 
Nw, Op, 0w, Wol) ['tu ... ] - toereiken, 
aanreiken iene wat tocrekken: Kijf'  me dat 
even toerekken? (El, Nbk), Moc'k je de 
thee oven toerekken? (Np), Rek me dat 
even toe! (Bu, Nw), Rekken jow mij de 
wiezeboom even pies toe! (Wol) 
toereloers (b: in) bw. ['tu:araiu:ors; aks. 
wisselt] 1. op geleidelijke wijze 2. t. 
tureluurs 
toeren (Nbk, v) r'tu:orn] - toeren: 
rondtoeren, reizen: per auto, motor enz. 
(.) doe hij zomar een keer mit beur 
ankwam doe ze uur toeren weren (v), We 
hebben vandemiddag hiel wat toerd (Nbk) 

toerental (1) {ltu:arntafl - toerental 
toerenteller (spor) ['t...) - toerenteller 
toereuren (Nt) onbep. w ['tu... 1. op het 
punt van kalven staan (zeifsL) De koe staot 
in et toereuren (Nt) 
toerieden 1 (vo) st. ww.; onoverg.; het 
toereden ['turidn] 1. brengen met een 
wagen De ere daegs S. en de baas strxen 
en H. toerieden mit de oolde brave (vo) 
toerieden II (Bu, 0w, Ste) zw ww.; 
overg.; riedde/riedede toe, het toerieded! 
toered (0w) ['turi:d] 1. gereed doen 
worden voor iets We moe'n de koe eerst 
toerieden; ot gier, de utters wat nat maeken 
en masseren, dan lat de koe de melk eerder 
gaon (Ste), As de biggen be- ginnen te 
sabbelen, dan beginnen ze toe te rieden 
(Ste), zo ook De biggies bin an et 
toereden, dan begint de melk te schieten; 
mit koemelken deej' dat vroeger ok (Ste), 
Et euliekoekebeslag moet tied hebben om 
toe te rieden (0w) 2. (van koeien) bewe-
gingen maken die erop wijzen dat het 
kalven plaats gaat vinden (0w) Hij begint 
toe te rieden (0w), zo ook Hij het toered 
(0w) 
toerieven (El) zw. Ww.; overg.; riefde toe, 
het toeriefd ['turi:bw] t. gereedmaken, 
klaarmaken 
toeriezen (Nbk) onbep. w. ['turi:ziij t. 
hetz. als toerieden, bet- 1, m.b.t. koeien: 
Dan moei' toeriezen, over et gier strieken 
om de melk op gang te kriegon (Nbk) 
toerisme [tu'nsmnij - toerisme 
toerissen (verspr.) zw. ww.; wederk.; riste 
toe, het toerist 'turtsv] 1. zich gereed-
maken, zich klaarmaken Ze bin an 't toe-
rissen (Spa), Ie moe'n zien daj' kleren an 
kriegel), ie moe'n je toerissen (Dhau) 
toerissige t. toerissinge 
toerissinge (Np) Ook loerissige (Np) de 
{turtstrj(g)W'tunsaga] 1. het zich gereed-
maken Et was nogal een hiele toerissinge 
om d'r mit klaor te kommen (Np) 
toerist 1 de; -en [tu'rtst] 1. toerist, iemand 
die reist voor ontspanning 
toerist 11 (Bu) de ['turtst] 1. gedoe van het 
zich gereedmaken (Bu) Wat een toerist is 
et om je daor veur omme te kleden met 
name gezegd als men voor een kleinigheid 
andere kieren aan moet doen (Bu) 
toeristeauto (1) [tu'rtstao,ttto.. ... tom] - 
toeristenauto 

-476- 



toeristebelasting - toeschinken 

toeristebelasting (Dfo, 1) [tu'risto --- ] - 
toeristenbelasting 
toeristebond (1) [tu'nstabont] - toeris-
tenbond 
toeristebus (1) [tu'rtstabAs] - toeristenbus 
toeristecentrum (spor.) [tutrtstossntr 5m] - 
toeristencentrum 
toeristemenu (1) [turisto...] - toeris-
tenmenu 
toeristeseizoen (1) [tu'r..] - toeris-
tenseizoen 
toeristestroom (1) [tu'risto...] - toeris-
tenstroom 
toeristisch [tu'rtstis] - toeristisch een toe-
ristisch gebied 
toerlings (b) bw ['tu:orltns] 1. zo nu en 
dan Mar toerlings mos hij toch naor de 
lessenaor kieken, want daor bar meester de 
ringenet in legd (b) 
toerloos (El, Np, bo: Bu, b: tm, bet. 2: 
App) bw. ['tu:orlo:os] i. gedurig, steeds 
meer, geleidelijk Mien hatte beklemt mij 
toerloos meer in de bost (b), Zo toerloos 
bij' dan al een hiel ende weg (bo: Bu), 
Toerloos bin ze d'r aachter kommen (El) 
Zo toerloos hewwe de boel d'rhenne sleept 
(Np) 2. zonder erg, zonder nadenken (App) 
toernee [..'n...] - tournee (van kunstenaars 
enz.) op toernee wezen (1), .. .gaon (1) 
toernooi [tu:or'no:oj] - toernooi: steekspel; 
sporttoernooi 
toeroepen ['tu...] - toeroepen Ik zal beur 
even dag toeroepen (Np) 
toeroppen (Ma) zw. ww.; onoverg.; ropte 
toe, het toeropt ['turaprn] 1. heel hard 
werken (in lichamelijk opzicht) Hij ropte 
mar toe (Ma) 
toerossen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; roste 
toe, het toerost ['turosi7] 1. stevig boenen, 
stevig wrijven Mit bussebunen mos ie ok 
toerossen om ze schone en glad te kriegen 
(Nbk), Ie moe'n mar goed toerossen., want 
aaien helpt niet (Nbk) 
toertien (OS, Dho, Np, b) et; ...ties 
['tu:artin] 1. poos, poosje We hebben al 
een toertien staon te waachten (El), We 
hebben een toertien vot west (0w), nao 
een toertien (b), Over een toertien kwam 
de bus langes na een poosje (Dfo), Die 
man het van da ege een toertien bij mij 
west (0w), een toertien langer (Db), een 
toertien waachten (Db) 
toertocht ['tu:artoxt] - toertocht 

toerzak (Np) de ['tu:orsak] 1. broek, in * 
(raadsel:) Tien tuttelstokken dreugen iene 
toerzak tegen schieterties barg op met als 
oplossing: z'n broek optrekken met beide 
handen (nl. met tien vingers) 
toeschienen ['tu ... ] - toeschijnen Etschient 
me toe het lijkt me (Nbk) 
toeschietelik (Np, 0w) [tu'ski:tlok] - 
toeschietelijk Hij hoopt dat de boer dan 
wat toeschietelik wodt (0w) 
toeschieten st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1, 2, 5)/is (het. 1, 3, 4) toescheuten 
['tuski:tI?] 1. (overg.) aan een vork omhoog 
steken van hooi/koren: op een wagen, 
boven in het hooivak naar de top van het 
vak of naar een zolder, of naar een tussen-
plaats waar een ander het hooi/koren op z'n 
plaats brengt of op dezelfde manier verder 
verplaatst (Bdie, Nbk, 0w, Ste) buf toe-
schieten (Ste), garven toeschieten (Bdie) 2. 
(onoverg.; van landerijen) reiken tot (Bu, 
Nw, 0w) Die stokken laand schieten an de 
waeterlossing toe (Nw), Mien schoonvader 
zien laand scheut tot de Trondiger akkers 
an toe (Nw), Hij schöt mit 't laand an mij 
toe zijn land grenst aan het mijne (0w, 
Bu) 3. (onoverg.; van de uier bij koeien:) 
zwellen, groter worden (voor het kalven) 
(Np, 0w) Et gier schut al toe (Np), Etgier 
begint toe te schieten (0w) 4. (onoverg.) te 
hulp schieten (Ste, j) Doe scheuten de 
maoten toe en kon vooiden J. naor een 
plakkien waor et veiliger was (]), Schiet es 
even toe kom eens even te hulp (Ste) 5. 
(onoverg.; m.b.t. koeien) laten schieten van 
de melk (Ste) Toerieden veur melken is 
klaormaeken veur et melken tot de koe 
toeschöt (Ste) 
toeschikken (verspr.) zw. ww.; overg.; 
schikte toe, het toeschikt ['tuskikij 1. 
toebedelen, speciaal geven Ik heb him nog 
een broggien toeschikt toegeschoven (Db), 
iene wat toeschikken waj' een aander niet 
toe hebben willen (Nbk), Morgen kom ik 
bij Jim langes, dan zal ik etjim wel even 
toeschikken (Op), Ze wollen et nichien dat 
klokkien wel toeschikken, mar et is 
muuilik te versturen (Obk), D'r wedt 'in 
nog wel es wat toeschikt ( Sz) 2. toezenden 
(Ma) Ik schik etje wel toe (Ma) 
toeschinken (Np, Pe-Dbl) ['tu...] - stevig 
schenken Ie moe'n even toeschinken, aers 
lekt et (Np 
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toesehitteren - toetaasten 

toeschitteren (Bu, Nw) zw. ww.; onoverg.; 
schitterde toe, het toeschitterd [tuskttpi] 1. 
schitteren, blinken in iemands richting St 
schittert me toe (Bu) 
toeschoeven Ook toeschuren (Spa) 
['tusku:bxn/ --- sky(:)b J - toeschuiven: naar 
iets/iemand; fig. in iene wat toeschoeven 
toestoppen, uit goedgunstigheid geven: De 
vrouw har daor nocht au en scheufbim 
daorom nogal wat riekelik toe ni. van het 
eten (b), Die meugen heuz-kiendernog wel 
es wat toeschoeven (Obk), Ik heb frn nogal 
es wat geld toescheuven (Dfo, Nw, Diz), 
zo ook Schoof mij war wat toe (Bu) 
toeschoord (s) zw. WW.; overg.; schoorde 
toe, het toeschoord ['tu ... ]  1. stevig 
afgesloten met balken, palen e.d, stevig 
afgegrendeld De kaemerdcurc was goed 
toeschoord (s) 
toeschoppen [tuskoprp] - toeschoppen 
(lett.) 
toeschuven z. toeschoeven 
toeslag ['tuslax] - toeslag: bijslag, toelage 
toeslaon ['tu ... J - toeslaan: slaan in ie-
mands richting iene de hallo toeslaon 
(Nbk); hard slaan, vooral: flink vechten: 
Now, ze sleugen toe, hoor! (Nbk); z'n slag 
slaan, z'n kans benutten 
toeslingeren ['tu ... ] - toeslingeren ffiJ 
slingerde me dat boek toe (Nw) 
toesmeren zw. ww.; onoverg.; smeerde 
toe, het toesmeerd ['tu ... ] 1. flink smeren 
Hij smeerde mat toe (Nbk) 
toesmieten ['tu --- ] - toesmijten: toegooien, 
toewerpen Hij smeet heur elk een mooi 
nij mes toe (i) 
toesnauwen ['tu ... J - toesnauwen 
toespeulen ['tu ... J  - toespelen: spelend 
doen toekomen iene de balie toespeulen 
(ook fig. 
toespeuling ['tu ... J - toespeling, zinspeling 
toespraok z. toespraoke 
toespraoke (verspr.) Ook toespraok (spor.) 
de; -n; ...spraokien ['tu ... j 1. toespraak, 
speech, redevoering Hij het de toespraoke 
hielemaol op riem (El), een toespraok 
holen (Nbk) 
toespringen (verspr.) st ww; onoverg.; is 
toeprongen ['tu ... ] 1. te hulp schieten Doe 
et kiend in 't waeter raekte, kwarnmen d'r 
verschillende meensken toespringen (Obk), 
Spring es even toe help eens even bij het 
werk (Ste), even mit mekeer toespringen 

samen aanpakken om de klus te klaren, 
het werk te doen (j), We bin gauw toe-
sprongen (Ma) 2. de sprong wagen, maken 
(lett.) (spor.) Hij sprong op 't laeste toe 
(Nbk) 
toestaand (spor.) ['tu...] - toestand, situatie 
toestaon ['tu.d - toestaan: goedvinden, 
aksepteren: Dat staon we niet toe, dat 
willen we niet hebben ( Ste) 
toestappen (v) ['tu ... ] - toestappen Mat 
dan stapt ze toe en dot de deure los (v) 
toestel et; -len; -legien ['tustel] 1. toestel, 
apparaat 
toestikken (Ma, Ste, ba, b) {'tusttk0] - 
toesteken Hij kwam op me of en stak me 
de haand toe (b), icne de rogge toestikken 
de rug toedraaien (Ste) 
toestoppen zw. ww.; overg.; stopte toe, het 
toestopt ['tustopip] 1. toestoppen, stiekem 
geven (meestal: om een vriendelijk gebaar 
te doen) Ze hebben 'm dat stiekem toestopt 
(Dfo), Oonze grootmoeder stopte oons 
altied van alles toe (Nw), 1 stopte de ruim 
nog wat toe (s: oost), een aan» meens wat 
toestoppen (Po-Dbl) 2. instoppen (in bed), 
toedekken (Nbk, Nw) Af' de kiender in 
bedde stoppen, dan stop ie ze lekker toe 
(Nw) 
toestoten  ['tu...]  - toestoten: een 
stootbeweging uitvoeren 
toestrieken ['tu ... ] - toestrijken: flink met 
een strijkijzer strijken: Ze streek mat toe 
(Nbk); verder in: op je toestrieken naar 
zich toestrijken (van geld) (spor.) 
toestromen ['tu --- ] -  toestromen: 
toevloeien As ze zeggen: 'et kon daor wel 
in de welle zitten' dan stroomt et bliekber 
de hieltied mat toe, krek as in een echte 
welle (Ste) 
toesturen ['t...] - toesturen Ik stuur etje 
wel even toe (Db) 
toetaast (Db, Dho, Nbk, Np) de ['tuta:st] 
1. kleinigheid om te doen Nog een toetaast 
en dan is et wark klaar (Nbk), nog even 
een toetaast doen (Nbk), Et is mat een 
toetaast(Np) 2. kleinigheid die men krijgt, 
geeft (Db) een toetaast L-iegen (Db) 
toetaasten (Nbk, vo) zw. WW.; onoverg.; 
taastte toe, het toetaast ['tuta:snij 1. stevig 
aan het werk zijn/gaan toetaasten om et 
wark daon te maeken (Nbk) 2. gaan eten 
Ze schikte wit an en vreug fesoenlik ofze 
toetaasten moch (vo), (uitnodigend ge- 



toctackelen - toetrekken 

zegd:) Taast war toe begin maar te eten 
(Nbk) 
toetaekelen Ook toetakelen (WH) zw. 
ww; overg; taekelde toe, het toetaekeld 
[tu te:k L.ta:ki] 1. aftuigen, een pak 
ransel geven (zodanig dat de ander ver-
wondingen oploopt, z'n kleren kapot heeft 
enz) Wat ziej' d'r uut jonge, ze hebben 
jow aorig toetaekeld (Dfo), Die vent heb-
ben ze wit een ruzie flink toetakeld (Sz), 
my het 5n aorig toetaekeid een flink pak 
slaag gegeven, ook fig.: stevig de waarheid 
gezegd (Ste) 2. zich zodanig wild gedragen 
dat er wanorde ontstaat/er kleine vernie-
lingen worden aangericht (Obk) Aj' kien-
der over de vloer hebben, kun ze je de 
boel aorig toetaekeien (Obk) 3. optuigen, 
opdirken (Nbk, Np, Sz) Die het bim ok 
aorig toetaekeld (Np), (als bn gebruikt 
voltooid deelw.:) een vremd toetaekeld 
ding gezegd bijv. van een vogelverschrik-
ker (Nbk), Wat kan die snottebelle fleur 
toch toetaekelen [opdirken], 5fonge, jonge, 
wat is dat een kakrnedam (Sz) (Nw) 
toetakelen z. toetaekelen 
toetas (Bdie, Ste) ['tutas] - toetast: klein 
karwei een toetas wark (Bdie), z. ook 
toetaast, bet. 1 
toete (Pe-Dbl, 01-Nl en verspr- oost, p, b: 
lm) de; -n; toetien ['tu:to] 1. naaf van een 
wagenwiel (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Nw, 
01-Nl, Op, 0w, Ste, p, b: lm), nl. van 
iepehout In de toete zit de busse, en daor 
zit de asse weer in (Ste), De toete zit an et 
viel (Bu), Die weg is zo dreuge, de wae-
gens die maelden d'r an de toeten toe deur 
(01-Nl), Die waegengaotan de toeten toe 
deur de modder (Ma, Pe- ObI, 0w), ..Jn de 
modder (Ld, El) 2. oude vrouw (Np) 3. 
pluisje op de vloer (n) 4. z toeter 
toeten zw. ww.; onoverg.; toette, het toet 
['tu:tu] 1. (van personen, op een hoorn:) 
toeten N is drok an 't toeten opzien hoorn 
(Nw), Ze bin bij de buren ok weer an et 
toeten (Np), op een hoorn toeten (Nbk), op 
een oolde jachthoorn... (Nbk), van gien 
toeten of blaozen weten van niets weten 
(Ld, Nbk, Np, Nw, Obk, Ste): As ei d'r op 
ankomt, weten ze nog van gien toeten of 
blaozen (Obk), Hij wet nog van gien toe-
ten en blaozen (El), van toeten noch blao-
zen weten (verspr.) 2. claxonneren De auto 
toet op 'e weg (Nbk), De auto's toeten 

(Nbk, Np), As ze toeten moej' goed an de 
kaante gaon, fleur (Nw) 3. stotend loeien 
van koeien (Dfo, Diz, Nbk, Np, Nw, bi), 
i hb van kalveren (El, 01-Nl) Heur die 
koe es toeten (bi), De koenen staan soms 
te toeten in ei laand, veuraJ bij regen (Nw) 
4. (van een hoorn) het karakteristieke 
geluid geven De hooras toetten (Nbk) 5. 
(van de oren) tuiten Zien oren toeten d'r 
van (0w), Af' wit een protte vrouwluden 
binnen kim ze wel zo kaekelen, dan toeten 
je de oren (Db), (fig.) De oren toeten me 
gezegd wanneer er veel over je geroddeld 
wordt (Nbk), zo ook Hebben je de oren ok 
toet? Want we hebben et nog over je bad! 
(Np) 
toeter (Ma, Nbk, Wol) Ook toete (Db, El, 
Ld, Ma), febriekstoete (Dho, Obk), 
febriekstoeter (Dfo) de; -s ['tu(:)tr/ 'tu(:)t ,/ 
fa'briks ... / ... ]  1. stoomfluit, fabrieksfluit, 
fabriekssirene Af' de Else-toete fleuren 
konnen, kwam d'rregen (Ld), de toete van 
de febriek (Ma) 2. feesttoeter (vaak van 
papier), toeter als speelgoed een pepieren 
toeter (Nbk) 3. in zo dronken as een toeter 
stomdronken (Ma) 
toeterd (s) de; -5; toetertien ['tu:trt] 1. 
schreeuwerig en huilerig kind 
toeteren ['tutp?.] - toeteren: herhaaldelijk 
toeten (bet- 1 en 2) De auto's toeteren 
(Np), Lb7 ston op me te waacbten mit de 
auto, en hij toeterde war, ik mos op-
schieten (Nbk) 
toetien (Dfo) et; toeties ['tutin] 1. toetje, 
dessert 
toetmaem (verspr.) Ook toetmem (Wol) 
bn; pred. [tu:t'm:m/ --- mem] t. (beide var. 
ook niet aaneen geschreven) toetmem, 
eender Et is mi5 ien toetmem het is me 
eender (Dfo Dho, Spa, Ld) Die bin et 
altied wit mekeer Jens, et is ien toetmaem 
't zijn twee handen op één buik (Obk), 
(schertsend, met een woordspeling op mem 
'moeder') Dat kiend raost altied, et is ien 
toet-mem (Obk) 
toetmem Z. toetmaem 
toetrappen zw. ww.; overg., onoverg.; 
trapte toe, het toetrapt ['tu ... ]  1. naar 
iemand trappen iene de balie toetrappen 
(Nbk) 2. flink, stevig (blijven) trappen 
toetrekken st- ww.; overg, onoverg.; het 
toetrokken ['tutrelq] 1. flink, stevig 
trekken 2. erven (El) 
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toetroeven - toezien 

toetroeven (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
troefde toe, het toetroefd ['tutru:brpj 1. met 
veel resultaat werken bij het schoonma-
ken Now, die vrouw troeft okgoedtoe kan 
flink, stevig boenen (Nbk), Die buunder 
troeft goed toe werkt goed, het gebruik 
ervan is bijzonder goed (Nbk) 
toets (1) [tutsj - toets, test 
toetse (Nbk) de; -n; toetsieri ['tutsa] t. 
pianotoets 
toetsebod (1) ('tutsa...] - toetsenbord 
toeval t et ['tufal] 1. toevallige gebeur-
tenis, omstandigheid Dat is ok toeval! 
(Spa), Dat is now stom toeval (Sz) 
toeval II de; -len, toevalen (Ste) ['tufal] 1. 
toeval, aanval van vallende ziekte De 
veurhaemer glierkte hbn uut de Mand, hij 
kreeg weer een toeval (Bdie,j),Hij lidtan 
toevallen (alg., Nbk), ... toevalen (Ste), Hij 
het toevallen (Spa) 
toevalen ['tu ... ]  - toevallen: meevallen 
Misschien valt et nog wel wat toe (bo: 
Hu, Nw), Now, et vaalt niet toe (Nbk) 
toevallieder (Dfo) ['tufalidç] - toevallijder 
toevallig [tufalax] - toevallig: bij toeval 
Ik zag die man toevallig een keer (Nbk); 
soms, misschien Hej' him toevallig ok 
zien? (Nbk); zoals het nu eenmaal is Zo is 
et toevallig ok nog es een keer (Nbk), Dat 
wik now toevallig kiek niet lieden (Nbk) 
toevallighied de; .. .heden [tu'falaxhit] 1. 
toevallige omstandigheid Et leven hangt 
van toevalligheden au mekere (ba) 
toevegen (Nbk, b) ZW. WW.; onoverg.; 
veegde toe, het toeveegd ['tufcg] t. hard 
vegen Hij veegt war toe (Nbk) 2. een 
krachtig effekt hebben bij bep. aktiviteiten, 
krachtig slaan (Nbk, b) (..) haegelnomrner 
nul (.) die veegt toe (b) 
toevertrouwen ['tu ... )  - toevertrouwen: 
met vertrouwen laten doen enz.: Dat wark 
is n wel toevertrouwd ( Dhau, Nbk), 't Is 
jow wel toevertrouwd om wit geld om te 
gaan (Dhau); in vertrouwen meedelen 
(0w) Die is zo eupen, die vertrouwt je 
alles toe (0w) 
toevoeren (vo) zw. ww.; overg.; voerde 
toe, het toevoerd ['tufu:opi] 1. extra voeren 
Et was in de twiede holte van oktober, de 
weide voor de koenen wedde krap, en op 
een dag zee de been 'We wonen war 
beginnen wit toevoeren van spatre in et 
laand' ( vo) 

toevriezen st. ww.; onpers.; het toevreuren 
['tu...] t. in aanzienlijke mate vriezen 't 
Vröst war toe (Nbk), Et het war 
toevreuren, de laeste tied (Nbk) 
toewaegen (s: oost.) ['tu...] - toewagen, 
dicht rijtuig Allienij mos 1 de toewaegen 
nog wat o bosselen en smeren en de ruun 
roskammen (s: oost.) 
toeweensken (Nbk, Obk) ['tu...] - toe-
wensen 
toewiezen ['tuwi:zu] - toewijzen (door een 
autoriteit enz.) De beide kiender bin heur 
toewezen bij de scheiding (Nbk) 
toewiezing (spot.) de; -s, -en ['tuwi:zuij 
1. toewijzing, het toewijzen 
toewuiven ['t...] - toewuiven: naar iemand 
wuiven 
toezeggen ['tu...] - toezeggen, beloven 
toezegging de; -s, -en ['tussguj] t. toe-
zegging ffii tros him eerst even bedaenken 
veur hij mij die toezegging doe (Obk) 
toezetten (Ste, Np en verspr. oost.) zw. 
ww.; overg., onoverg.; zette toe, het toezet 
['tusetu] 1. voor iemand neerzetten Dan zet 
ik jow de koffie even toe voor je neer 
(Ste), Et wedde oons zomar toezet die 
borrel, zonder dawwe wat besteld hadden 
(Dhau, Dfo), Et eten wodt de man deur 
zien vrouw gewoon toezet (Obk), Et bod 
brij Wo dt je toezet (Np) 2. in volle kracht 
voortgaan (Nbk) As ze ien keer toezetten 
[ni. de paarden] dan bin ze niet te holen, 
dan gaon ze op 'e loop (Nbk), Af' flink 
toezetten, dan win ie misschien wel wit 
rieden (Nbk) 3. fors gaan groeien (Nbk) 
Die veerze die nuurt mooi; dan begint dat 
gier toe te zetten (Nbk) 
toezicht et ['tusixt] 1, toezicht, kontrole 
De man die door et toezicht bul, was vaeke 
ok wel genegen om ien of twie wudde 
rogge minder op te schrieven (vo), D'r 
moet now icnkeer toezicht wezen op zokke 
dingen (Nbk) 
toezien st. ww.; overg., onoverg.; scheidb.; 
het toezien ['tu ... ] 1. toezicht houden, op 
iets letten (Nw, vo) Mes F. zag d'r op toe 
dat ze niet teveule kreeg (vo), Help mij 
war es toezien: zo komt et! let op mijn 
woorden, wacht maar af, zo zal het gaan 
(Nw) 2. (m.b.t. het gelaat) eruitzien 
(verspr.) Wat zicht die gonjg toe (Nbk), 
Hij ziet slim grauw toe (Diz), krietwit 
toezien (Nt), Ze zien wat nieterig toe 
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toezingen -togpenne 

Nbk), Aj' wit toezien dan kiek ie d'r uut 
zsof ie in de snij kakt hebben ( Ste) 
toezingen st ww.; overg., onoverg.; het 
:oezongen ['tu...] 1. toezingen 2. in flinke 
nate, stevig zingen N. zingt mar toe (Nbk) 
toezwaaien ['tu...] - toezwaaien: toe-
wuiven, naar iemand wuiven; verder in 
[ene (veule) lof toezwaaien (El, Obk, O1-
Nl, Ow, Sz) 
toffel (Np) de; -s; -tien ['tofl] 1. pantoffel 
(Np) Ik bin op 'e toffels (Np) 2. iemand 
die weinig kwiek loopt, die drentelend 
loopt (Np) Et is een oolde toffel (Np) 
toffelen zw. ww.; overg. (bet. 2), onoverg. 
(bet. 1); toffelde, het toffeld ['tofin] 1. niet 
hard, haast drentelend lopen Wie komt 
daor et pad daele toffelen? (Nbk), Wie 
komt daor an toffelen? (Nbk), Doe ze de 
laeste aovend naor huus toffelden en nog 
effen aachteromme keken (..) ( vo), Die 
toffelt dwas deur 't laand ( Np), Hij toffelt 
wat om huus (Np), N. toffelt d'r nuver 
henne ( Ld), Die toffelt dr ok raar langes 
(Sz), ...d'r raer henne ( Wol), De kiender 
toffelden mit beur smerige schoenen over 
alles henne ( Op), Een hakkebieter is een 
hoptien dat altied aachter je an toffelt 
(Nbk) 2. door naar veel mensen toe te 
lopen veel bij elkaar krijgen (Dhau, Nbk) 
alles bij mekeer toffelen (Dhau) 
toffelig (Np) bw. ['totlax] 1. (m.b.t. het 
lopen) als een toffel, z. aldaar, bet. 2 een 
vrouw die d'r wat toffelig henne logt (Np) 
toffelkatte (Bu, Db, Dfo, Dhau, Ld, Ma, 
Obk, Ow) de; -n; ...kattien ['tofl...] 1. kat 
die men te vaak en te lang op z'n armen 
draagt (en die dus vaak aangehaald wil 
worden) (Bu, Db, Dfo, Dhau, Ow) Altied 
die katte niet op 'e aarm, aanders wodt et 
een echte toffelkatte! (Bu) 2. kind dat men 
steeds overal mee naar toe draagt (Ma) 3. 
allemansvriendinnetje (Ld, Obk) 
toffelkonte (Obk) de; -n; ...kontien 
['toflkonta] 1. iemand die steeds met natte 
of smerige voeten over iets heen loopt, het 
plat maakt door eroverheen te lopen e.d. 
toffelmaone (Wol) de; -n; ...maontien 
['toflm3:áno] 1. meisje dat voortdurend 
van de één naar de ander gaat en steeds 
roddelt Die toffelmaone klept van de iene 
naor de aere (Wol) 
toffeltien (Obk, 01-NI) et ['tofltin] 1. 
grasmus (Obk) 2. vrouw met slordige 

huishouding, die slonzig is en veel kin-
deren heeft (01-NI) 
toga (spot.) de; -'s ['to:ga] 1. toga: van 
predikanten, rechters enz., z. ook toog 
togen zw. ww.; overg., onoverg.; toogde, 
het toogd ['to:gtl] 1. slepen, aandragen Ie 
konnen et huj naor huus inhaelen mit de 
hujkorf, die toogde ie dan mit twie man 
(0w), een zak mael togen (Np), Hij het 
die paolen daor henne toogd (b), Waor 
komt hij now weer mit autogen! (Nbk), 
Bij et paoskevuur wodt toogd d.i. takken 
enz aandragen tot een stapel (E1, Nbk, 
Np), de paosbulte bij mekere togen (Nbk), 
togen mit ooldjaor boerenwagens, gereed-
schappen e.d bij wijze van grap bij de 
boerderijen vandaan halen en elders 
neerzetten (Bu, Ma, Nbk, Nw, Sz, El) 2. 
nestelen De meze begint haost weer te 
togen (Obk), De kniene is ok aorig an 't 
togen, hij is an 't nusselen (Spa), Et 
varken begint al te togen (Bdie, Diz, Np, 
Ste, EI), Et varken maekt et pust klaor, hij 
toogt (Bu) 3. langzaam lopen, lopend gaan 
Daor toogt hij et pad ok weer uut (Nbk), 
Wat moej' daor altied henne te togen (bo: 
Bu, Nw) 
togeri'je (Nbk, Np) de [to:gi tja (Nbk), 
...aja (Np), z. -i'je] 1. het togen in bet. 1, 
z. aldaar Wat een togerije om de boel in 
huus te kniegen (Np) 
togerig (Op) bn., bw.; -er, -st ['to:grax] 1. 
geneigd tot togen (in alle bet.) 
tognaegel (Nw) de; -s; -tien ['tox...] 1. 
toognagel: houten, meestal eiken nagel om 
mee vast ze zetten (in een pen-en-
gat-verbinding, bijv. inzake het verband 
tussen een stijl en de daarop liggende 
heufdbalke, z. aldaar; z. ook toogpenne); 
volgens het bijgeloof werd een tognaegel 
niet afgezaagd omdat er anders geen zegen 
op het bouwwerk zou rusten 
togpenne (Nw, bs) de; -n; -gien ['toxpena] 
1. metalen pen waarmee de gaten van de 
pen-en-gat-verbinding met name in een 
stijl en de daarop rustende hoofdbalk in 
elkaars verlengde werden geslagen, waarna 
de tognaegel werd ingebracht (z. aldaar; z. 
ook toogpenne) Veurdat de hoolten tog-
pennen deur de verbiening gaon, won de 
gatten daor ze deurgaon eerst pasklaor' 
maekt mit hulpe van iezeren toch tnaegels 
(bs) 
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toiletjuffer - tonen 

toiletjuffer (1) [twa'lctjAfç] - toiletjuffrouw 
toiletpepier (spor) [twa'lst ...  ] - toilet-
papier 
toiletrolle (spot.) [twa'letrolo] - toiletrol 
toilettasse (spor.) [twa'letasa] - toilettas 
toite (f) zn., g. lidw. ['tojto] 1. bep. plant: 
kweek 
tojje z toeje 
tok 1 Ook tak (Wol: in bep. verb.) de 
[tokitAk] 1. in op 'e tak holen aan het 
lijntje houden: Ze hoolt 2n war mooi op 'e 
tok, war et wodt niks (Nbk), Now, ik zal 
jim niet langer op 't tok halen: et is veur 
mnekeer, we wo'n buren (El, vo), ook op 
tok halen (Db, Ma, Obk), op tuk halen 
(Wol) 2. in tok hebben beet hebben (bij het 
vissen) (bi) 
tok II tw. [tok] 1. nabootsing van het 
bekende geluid van kippen (ook geuit om 
kippen te roepen (Nbk), meestal herhaald 
gezegd) 
tokkelen Ook tokkeren (bet. 1: Np, 0w), 
tokken (bet 1: Obk, Wol) zw. ww.; overg, 
onoverg; tokkelde, het tokkeld ['tokJl2/ 
'tokpij 1. (onoverg.) klokken: door een hen 
(Ld, Nbk, Np, Obk, 0w, Spa, Sz, Wol) De 
kiokkerd tokkelt ok (Ld, Nbk, Np), De 
kiepe tokkelt de piekies (Obk, Nw, Nbk), 
Die kiepe tokkelt za (Wol), De klakicerd 
tokkert de piekies bij mekaer (Np), .. ani 
de piekies bij 't voer te kriegen (0w) 2. 
(m.b.t. een snaarinstrument) tokkelen op 'e 
gitaar tokkelen (Nbk, Nw), een Jietien 
tokkelen (Nbk) 3. z. toekeren 1 
tokkelzaegien (Ste) et; zaegies ['tokls...] 
1. fijn zaagje 
tokken (Nbk, Nw) zw. ww.; onoverg.; 
tokte, het tokt ['tokij 1. lokken: van een 
vis aan een dobber bij beet (Nw) 2. het 
geluid 'tok' maken ((als) door kippen) 3. z. 
tokkelen, toekeren 1 
tokkeren z. tokkelen, toekeren 
tokse (Bu, Nw) de; -n; toksien ['toksa] 1. 
oud wijf, in de verb. Wat een oolde takse 
(Bu) 2. iemand die mank loopt (Nw) 
tol de; -len (bot- 2) [tol] 1. tolbetaling, 
tolgeld Ze wassen daor vroeger tal betaelen 
(Nbk), Dat is de tal die we vew- de veur-
uutgang betaelen moeten: allemaal mesie-
nen en gienpassenielde gevolgen, dat wat 
we er voor over moeten hebben (vo) 2. 
tolkantoor (Obk) 
toibrogge (Obk, j) [tol..., ook ...'br..] - 

tolbrug Oonze buurman over de tolbragg 
hul een beste beer (J) 
tolgeerder (j) ['tol...] - tolgaarder 
tolgeld (1) ['t...] - tolgeld 
tolhekke (01-Nl, 0w) et; -n ['t...] - tolhek 
(in een veldnaam:) De drie tolhekken (0w) 
tolhuus ['tolhys] - tolhuis, tolkantoor 
tolk de; -en; -ien [tolk, 'tolok] 1. tolk, 
vertaler 
tolle (Spa, Wol) de; -n; -gien ['blo] 1. 
bekend speeltuig: tol Die talle gieselt d'i 
over (Spa) 
tollen (Diz) ['rontohij - rondtollen, 
ronddraaien als een tol HiJ tolt as een gek 
in de ronte (Diz) 
tollezetten (Ste) onbep. w en het tollezet 
['tolasetu] 1. tollen, met de tol spelen (en 
met een zweepje aandrijven) 
tollezwiepe (Ste) de; -n; ...zwiepien ['tolo 
swi:po] 1. zweep gebruikt om een tol mee 
aan te drijven (gemaakt van een stokje met 
een gevlochten koord) tallezetten wit de 
tollezwiepe (Ste) 
tomaat Z. temate 
tomate Z. temate 
ton Ook tonne (Op, vo) [tonl'tona] - ton: 
bep. geldeenheid: Hoevuul ton zal dat wel 
niet kast hebben! (Nbk), Naar mien 
berooiing moet dit huus nooit meer as iene 
tanne kosten (Op), Ze beraomen de arfe-
nisse op twee tanne (Op); bep. scheeps-
maat: Een schip wit een paar ton vracht 
(Spa), Hef' een paar ton kregen? [met als 
antwoord:] Nee, een hele vracht (Spa), 
twie schiopen van elk vieftig tanne (vo) 
tondel z. tandeldeuze 
tondeldeuze z. tanteldeuze 
tondelpot z tontelpat 
tone Z. tije, toon 
tonen Ook tonnen (Dfo, Dhau, El, Ld) 
['tö: 5n:I'tX:n:] - tonen: laten zien een 
bewiesstak tonen (1), fe even tanen laaten 
hoe flink af'binnen (Nbk); een bep. indruk 
geven, eruit zien As een koe naar de maat 
giet wedt hij 's morgens niet mulken, dan 
teunt et gier veule beter (Dfo), Bij dat 
huus maggen ze 't wel flink ophogen, want 
't taantza niks het lijkt helemaal niet mooi 
zo (Sz), Een stamphoamde kat tewit niet 
(Ld), Za toont et nog wat op die manier 
lijkt het nog enigszins net, goed, aantrek-
kelijk (Spa), Et toont daar niks als het op 
die plek staat komt het niet goed tot z'n 



tong - tunneschieter 

recht (qua indruk) (Dfo), De varlcenkopers 
koch ten de varkens; onderweg in de snikke 
oerbeerden ze die dan goed dikke te 
voeren, dan toonden ze op 'e Asser maat 
wat meer (0w), As een haene in de mde is 
dan toont hij niet zovule (Obk) * 't Gier 
toont de koe (Pe-Dbl) 
tong (Sz) [totj] - bep. vissoort: tong 
tongblaor z. tongblaore 
tongblaore (Dfo, Op, 0w, Pe-Dbl, vo, bo: 
Bu, Nw) Ook tongblaor (0w) ['t..] - 
tongbiaar: mond- en klauwzeer As de 
ko en en tongblaor hadden, was 't een 
gebroes van fewelste (0w), De veearts 
snuitte et vee in voor tongblaore en doe 
weren ze gauw weer beter (Dfo), As d'r bij 
een boer tongblaore uutbrak, kwam d'r een 
plakbriefan de baanderdeure (Op) 
tongbiok (Op) ['t] - bloktong De sule 
drijt in 't tongbiok van de waegen (Op) 
tonge de; -n; tongien, ook tongegien 
(verspr.) ['toij(g)a] t. tong (in de mond) 
wit de tonge kJakkeren tongklakkeren 
(Dfo), je op 'e tonge bieten (lett.), over de 
tonge praoten lodderig praten (j), Hij] is 
rad van de tonge (Diz), .. van tonge (Ste), 
zo ook Wat het dat meenske een rad 
tongegien wat kan ze druk kletsen (Mun), 
Die is rad mit de tonge (Bu, Dfo, Diz, 
01-Nl), mit ethatte op 'e tonge lopen altijd 
zeggen wat men op z'n hart heeft, wat 
iemand bezig houdt (Np), niet et aachterste 
van de tonge zien Jaoten (1), een scharpe 
tonge hebben gezegd van iemand die 
lasterpraatjes heeft over een ander (Bu), 
een gespleten tonge hebben id (Bu), de 
tonge uutstikken (Nbk), (tegen iemand die 
niet antwoordt, die niets zegt:) Hef' de 
tonge verleuren? (Nbk), wit de tonge nut 
de mond (Nbk), Et lag me op 'e tonge, war 
ik heb me wel inhullen ik had het bijna 
willen zeggen (Ste), Hij is zo aachter de 
poest dat de tonge bim op 't dadde 
knoopsgat hangt (0w), zo ook As et nog 
wat slimmer wodt, hangt de tonge strakkies 
op 'e klompen (0w), Er is wat aj'die oolde 
motor anslaon moeten [d.i. op handmatige 
wijze], de tonge hangt je haost op 'e 
schoenen (01-Nl) en wit de tonge op 'e 
leerzens (b), Hij het een gladde tonge hij 
kan goed praten (Bdie, Sz), Die is ok aorig 
over de tonge gaon men heeft nogal over 
hem geroddeld (Nbk, Np), (gezegd wan- 

neer iemand een wind heeft gelaten:) Zit 
niet zo te rotten, et wodt je zute op 'e 
tonge (Wol) 
tongerieme Z. tongriem 
tongriem (verspr.) Ook tongrieme (Bu, Nt, 
Spa, Sz), tongerieme (Bu, Nw, 0w) 
['toij ... /'toijrim/ ... ] - tongriem, in de verb. 
Hij is goed van de tongriem sneden hij 
kan goed, vlot praten (Dho, El, Ld, Nbk, 
01-Nl, 0w, Sz), zo ook Die is ok aorig 
van de tongerieme sneden (Bu), .rap... id 
(0w) 
tongrieme z. tongriem 
tongval (1) ['toijfal] - tongval 
tonic ['tontk] - tonic: bekende frisdrank 
tonne de; -n; -gien ['tonoj 1. ton, houten 
vat Bij een timmerzaeke beurde ok een 
koper om alderhaande tonnegies en vatties 
te maeken, mar veural ok de bottervatties 
(0w), De tonne ]op over (Ste), Ie hebben 
hoge tonnen en platte tonnen (Bu), Vroe-
ger deden ze de biggen in een tonne, dan 
kon de oolde d'r niet bij kommen; 
sommigen bin kwaod doordat ze koortsig  
binnen nao et biggen As de biggen 
drinken mossen bleef de boer of boerinne 
d'r bi); en as ze zat hadden, kwammen ze 
weer in de tonne (Bu), Dat jonk het een 
huud as een tonne dat meisje is dik en 
rond als een ton (Np), zo dikke as een 
tonne (verspr.) 2. maateenheid: met de 
inhoud van een ton 3. karnton (Dfo) 4. 
privaatton (Np) Ze hebben vandeweke de 
tonnegies ophaeld (Np) 5. dikke vrouw 
(Bdie, Db), (verki.) dik meisje (Diz, El, 
Nw, Obk, Sz) Da's een dik tonnegien dik, 
rond meisje (Diz, El, Sz), .. een rond 
tonnegien id. (Obk, Nw) 6. naaf van een 
boerenwagen (01-Nl) De tonnen van de 
boerewaegens waeren van iepenhoolt (01-
Nl) 7. z ton 
tunnegieswaegen (Np) de; -s ['tonaxis...] 
1. wagen waarmee de privaattonnen opge-
haald werden door de gemeentereiniging 
tonneldeuze z. tonteldeuze 
tunnelit (Bdie) et; ..Jitten; ..littien 
['tonolit] 1. deksel van een ton 
tonnerond (Nbk) [tonoront; aks. wisselt] - 
tonrond Ik bin tonnerond ak eten heb 
(Nbk) 
tunneschieter (Ma, Nbk) de; -5; -tien 
['tonoskitr] 1. schimpende benaming voor 
een inwoner van Nijberkoop: Nijberkoper 



tonte - toolteren 

tonneschieter(s) (Ma) 
tonte de; -n; tontien ['tont21 1. tont: oude 
lap, vod, oud kledingstuk Pak die oolde 
tonte mar dan kuj' daor die plate wel mit 
schuren (Sz), Ze hebben tegen woddig 
tonten van kleren sri (Ste), Ie hebben ok 
een oolde tonte aal (Nw), Die had niks as 
vodden om de huu4 allemaol tonten en 
bellen (Dfo), oolde tonten (Dfo) 2. vel in 
melk, op verf (Obk) 3. smerige, slordige 
vrouw (verspr.), ook wel dikke vrouw (Np) 
een smerige tonte (Dfo) 
tontebelle (Dho, Ste) de; -n; -gien 
['tontabsl] 1. slordige, smerige vrouw 
tontel (Np, Obk, Op, Spa) ['tontfl - tonter: 
voor een tondeldoos 
tonteldeuze (1Db, Dho, El, Np, Obk, 0w, 
b: in) Ook tondeldeuze (Dfo, Nbk, Np, 
Wil), tonneideuze (Dfo), tondel (Ma) 
['tont}..J. ..dL/'tonj.....tond] - tondeldoos, 
hetz. als tontelpot, z. ook aldaar Doe ze 
nog gien lucefes hadden, hadden ze een 
vuurstien en een vuurslag; as ze wit dat 
vuurslag op die vuurstien sleugen, spatten 
d'r vonken op; die vonken vongen ze dan 
in een tonteldeuze wit slim braandber spul 
op (0w), een tondeldeuze: een keuperen 
bussien wit ketoen d'r in (Nbk) 
tontelpot (Dfo, 0w) Ook tondelpot (Dfo) 
['tontlpotl'tond} ... ]  - tontelpot (z. ook 
tonteldeuze) De tontelpot koj' wit een 
vuurstien in de braand kriegen om depiepe 
an te stikken (0w), Vroeger sta/den ze de 
piepe an wit de tontelpot; daor wodden 
linnen lappies in daon, dan wedde d'r wit 
een peer vuurstien en tegen mekeer sri 
klapt, dat de vonken in 't linnen kwaminen, 
dat et begon te branen; as et deksel d'r op 
kwam smoorde et vuur weer (Dfo) 
tonten (Pe-Dbl, Spa, Wol) zw. ww.; 
overg.; tontte, het tont ['tontv] 1. van 
meerdere oude kledingstukken nieuwe 
kleren maken Ze tonten alles an mekaere 
(Wol) 
tonterig (Ste) bn., bw.; -er, -st ['tontpx] 
1. slordig qua kleding die men draagt De 
jeugd kik d'r ok wel tonterig uut (Ste) 
tonterkont (Sz) de; -en; -ien ['tontr ... ] 1. 
slordige vrouw 
toog (Ste) de; togen [to:x] 1. toga: van een 
priester Een toog is wat aers as een habijt, 
een wercldgeestclike hadde aitied een toog 
sri (Ste) 

toogpenne (bs: Dfo) ['to:xpcno] - toogpin: 
hetz. als togpenne, bet. 1 
tooi (Bdie, Nw, Obk) de; -en [to:ofl 1. 
sterke draad waarmee men iets groots, 
zwaars, hoogs vastzet De tooi het wit de 
storm hiel wat te holen (Obk), De boei 
moet in de tooi met bevestigingsdraden 
vastgezet (Nw), Een grote antenne moet ok 
in de tooi (Nw), wit de losse tooi (Nw) 
toolter (OS, WS) Ook louter (Spa) de; -s; 
-tien ['to:ltrI'tDwtr]  1. schommel op 'e 
toolter zitten (Nbk), op 'e toolter toolteren 
(Nbk), Vroeger hadden we een toolter vi 
de appelboom hangen (Diz) * (gezongen 
bij het schommelen:) Toolter/Slao boolteri 
Slao allemaansgek/H7f lust gien spekiWat 
lust hij dan/Drie eier in de pan/De pan die 
kon niet duren/Toen gingen ze naor de 
buren/De baren waren niet thuus/Gingen ze 
naor et gemientehuus/'t Genzientehuus was 
rondom toe/Toen kwammen ze bij de bon-
te koe/Bonte koe die wol stoten/En toen 
pakten ze zn bij de poten/De poten waren 
vierkant rond/En toen vielen ze op 'e neuze 
in de koestront/De koestront hoe smaekt 
dat/Zute, loop naor Berend Bute/Wat kuj' 
bij Berend Bute doen/Et messien sliepen/ 
Wat kuj'dan int dat messien doenlD'arme 
Jan de keel uutsnieden/Aacbter in oons 
vaderland/Ligt een brief geschreven/Wie 
niet van de toolter of wil/Moet een 
schelling geven/Ik heb gien schelling in de 
zak!Vein-  jannever of tebak schommellied 
(Ste), met var. in andere dorpen, z. ook 
onder toolteren 
toolteren Ook touteren (Spa) zw. ww.; 
onoverg.; toolterde, het toolterd ['to: ltp?J 
'towtrn] t. schommelen: op een schommel 
2. langzaam lopen (Nbk) Zij bin d'r ok 
weer langes toolterd (Nbk), Wie kommen 
d'r vi toolteren? (Nbk) * (tekst van een 
bekend schommelliedje)  Toolter/SJao 
boolter/Slao allemaansgelc/Hi3i lust gien 
spek/Wat lust hij dan?/Melk en eier in de 
pan/De pan die kon niet duren/Doe gongen 
ze naor de buren/De buren die wassen niet 
thuus/Doe gongen ze naor 't gevangen-
huus/'t Gevangenhuus was toe/Doe gongen 
ze naor de robonte koe/Robonte koe wol 
stoten/Doe grepen ze tn bij de poten/De 
poten die wassen zo nat en zo glad/Doe 
vullen ze op 't gat in de koeflattYNow nog 
een hadde stoot/En daor wit vot/En dam- 
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mit over de scbietsloot/Laot drieven, laot 
drieven/Laot alle moggies vliegen/Wie niet 
gauw van de toolter ofgaot/Die moet een 
schelling betaelen (d, b), zo ook Toolter 
kabouter/Hij lust gien spek/Wat lust hij 
dan/Spek en eier in depann'/Depann'kon 
niet duren/Doe ]cup hij naor de buien/De 
buren weren niet thuus/Doe ging hij naor 
't gevangenis/t Gevangenis was toe/Doe 
ging hij naor de bonte koe/De bonte koe 
wol schoppeniDoe ging hij naor de poppen 
(Db) 
tooltertouw (verspr.) Ook toutertouw 
(Spa) ['t../ .J - schommeltouw 
toom de; tornen; -pion [tô:m] 1. worp of 
broedsel (in.b.t. biggen, kippen, eenden) 
een toom biggen (Bu, Dhau, Nbk, Obk, 
Sz), Ik heb een mooie toom lopers in et 
bok/ce(Diz), Die motte tekent mooi; d'rzal 
wel een hiele toom in zitten (Ld), Zoek 
motte kon wel zeuven of acht tomen big-
gen grootbrengen, as ze mar oppasten dat 
ze niet te vet wodden (0w), Bij die toom 
weren vier baenen en iep piekien (s), As 
d'r een toom plekJes uutkwain, dan mossen 
ze te schouwen om de haenties en hennen 
d'r uut te zuken (Obk), een toom ente-
pieken (Nbk, Obk) 2. schare kinderen (uit 
een gezin) (S te) Et is een hele toom (Ste) 
3. paardetoom Bij et beleren kregen jonge 
poerden een lichte toom an (Obk), Een 
peerd dat mak was had mar een lichte 
toom an en ok een licht bit (Obk), Dat 
peerd moet een zwaore toom in de bek 
hebben, eers gaot hij d'r vandeur (Np, 
Obk), Mit disse oolde toom wodt et wel 
geveerlik mennen (Db), in toom holen: met 
de oorspronkelijke, lett. bet-: Et peerd is 
aorlj in toom te holen (Nbk), Et peerd 
moet in toom hullen wodden (Nw), ook 
fig.: in bedwang houden, niet z'n gang 
laten gaan: Ik kan him niet in toom holen 
(Wol), Kuj' de kiender nog wat in toom 
bolen?(Nbk),Deboelmoetin toom huilen 
wodden (Nw) 
toomvast (Spa) bn. [tô:mfast; aks wisselt] 
1. gezegd van een paard dat zich goed laat 
leiden 
toon Ook tone (Bdie) de; tonen; -tien 
['tö: n]...o] 1. toon de goeie tone raeken 
de goede toon treffen (Bdie), Hij brabbelt 
een rere toon brengt dronkemanspraat 
voort, praat raar (Obk, Ld) 2. t tije 

toonbaank Ook toonbaanke (spor), teun-
baank (Obk, vo) de; -en; -ien ['t6: m..i 

tX:m ... ] 1. toonbank We hebben op 't 
heden in disse gemiente zoek duzend 
warklozen, een protte boeren mit et touw 
om de nekke en een middenstaand die stoot 
te zuchten aachter de teunbaank (vo) 
toonbaanice z. toonbaank 
toonbeeld (Nbk) Ook teunbeeld (Db) 
['t: árn --- 'tX:ntJ - toonbeeld, in een 
teunbeeld van een toonbeeld van (Nbk, 
Db) 
toonder (1) ['tô: nd] - toonder, in an 
toonder (1) 
toonhoogte (spor.) [t..] - toonhoogte 
toonladder (spot.) ['tô: al...] - toonladder 
toonsoort(e) (spor) ['t..] - toonsoort 
toontrapper (El) de; -s; -tien [tô: ntrapç] 
1. zichzelf op de voeten trappend paard, z. 
ook tijetrapper 
toontrederig (Bu) bn; -er, -st ['t..., 
...'trt: ... ] 1. (m.b.t. paarden) zichzelf op de 
tenen trappend 
toost (spor.) ['toMst, ook wel to:st, to:ost] 
- toost, heildronk een toost uutbrengen 
(spor) 
toosten (spor.) ['toMstn, ook wel to:stn, 
to:ostn] - toosten 
top [tap] - hoogste leiding an de top van 
een bedrief(Nbk); hoogste positie: in de 
top van et klassement (1); z. ook op-en-top 
top-tiene (spor.) [top'tino] - toptien 
topaende (Np) et; -n; ..sentien ['top..] 1. 
bovenste eind Pieken bin nog dunder (as 
mosselhoolt), et Un de lichte topaenden 
(Np) 
topangel (El, Db, Sz) ['top..] - hengel (om 
mee te vissen) 
topdag (1) ['tobdax] - topdag 
topgevel (Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, 01-Nl, 
Spa) - puntgevel De topgevel moet an 
boven toe schilderd wodden (Spa), Et 
hoogste stok van de veurge vel, bij de 
geute of; is de topgevel (Np) 
topgrös (Obk) et ['topgrces] i. eerste snee 
gras 
tophit ['tophit] - tophit 
topklasse (1) ['topklasa] - topklasse 
topkonfereensie (1) ['t..] - topkonferentie 
toppe de; -n; toppien ['top] 1. top: 
hoogste punt in de toppe van de boom, de 
toppe van 't huus 2. vingertop de toppen 
van de vingers 3. pluk, bos(je), bundel: 
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van gras, hooi, wol e.d een toppe grös 
(Nbk), een toppien buj (Ld, Nbk), een 
toppe wolle (Spa), een toppe stro (j,  Nbk), 
[dan] ...mos Haarm war een goeie toppe 
watten m de broek op etzereplakstoppen 
en dan sta origan weer perberen te zitten 
(vo), Af' et in de schoolder hebben, moej' 
d'r een smerige toppe wolle op doen, dat 
helpt, et bruf t (Ste) 4. flinke pluk, armvol 
hooi, gras, wol enz. Veur 't melken kregen 
de koenen vroeger een toppe huj (Obk), Ik 
heb een toppe wolle op 'e schoot, ikgao an 
't spinnen (Np), Deer ligt een beste toppe 
wolle (Np) 5. flinke hoeveelheid gras, hooi 
(ook wel van water gezegd (Bu)) We 
hebben een mooie toppe hui wunnen ( Spa, 
Diz), Bij Kaelenbuxg kon een lekker top~ 
pion hui wunnen wodden (01-Nl), een 
toppe waeter(Bu) 6. bekend speelgoed: tol 
een toppe zetten (Nbk, Nw) Hij is zo gek 
as een toppe, hij het zien verstand niet 
(Nw), Hij diedelde as een toppe in de 
route (Dla) 
toppen (bet. 1: Dfo, Ld, Nt, Wol, bet. 2: 
Nbk) zw. ww.; overg.; topte, het topt 
['tapip] 1. (onbep. w.) met een tol spelen, 
hetz. als toppezetten, z aldaar Et klossien 
wodde half deurdaon, een puntien mit een 
spieker d'r in, en dan war toppen (Dfo), De 
kiender bin bij de schoele an et toppen 
(Nt), Doe we vroeger an et toppen weren, 
hadden we dun bientouw an de stok (Ld) 
2. onttoppen, de top wegnemen (Nbk) Die 
geranium rnoej' toppen, aanders wodt hij 
vuus te hoge (Nbk) 
topperig (Dho, El, 01-Nl, Op, Spa, Sz) 
bn.; -er, -st ['tDp x] 1. (van gras) on-
regelmatig van hoogte, met naar boven 
uitstekende plukken, slecht gemaaid 
toppespringer (Dho) de; -5;  -tien 
['topospnij(g)ç] 1. wegspringende tol 
toppezetten (Diz, Nbk, Nw, Obk, 01-Nl, 
0w, Ste, bo: bu, Dho) onbep. w. ['t3po 
sstn] 1. tollen, met een tol spelen (veelal: 
een houten tol met een ijzeren punt, in 
beweging gebracht met eromheen gedraaid 
dun touw aan een zweep) Bij et toppe-
zetten kan zoe'n toppe oergrieselik in de 
ronte gieselen (Obk), toppezetten wit een 
zwiepien (Diz), Mit toppezetten haj' twie 
soorten toppen: iene mit een touwgien, dat 
zat d'r ommchenne drijd, dat trok ie hadde 
an en dan dnde de tolle, et touwgien bul 

ie in dehaand; en ie hadden een toppe mit 
een zwiepien, een stok wit een touwgien, 
dan koj' de toppe drijend over de weg of 
et pattien holen, ie gavven de toppe zo 
now en dan een tik mit de zwiepe (Nbk) 
toppezetter (Np) de; -5; -tien ['topsstç] 1. 
iemand die met een tol speelt een wondere 
toppezetter een gekke vent (Np), een 
nuvere toppezetter id. (Np) 
topprestaosie (spor.) ['tDp...] - topprestatie 
toppunt ['tophnt] - toppunt Et toppunt van 
starkte is wit een sloppe lul een raem in de 
hoogte schoeven kunnen, en et toppunt van 
pech is, dat etraem dan onverwaacht weer 
naar beneden vaalt (Op) 
topvoetbal (spor.) ['t...] - topvoetbal 
topwedstried (spor.) ['t...] - topwedstrijd 
topzwaor (1) [topsw ... ; aks. wisselt] - 
topzwaar (lett.) 
toren ['to:ørl?] - toren: bekend hoog 
bouwsel, ook: wachttoren, uitkijktoren Die 
blaost zo hoge van de toren (Bu, Nbk, 
Nw), (gezegd bij een lastig, vervelend 
karwei:) Ie kun beter een oold wief tegen 
de toren opkrojen (Wol, Mun); geluids-
toren (spor.) * Gesien, Gesien, Goezegat/ 
Die boven op 'e toren zat (Dfo, Bu, Nw), 
• . .Die boven op 'e toren zat/En alle riezen-
brd opvrat (Obk), ...roggenbrij (Dmi), 
--- die boven op 'e toren zat/De toren begon 
te (?)/Vot was Geze goezegat (Dmi, Nw) 
torenflat (1) ['t..] - torenflat 
torenhaentien (ba) ['t...] - torenhaan 
torenhoge (Spa) bn.; [aks. wisselt] - 
torenhoog torenhoge tegen iene opkieken 
een groot ontzag voor hem hebben (Spa) 

torenka z. ka 
torenkaemer (1) ['t...] - torenkamer 
torenkao z_ ka 
torenklokke (Ma, Nbk) de; -n; ...klokkien 
['t...] 1. klok van een kerktoren die men 
kan luiden of die zelf op hele uren of evt. 
vaker slaat 
torenkri'je z. ka 
torenspits (Bdie, Ld, Op) ['t...] - toren-
spits 
tormentil (spor.) ['tormnttl] - tormentil 
tornen (Bdie, Dhau, El, Np, Obk, Op, 
Wol) ['tornn] - tornen: in tegen de wiend 
in tornen zich met moeite tegen de wind in 
begeven 
tornmes (Bdie, Dfo, Dhau, Diz, El, Nbk, 
Np, Obk) ['tornmEs] - tornmes een naod 



torre - touw 

lostornen mit een tornmessien (Nbk) 
torre (Bdie, Mun, Obk, Ste, bet. 2: Np) 
de; -n; -gien ['tom] 1. tor, kever 2. (verkl.) 
vrouw die altijd overal naar toe gaat, altijd 
naar anderen loopt (Np) 3. z. todde 
tot T vz [tot] 1. zover als, met als eindpunt 
Hij ston tot de middel toe in? waeter 
(Ma), Ik kan je niet voerder mitnemen as 
tot Berkoop (Nbk), Ze praoten niet wit 
mekeer en dan kommen ze ok niet tot 
mekeer dan komen ze niet tot een goeie 
verhouding (Nbk), tot meneer kommen een 
akkoord aangaan m.b.t. een koop, een koop 
sluiten (El), tot zoveer en niet veerder nu 
is de grens bereikt, het is afgelopen (Nbk, 
b) 2. met als te bereiken punt in de tijd Ik 
waachtkrek zo lange tot hij een keer komt 
(Nbk), Tot maendag! (Nbk), Tot gauw! 
(Nbk), Tot kiek es tot ziens, Dat is tot daor 
an toe (Nbk) 3. ter aanduiding van een 
bepaalde maat, hoeveelheid Tot blz. 4 hok 
lezen (Nbk), tot aandere gedaachten kom-
men (Nbk), tot en wit tot en met, tot en 
inclusief die pagina, dat punt, dat cijfer 
enz., ook: geweldig (Nbk): Ze hebben him 
tot en wit verwend (Nbk) 4. naar, gericht 
tot Ze praoten niet tot mekeer (Obk), je 
tot iene antrokken vulen (spot.) 5. uit Ik 
flutte gauw tot de jurk uut (Bu), De 
ondocht komt zn tot de ogen uut (Np), Et 
dampt tot de panne uut (Ld, Nbk), Die 
kleinjonge ]cup altied wit de roepe tot de 
broek uut (Dfo), Hij het daor zoe'n 
langdraoderig verhaal huilen, et hong mij 
tot de keel uut ik begon ervan te balen 
(Obk) 6. met als doel, bestemd als Nije 
weke kriegen we de buren nog tot de 
jaordag (Obk), Die de bigen opfokken 
wol tot fokvarkens dee ze een buIt buten in 
een varkenloop of in 't laand (0w), 
anleiding geven tot (spot.), Hij het die 
kleren tot best draagt ze als z'n beste 
kleren (Bu) 7. aanleiding gevend i.vm. tot 
mien verbaozing (Nbk), tot zien argernis 
(Nbk), tot zien verwondering (1) 8. bij, 
onder Ze rekenden him tot de besten (Nbk) 
9. naar binnen, in tot de veurdeuz-e in, niet 
bij de stal langes (vo), Die bedaenktheur 
wel tien keer voor ze tot de beurs gaot 
voordat ze iets uit haar beurs haalt om te 
betalen (Obk) 
tot IT ondersch. vw. van tijd [tot] 1. totdat 
Even waachten tot ik klaor bin! (Nbk) 

tot-en-met Z. tot- en-wit 
tot-en-mit (1) Ook tot-en-met [totmU/ 
...met; aks. wisselt] - tot-en-met, geheel 
en al Ei veurstel wodde olkaind tot-en-
met (El) 
totaal z. tetaol 
totaol z- tetaol 
totdat [todat; aks. wisselt] - totdat Etgong 
wat barre, totdat mem Zee (..) (b) 
totem (1) ['to:at m, ...trp] - totem 
totempaol (spot.) ['to:ot5mpo:ol, ..trp..] - 
totempaal 
totnogtoe [tot'noxtu] - totnogtoe 
toto ['to:to -. ... tom] - (voetbal)toto wit-
doen in de toto (Nbk) 
tottel (Bu, 0w, Wol) de; -5; -tien ['toll] 1. 
tortelduif de gewone tottel en de Turkse 
tottel (Bu) 
totteldoeve (Dhau, El, Obk, Op) de; -n; 
...doefien ['tatldu:wo, ...vG] 1. tortelduif De 
totteldoeven zatten te kirren op 't dak (Op) 
touringcar (sporj [t..] - touringcar 
touter z toolter 
touteren z. toolteren 
toutertouw z. tooltertouw 
touw Ook kalvertouwgies (mv.: Obk: bet. 
3) et [tom/'k..] 1. bep- stof van ineen- 
gedraaid hennepgaren, vlasgaren enz. 
zwaor touw, dik touw, dun touw, een 
stok(kien) touw een eindü  e) touw, een 
aende touw een stuk touw (s) 2. stuk, eind 
touw Hijkrig wat wit 'ttouwnl. als licha- 
melijke straf (k: Ste), Ie kennen d'r gien 
touw an vaastemaeken je kon er niets van 
begrijpen, er was geen touw aan vast te 
knopen (Mun), D'r is/vaalt gien touw an 
vaaste te kneupen, zo ook Je kun d'r gien 
touw an vaastekneupen, de geit en 't touw 
zetten vastzetten m.bi. een touw (Nbk), 
Hij het de bok en 't touw is dronken (b), 
Hij had een aorig diedeltien en et touw 
had een vrolijk, dartel vriendinnetje (Bdie), 
in touw wezen, Ja 't touw kommen in aktie 
komen (b), We hebben op 't heden in disse 
gemien te zoek duzend warklozen, een 
protte boeren wit et touw om de nekke en 
een middensta and die staot te zuchten 
aachter de teunbaank veel boeren die bijna 
failliet gaan (vo), en de touwgies trekken 
(spor.), 't Huus hong in de touwen er 
heerste grote, vrolijke drukte (bo: Np) 3. 
(verkl., mv.) de touwtjes, het touwwerk 
met behulp waarvan men het kalf van een 
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koe haalt (Nbk, Obk) 4. (mv.) net van een 
goal * Ie kun lange hangen, af' 't touw mar 
om de middel hebben (Mun) 
touwboute (Spa) de; -n ['t...] 1. pen om 
het trekhoolt op de disselboom te beves-
tigen 
touwbreien (Dfo) onbep. w. ['t...] 1. touw 
vlechten 
touwdaansen (vo) onbep. w. ['t...] 1, 
touwtjespringen As d'r dan niks meer te 
doen was, speulde PL wel gauw es mit de 
maegies van de boer, in de hof boompien-
ver wisselen, wegkroepertien of touw-
daansen (vo) 
touwen (verspr.) bn.; attr. ['tori, 'toMg]] 
1. van touw Mit regen wilde touwen hen-
de wel krimpen (Ma, Diz), een touwen 
holster (Dfo), even een touwen liende d'r 
bij langes (Obk, Bu) - 
touwgienspringen ['bMxisprlfl:] - touw-
tjespringen 
touwklimmen (spor.) ['t...] - touwklimmen 
touwledder (Bdie, Nbk) ['t...] - touw-
ladder 
touwliende (verspr.) de; -n; ...lientien, 
-gien ['t...] 1. lijn van touw Een peer 
weken laeter mossen N. en M. een touw-
hen de spannen an de zo ofderbailcen aach ter 
de koenen, een kranitne in de balken en 
door et touw deur (vo), Af' bi5 et tunieren 
gien touwlien den bruken raek ie de rooi 
gauw kwiet (Op) 
touwlusse (01-Nl) de; -n; ...lussien ['t...] 
1. lus van, in touw 
touwslaeger (Nw) ['t...] - touwsiager Bi 
de touwslaeger in Stienwiek maakten ze 
vroeger wel pilctouw (Nw) 
touwtoppe (Np) de; -n; ...toppien ['t...] 1. 
tol die men in beweging brengt door een 
snelle ruk aan het touw dat er eerst om-
heen is gewonden 
touwtrekken ['t...] - touwtrekken 
touwtrekker ['t...] - touwtrekker de touw-
trekkers anmoedigen (Spa) 
touwtrekkeri'je [ ... trekç'tja, ook ...cja, z. 
-i'je] - touwtrekkerij Et was vaeke een 
touwtrekkerie (vo) 
touwtrekkersploeg (Obk, 01-Nl) Ook 
touwtrelcpioeg (Obk) de; -en; -ien [t...! 
...] 1. team bij een touwtrekkerij De iene 
touwtrekploeg kreeg de aandere touw-
trekploeg mit hotten over de streep (01-
Nl), De iene helte van de touwtrek- 

kerspioeg leut heur al gauw et touw deur 
de hanen ritsen (Obk) 
touwtrekploeg Z. touwtrekkers ploeg 
touwtrekwedstried (Obk) de; -en ['t...] 1. 
wedstrijd in touwtrekken Mit een touw-
trekwedstried moe 57 ze hout-  te sch oor zet-
ten (Obk) 
touwviechten (Nbk, 01-Nl) onbep. w. 
['toMflcxtn] 1. touwviechten 
touwyreter (Obk) de; -s; -tien ['tonfru.tr] 
1. tol die veel touw doet verslijten 
touwwaark z. touwwark 
touwwark (Obk) Ook touwwaark (Obk) et 
['t...] 1. touwwerk (..) alle touwwaark dat 
ze op et bedrief bruukten (Obk) 
toverballe ['t...] - toverbal 
toverboek (spor.) ['t...] - toverboek (van 
een tovenaar) 
toverder (Nbk) ['to:w1dç, ...vrdç] - 
tovenaar, iemand die kan toveren 
toverderi'je z. toverije 
toveren ['to:wgi, ...vgi] - toveren (lett.) Ik 
kan niet toveren ik kan niet alles voor 
elkaar krijgen (Nbk) 
toverfermule (1) ['to:wçfçmyb, ...vr...] - 
toverformule 
toverfluite (1) ['t...] - toverfluit 
toverhazelaar (Nbk, 01-Nl) ['t...] - tover-
hazelaar 
toverhekse (1) ['t...] - toverheks (lett.) 
toveri'je (Nbk) Ooktoverderi'je [to:wr'tjo, 
...vr..., ook ...'ajo, z. -i'je/..] - toverij, to-
venarij 
toverkracht (1) ['t...] - toverkracht 
toverlanteern de; -5; -tien ['t...] 1. tover-
lantaarn, projektielantaarn 2. in een oolde 
toverlanteern een vinnige oude vrouw (Bu) 
toverlanteernplaetien (Nbk, Obk) ['t...] - 
toverlantaarnplaatje 
toverstok (spor.) ['t...] - toverstok 
traansfermaosie (1) [...'m...] - transfor-
matie: omzetting, vooral in taalkundige zin 
traansfermaoter (spor. oost.) [tr:sfr 
'mo:otr] - transformator 
traansfer,naoterhusien (1) [...'m...] - 
transformatorhuisj e 
traansister (1) [tr:'si.str] - transistor 
traansisterbatteri'je (1) [...'sts ... ] - tran-
sistorbatterij 
traansisterradio (spor.) [...'sts ... ] - tran-
sistorradio 
traansperteren (spor.) [tr:sp'tuorii, 
...port...] - transporteren: overbrengen 
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traansperteur - traoge 

traansperteur (Nbk, 1, vo) [tr:spç't..., 
... por ... ] - transporteur: voor het bergen 
van hooi: D'r kwam een traansperteur die 
op elektrisch ]cup en de pakkies huj naar 
boven brocht(vo) 
traansportonderneming (1) [tit:'spo(r)t 
011...] - transportondering 
trachter z trechter 
trachtervormig Z. trechtervormig 
traelie z. tralie 
train (s: oost.) ['trajn] 1. zeker smeersel, 
vgl. Heit smeerde zien leerzen mit train in 
(s: oost.) 
traktaosie (Nbk, Np, Obk, 0w) Ook Irak-
fusie (Ivlun) [trak't3:si/...'ta:si] - traktatie: 
dat waarop men trakteert Op die bruiloft 
weren ze mar slimme rij  wit de traktaosie 
(Obk) 
traktasie z. traktaosie 
traktement et; -en; -ien [trakta'msnt] 1. 
salaris, loon Hij het opslag had, meer 
traktement (Np), Ze moe'n rondkommen 
van een klein traktementien (01-N1) 
traktementsverhoging (1) [...'m...] - trak-
tementsverhoging 
traktementsverleging (1) [...'m..] - trak-
tementsverlaging 
tralarie (Obk) de [tra'la:ri] 1. feestelijke 
versiering Ze hadden tralarie an de zoolder 
hangen, et wodde feest (Obk) 
tralie (Ld, Nbk, Sz) Ook truehe (Ld, Op, 
Pe-Dbl), trui/je (Ld) ['tra:liI'tre:lil'trali] - 
(bijna altijd in het mv.) tralie (ter afsluiting 
van een hok, een gevangenisraam) De 
knienen knaegen de traelies deur (Pe- Dbl), 
D'rmoe'n nije tralies in ei 4o  (Sz), Vroe-
ger wodden de kalver, de knienen en de 
geit ok deur de trallies voord (Ld) 
traliedeure (1) ['tr --- ] - traliedeur 
traliehekke (1) ['tr ... ] - traliehek 
tralieraem (1) ['tr --- ] - tralieraam 
tralieveenster (i) ['tr ... ] - tralievenster De 
kaemervloer is hoger as de aandere 
vloeren, d'r zit een kelder onder, en ie kun 
de tralieveensters zien in de mure vlak 
boven de grond ij) 
trallie z. tralie 
tram [tram (verspr. oost.), trem (Wil)] - 
tram: voor personenvervoer wit de tram 
gaan, . . .rieden, in de tram stappen; vaak 
i.t.t. de goederentram (Bu, Nbk, Nw, Ste): 
Wat is  de tram of de goederentrein? 
(Bu) 

trambaene (Nbk) ['tram...] - trambaan 
tramhalte (El, Nbk) ['tram...] - tramhalte 
tramlijn (Obk) ['tram...] - tramlijn 
trammelaant z. trammelant 
trammelant Ook tramme/aant (Np, Nw) 
de [tramo'lantI ... l :nt] 1. trammelant, na-
righeid door onenigheid, ruzie D'r is zo 
hier en daor een hoop trammelant (Diz), 
Hael gien trammelant an (Ste), Hij maekt 
d'r gien trammelant orunie (Ste, 0w), Mit 
hem krieg ie altied trammelant (Sz), Ze 
hebben d'r een boel trammelant omme had 
(Nbk, Np), trammelant an de kont tramme-
lant waar je last van hebt, waar je mee te 
maken krijgt (01-Nl) 
trammelanten (Wol) onbep. w. [tramo 
'lantn] 1. ruziën 
trammeri'je (s: Oost.) de [tram'ija] 1. ak-
tiviteiten, gedoe i.v.m. de tram Veureerst 
moet zoe'n trarnm en5e wit alles wat d'r op 
en bij beheurt een grote somme geld 
kosten, daar oonze gemeente toch niks toe 
geven kan (..) (s: oost., plm. 1885) 
tramovergang (Nbk) ['tram...] - tram-
overgang 
tramraflie z_ tramreel 
tramreel Ook tramrailje (Nbk) ['tramrt:l/ 
..sali] - tramrail Vroeger zeden ze op 
Riesberkaampen: 'Die het heur over de 
tramreefs zet' heeft haar zwanger gemaakt 
en in de steek gelaten (terwijl ze niet wa-
ren getrouwd) (Bu) 
tramstation (Nbk, 0w) ['tram...] - tram-
station 
tramstel (1) ['tram...] - tramstel 
tramverbiening (1) ['tr...J - tramver-
binding 
tramweg (1) ['tr..j - tramweg de tramweg 
deur oonze gemeente (s: oost., plm. 1885) 
tramwegmaotschoppi'je (1) ['tr...] - tram-
wegmaatschappij 
tranig z. traonderig 
transplantaosie (1) [transplan'to:asi] - 
transplantatie (bekende geneeskundige 
handeling) 
transplanteren (1) [transplan'tuorn] - 
transplanteren 
trant (spot.) [trant] - trant, in in die trant 
op die manier, op die wijze (spot.) en in in 
de trant van ongeveer zoals, ongeveer op 
de manier zoals (spot.) 
traoge ['tro:go] - traag: niet vlug zich 
bewegend, zich voortbewegend Wat lapt 
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traoghied - trappe 

die traoge (Bu), As et min weer is, hangen 
de bijen vaeks in de buurt van et ielgat 
omme; dan bin ze traoge (bs: Dfo), zo 
traoge as een slakke (Np); niet snel vor-
derend met dingen: Hij is slim traoge in 
zien wark (Diz); niet alert, langzaam Die 
jonge is soms wel es wat traoge en 
besluteloos (Op), (zelfst-) Et is een traoge 
(Dho), (verb.) een trapgen iene id. (Nw) 
traoghied Voor -heid z. -hied ['tr ... ]  - 
traagheid: het traoge zijn in de ver-
schillende bet., z. aldaar 
traogig (Nbk) bn., bw. ['trs:gox] 1. een 
beetje traoge, in de diverse bet., z. aldaar 
traogighied (Nbk) de [tr ... ] 1. hetz. als 
traoghied, z. aldaar 
traogisch {'tro:xis] - tragisch: treurig, 
droevig een traogische gebeurtenis (vo) 
traonderig (verspr) Ook traonerig (Nw, 
spor. OS), tranig (Db) bn ['tr6: 5ndrox/ 
'tr5: npx/'tr:nax] 1. tranig, traanachtig, 
ranzig, sterk smakend, voornamelijk van 
spek traonderig spek (El, Spa), As spek 
geel wod4 traonderig, dan is et niet goed 
meer, ie kun et nog wel eten, mar lekker is 
et niet meer (Ste) 2. (van één of beide 
ogen) tranend (Dho) Ze had zokke traon-
derige ogen! (Dho) 
traone de; -n; traontien ['tr5: na] 1. traan 
(uit de ogen) Ze had de traonen in de ogen 
doe ze 't vertelde (Diz), De traonen ston-
nen heur in de ogen (Nbk), Ze had de 
traonen in de ogen van 't lachen (Nbk), 
deur de traonen henne lachen (Nbk), Dreug 
je traonen! (Nbk), De traonen rolden beur 
over de wangen (Nbk), traonen vergieten 
flink huilen (Db, Nw, 01-Nl), Ik heb d'r 
hiel wat traonen om vergeuten heb er 
erg/veel om gehuild (Nw), ..omme laoten 
(Nw), Over zoe'n verlies kan ikgien tra one 
laoten (Op), Daor zal/kan ik gien traone 
omme laoten (Nbk) 
traonen [tr5: i:] - tranen: van de ogen Et 
oge traonde me (Np), Dat oge dat traont, 

- dat is een Ira onoge (Nw) 
traonerig z. traonderig 
traongas (1) tr5: gas] - traangas 
traonig (verspr. OS, 01-Nl) ['trS: 5noxj - 
rans, ranzig 
traonoge (Nw, 01-N1) ['tr ... ] - traanoog, 
oog dat traant Aj' in de koolde kommen, 
kuj'last hebben van traonogen (Nw) 
traonogen (Bdie, Nbk, Obk) zw. ww.; 

onoverg; traonoogde, het traonoogd 
['tr: 5no:g] 1. tranende ogen krijgen Hij 
traanoogt mit die hadde wiend (Nbk) 
traonogig (Obk) bn., bw. 'tr5: no:gox] 1. 
met betraande ogen Hij keek oons 
traonogig an (Obk) 
trap de; trappen; -pien ['trap] 1. het 
trappen op een fiets Et is een hiele/stevige 
trap, tegen de wiend in naor Berkoop 
fietsen (Nbk) 2. schop, stap, trappende 
beweging Hij kreeg een trap van etpeerd 
(Bdie, Nbk), Geef n een trap onder de 
kont nl- als afstraffing, waarschuwing 
(Sic), (dreigend:) Ik zal je een trap onder 
de kont geven (Nbk, Nw), zo ook Zakje 
een trap in et wieke van de peinse geven? 
(Np), iene een trap nao geven naderhand 
over iemand roddelen, wanneer iemand er 
niet meer bij is, hem een slechte naam 
bezorgen (Diz, 0w), zo ook Hij geft him 
ok nog een trap achternao (0w), (gezegd 
n.av. een voorkind van een meisje dat niet 
getrouwd was:) Die het een trap van de 
weg had (Dho), (bij voetbal:) een vrije 
trap (1) 
trap-gevulig (vo) bn. [trapxo ... ;  aks. 
wisselt] 1. gevoelig voor het trappen (op/in 
de grond) Hij wees op et belang van et 
bezanen of diepe-ploegen van et trap-
gevulige, wieke laand om zodoende een 
vaastere bojem te kriegen daar de koenen 
en mesienen overhenne konnen zonder de 
boel te verproezen (vo) 
trapauto (spor.) [trap.] - trapauto 
trapbod (Ni, Op, Sz) et; -den; ...bottien 
['trab ... ]  1. plankje onder een voet van 
iemand die bezig is met turfwinning, 
treebord 
trapemmer (1) ['tr..i - trapemmer, pedaal-
emmer 
trapeze (1) [tra'puza] - trapeze 
trapgevel (Nbk) ['tr ... ] - trapjesgevel 
trapleuning z trappelerming 
traploek z. trappeloek 
traploper z. trappeloper 
trapmesiene (Obk) ['tr..] - trapmachine 
As de snaore van de trapmesiene te roem 
is, slipt hij d'r zo aow en dan of (Obk) 
traporgel (El, Ma) et; -5; -tien ['trap...] 1. 
windorgel, aangedreven door een orgel-
trapper; harmonium 
trappe de; -n; trappien ['trapa] 1. trap 
(van verdieping naar verdieping, van een 
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trappedeure - traptree 

lager naar een hoger deel enz) een steile 
trappe, een hoolten trappe, een donkere 
trappe di. met weinig lichtinval, 
boven/onder an de trappe, van de trappe 
valen, een trappe op gaon, . - Jopen, .. .ot 
gaon, of lopen, tegen de trappe op gaon 
(Nbk), van de trappe vaten wezen z'n haar 
geknipt hebbend (ho: Nw, Op), Een 
opkaemer lag vaeke een trappien hoger as 
een gewone kaemer, omdat die boven de 
kelder bouwd was di.: een trapje van 
weinig treden (Op) 2. terugwijkend stuk in 
het haar (Wol) D'rzitten aJlemaole trappies 
in ie haar, de kapper hetic  hakkenj knipt 
disse keer (Wol) 
trappedeure (spot.) ['tr...] - trapdeur 
trappegat (Nbk, Pe-Dbl) Ook trapsgaz 
(Wol) ['trapo ... ..traps ...  ] - trapgat (in een 
zolder) 
trappehekke (1) ['tr ... ]  - traphek: hek 
langs een trap 
trappehuus (1) ['trapo.j - trappenhuis 
trappekaaste (1) ['tr ... ] - trapkast 
trappelaampe (spot-) ['tn.] - traplamp 
trappelen ['trapl;] - trappelen (met z'n 
voeten op de grond) Hij sten te trappelen, 
zo neudig mos bij (Ld), Ik stao niet te 
trappelen ik voel er niet veel voor (Nbk) 
trappeleuning (Nbk) Ook trapleuning 
(spot.) ['tr ... I - -- ] - trapleuning 
trappelig (01-Nl) bn.; -er, -st ['trapox] 1. 
met trappelende bewegingen Die koe wil 
vannaacht kalven, hij wodt ongedurig en 
trappelig (01-Nl) 
trappeloek (Np) Ook traploek 0) 
['trapalukj'trapluk] - trapluik 
trappelopen ['trapa --- ] - traplopen muui 
van et trappelopen (Nbk) 
trappeloper (1) Ook traploper (Bu) 
['tr J ... J - traploper 
trappelzak (spot-) [trapsak] - trappelzak 
trappen zw. ww; overg., onoverg.; trapte, 
het trapt ['traprp] 1. (onoverg.) trappen: 
plaatsen van z'n voet Ie moe'n niet per 
ongelok op een adder trappen, dat is 
geveerlik (Nbk), JJï'J trapte me op 'e tijen, 
et doe allemachtige zeer (Nbk), iene op 't 
tijen trappen hem krenken, beledigen 
(Nbk), Ik trapte in een pienaesie dat etniet 
mooi meer was (Sz), Pas op, daor ligt glas, 
trap d'r niet in (Nbk), d'r in trappen erin 
lopen, zich laten bedotten: J. trapte d'r in 
(b) 2. (onoverg.) lopen (op een bep. wijze) 

(n) 3. (overg.) per ongeluk schoppen Hij 
trapte himzels tegen 't aankel (Nbk), Dan 
trapten je je mit de klompen tegen de aan-
kels an (Np) 4 (overg.) met opzet schop-
pen: Hij trapte 'm onder 't gat (Nbk), Hij 
het zn dan toch onder de beerlig trapt! 
(Nbk), de balie tegen de mure trappen 
(Nbk), Kiek war uut, straks begint dat 
peerd te trappen! (Nbk) 5. (overg) door te 
trappen, schoppen in een bep. toestand 
brengen een stok glas kepot trappen, een 
stok stien in de grond trappen (Nbk), Ik 
kan hun wel in de grond trappen, die 
rotvent (Nbk), iene d'r uut trappen met 
geweld, op ruwe wijze uit het huis zetten, 
uit een kamer, lokaal doen gaan 6. (overg.) 
bewerkingen uitvoeren door te trappen et 
trappen van boekweit in een buulkiste(El), 
De boekweite zoas ze op zoolder koemen 
was, kan zo niet verkocht wodden; ze moet 
eerst nog trapt wodden om de broeken d'r 
of te kriegen (k: Ste), As de turfmaekers 
de turf trappen gingen, hadden ze in iedere 
baand een polsien; as et trappen daon was, 
begon et tw-fstikken (s: Np) 7. trappers van 
een rijwiel ronddraaien met z'n benen Hoe 
hij ok trapte, hij kon niet mit de fiets 
tegen et hogien op kommen (Nbk), We 
mossen trappen en doen om in de wiend 
op te kommen (Obk), Noordenwiend kuj' 
haost niet teugenin trappen, want et is vaak 
een dichte wiend (Sz) 8. orgeltreder zijn 
(Dhau) Etpomporgelmos vroeger mit twie 
man bediend wodden; de iene bespeulde et 
orgel en de aandere mos Jocht trappen 
(Dhau) * Af 't over de duvel hebben, trap 
iehim op 'e star (Nbk) 
trapper ['trapç] - trapper: iemand die 
trapt, i.h.b. turftrapper (Np, ho: Nw); 
pedaal van een rijwiel 
trapperen (Dfo, Np) zw. ww.; overg.; 
trappeerde, het trappeerd [tra'pt:aru] 1. 
trapperen, betrappen Gelokkzj dat ze him 
trappeerd hebben, altied die brommer op te 
voeren! (Dfo) 
trappersbod (Nbk, bo: Nw) et; -den; 
...bottien ['traprzb  ... ] 1. treebord Zie, en 
dan moest ie ze dichtetrappen; dan kreej' 
van die trappersbodden onder (ho: Nw) 
trapsgat z_ trappegat 
traptrede (ZW, Sz) Ook traptree (Dhau) 
['traptn:do/ ... trt:] - traptrede 
traptree z. traptrede 
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trapveltien - treef 

trapveltien (spor.) {'trapfeltin] - trapveldje 
tras (Nw) de [tras] 1. trasspecie Vroeger 
wodden de holle pannen an mekeer streken 
wit kalkspecie Daor kwam tras, een soort 
specie, en varkenhaor deur (bij de boeren), 
dan was et taoier (Nw) 
trasraem (Bu) ['tr ... ] - trasraam 
trauma (1)  ['tröMma] - trauma: in 
psychische zin 
travestiet  (1) [trawo'stit, ..vo...] - 
travestiet 
trawant (spar.) [trawant] - trawant: hand-
langer 
trawler (1) ['tro:olr] - trawler 
trechter Ook traclzter (Obk) de; -S; -tien 
['trsxtl/'trax ... ] 1. trechter Hij is zo vlogge 
as dikke stront in een trechter (Nw) 
trechterspinne (1) [tr ... ] - trechterspin 
trechtervormig (1) Ook trachtervormig 
(Obk) [aks. wisselt] - trechtervormig 
tred (bet. 1: Nw, Op, bet. 2: Wol) de; -en 
[tret] 1. tred: schrede, stap: van een mens 
(Nw): mit grote tred (Nw) of van een 
paard (Op) 2. hetz. als haenetre4 bet. 2, z 
aldaar (Wol), z. ook treedsel 
trede Z. tree 
treden Ook trederen (bet. 2: 0w) zw./st. 
ww.; overg., onoverg.; tredede/treedde, het 
trededltreden ['tri:di7Jtrudpij 1. (onoverg.) 
met flinke stappen lopen Daar komt buur-
man ok weer an treden, die het zeker wat 
nijs (St; Obk), D'r is iene langes treded 
(Nbk), Zie him es treden, zo] hij nog mit 
de bus moeten! (Obk), Een tree in de 
midden van de aachterbaand, om et op-
stappen wat makkeliker te maeken; ie 
treden eerst even aachter de fiets an om 
gang te maeken en dan stap ie op (Nw) 2. 

- (door mannelijke vogels; overg.) paren De 
haene het de kiepen treden (Dfo, Op), Hij 
tredert (0w) * (schertsend gezegd i.v.m. 
hanen:) Wijt heden nu treden! (Bdie) 
trederen Z. treden 
tredig (Obk) bn. ['trudax] 1. groot genoeg 
om bij het moederdier weg te kunnen, in 
verb. als Die biggen bin nog niet tredig 
die moe'n nog een posien bij de motte 
liggen (Obk) 
tredisie [tra'disi] - traditie: overlevering, 
traditioneel gebruik Slepen mit ooldejaoris 
een oojde tredisie (Nbk); overgeleverde 
wijze van doen/denken 't Past niet in oonze 
tredisie (Nbk), neffens de tredisie (Nbk) 

tredmeule (Dfo) ['trEtnlA:la] - tredmolen, 
i.c. een kammolen aangedreven door een 
hond 
tree Ook trede ( Diz, Ma) de; treden; 
tregien [trt:/'trt:d] 1. sport van een ladder 
de bovenste trede (Ma), Hij staot op de 
bovenste tree van de ledder heeft het 
maatschappelijk ver gebracht (Dho), zo 
ook Ieder dot zien best om de bovenste 
free van de ledder te berieken om het zo 
ver mogelijk te brengen in maatschappelijk 
opzicht (Db) 2. traptrede (Obk) 3. stap (die 
men neemt bij het lopen) Die nemt wat een 
grote tree loopt met grote passen (Bu), Die 
maekte een grote tree id. (Bu), Hij komt 
d'r mit grote treden an stappen (Diz), Hij 
kwam d'r wit grote treden an, dat beloofde 
niet vule goed (Bu), Ihy dot grote treden 
(Bu, 0w), ...nemt grote treden ( Ste, El), 
Doe kwam de onderbaos wit een grote tree 
op b keet an (vo), Rij kwam dr mit een 
grote tree an zetten (Dfo), Hij lopt wit een 
grote tree (Np), Mit grote treden gaot hij 
de diek uut (Np), En mar scharrelen en 
ploeteren om iene tee  veuruut te kommen 
om het een beetje beter te krijgen, om 
vooruit te komen in maatschappelijk 
opzicht (Np) 4. stap die men neemt/kan 
nemen als eenheid van afstand (Nbk, b) 
Hoevule tree is die akker? (Nbk), (met als 
mogelijk antwoord) Stief twintig free en 
daor boolt 't wit op (b), N leup, zoas 
gewoonliks, een free of vieftien voor (b) 5. 
hetz. als opstap, bet. 2, z. aldaar (Bdie, Bu, 
Dho, El, Ld, Nbk, Nw, Np, 0w, Sz) Een 
tree an de fiets, dat haj' an de koets ok 
(Bdie, Nbk, 0w), De opstap op et achter-
wiel wodde ok wel tree nuumd (Bu, Nbk, 
Nw, El), zo ook Een tree achter an de asse 
van de fiets, daar stapten ze vroeger mit 
op (Sz), Een glaezenwaegen had ok wel 
een tree (Bu) 5. pedaal van een rijwiel 
(Wol) de free tegen de schenen kriegen 
(Wol) 
treedsel (Dho, Nt, Np, Nw, Obk, Sz, Wol) 
Ook tresel (Op, Ste), haenetrese/ (Np, 
Obk) et ['trt:tsi/'trt:si/'h ] 1. kiemblaasje, 
naar men zegt: zaad van de haan in het ei, 
hetz. als haenetree bet. 2 Et tresel van de 
haene in een ei vunnen we as kiender war 
vies (Op), Dat ei dat hoef ik niet, daar zit 
haenetresel in (Obk) 
treef z. trefien 



treensien - trek 

treensien (Bdie) et; treensies ['trï:sin] 1. 
licht paardetuig 
treeplaanke ['tr...] - treeplank (vooral aan 
auto's) 
trefbal (1) ['trcvbal] - trefbal 
treffen st. ww.; overg.; het tmffenitroffen 
[trefqi] 1. (m.b.t. personen) tegenkomen, 
ontmoeten, vinden Ik zal die kerel voor 
alles uutmaeken, a  ¶zn war es tref (Obk), 
We hebben heur op 'e mark troffen Nbk) 2. 
(mbL personen) overeenkomen, elkaar 
vinden, het samen goed kunnen vinden 
(Dhau, Ma, Nbk), in verli als De koop is 
deurgaon, ze hebben mekeer troffen (Dhau, 
Nbk), 't Is aorig truffen wit die beide ze 
hebben elkaar beslist gevonden, die twee 
(Ma) 3. toevallig geluk hebben, goed 
uitkomen Now, dat tref ik, daf' thuus 
binnen (Nbk), We treffen 't nog, dawwe in 
't Drentse broek binnen (b), Hoe kon 't zo 
roer treffen (b), Dat et now ok zo treffen 
mos (b), Et treft beroerd, dak now 
vandaege krek ziek wodden bin (Dhau), 
Dat zak treffen (Nbk, b), Ik kon 't niet 
beter treffen (Nbk, b), Dat moej' al treffen 
dan moet je toevallig geluk hebben, dan 
moet het toevallig zo uitkomen (vo), Now, 
ie treffen 't niet, et eten is trek op, ie 
hadden eerder kommen moeten (Nbk), 't 
Wil ok altieten roer treffen (b), Die het et 
best troffen, die is goed terechtekommen 
(Nw), We hebben et war troffen wit et 
hujfen di.: de omstandigheden, met name 
het weer, waren gunstig (Ld, Ma, Nbk, 
0w, Ste), Hoe wil 't zo treffen hoe is het 
mogelijk dat het toevallig zo uitkomt (Nbk, 
Np) 4. raken, nadeel ondervinden, over-
komen (verspr.) Hij gaot altied wel zo 
beleggen dat hij gien schuld treft (Sz), Et 
is gien femilie van oons daorom treft et 
oons niet zo (Ld) 
treflen (verspr.) Ook treef (Dho, Obk) et; 
trefies [trufin/tn:f] 1. treeft Een treffen 
hoort onder de panne, 't is een reustertien 
in et pietereuliestel (El, Nbk), We zetten 
de spekpanne op een iezeren treef(bo: Bu; 
Obk) 
treficaans (El) ['tref...] - trefkans: kans om 
te treffen, raken As een geweer oolder 
wodt gaot et spreiden, dan heb ie minder 
trefkaans (El) 
trefpunt (spor) ['trefAnt] - trefpunt, 
plaats van samenkomst 

trefwoord  (spor.) ['tre(v)wo:ort]  - 
trefwoord, steekwoord 
treggat z. trekgat 
treilen z. truilen 
trein [trjn] - trein: spoortrein wit de trein 
treinbotsing (spor.) ['tr ... ] - treinbotsing 
treinkaortien ['tr ... ] - treinkaartje 
treinkaping (spor.) [tr ... ] - treinkaping 
treinlokemetief(1) ['tr..j - treinlokomotief 
treinmassienist (verspr.) ['tr ... ] - trein-
machinist 
treinpasseniel (1) ['tr ... ] - treinpersoneel 
treinpassesier (1) ['tr ... ] - treinpassagier 
treinrail Ook treinrallie (Nbk) [tr.../...] - 
treinrail 
treinrallie z. treinrail 
treinramp ['tr...] - treinramp 
treinreize ['tr ... ] - treinreis 
treinreiziger ['tr ... ] - treinreiziger 
treinrit (1) ['tr ... ] - treinrit 
treinrover (1) ['tr ... ] - treinrover 
treinsignaal (1) ['tr...] - treinsignaal 
treinstel (spor.) ['tr..] - treinstel 
treintaxi (spor.) ['tr...] - treintaxi 
treiteren zw ww.; overg.; treiterde, het 
treiterd ['trejtrn] 1. treiteren, pesten Ie 
moe 'n me niet zo treiteren (Nbk), Die zit 
me de hieltied te treiteren (Mw), treiteren 
en vitten (01-Nl) 2. de grond bewerken 
met een eg (0w) 
treiterig (Spa) ['trejtçox] - treiterend, 
geneigd tot ruziën een treiterige vent (Spa) 
trek 1 de; -ken, -kens (bet- 5, 6); -kien 
[trek] t. keer dat men trekt in iene trek 2. 
in (niet) an je trekken kommen (niet) aan 
z'n trekken komen 3. in in grote trekken in 
grote lijnen (spor.), zo ook in roege 
trekken 4. gelaatstrek N het dezelde trek-
ken (Np), Die het een gemene trek over 
him (Nbk), Die jonge is nogal een deur-
zetter en hij het kiek zoe'n besliste trek 
om de mond as Fraans (vo), N het de 
trekken van zien pake (Db, Dhau) 5. 
kenmerkende eigenschap (in psycho-
logische zin) Hij het de trekken van zien 
vader (Wol, Spa), Hij het dezelde trekkens 
as zien heit heeft dezelfde aard (ook in bet. 
4) (Bu, El) ...trekken... id. (Obk) 6. daad, 
vereiste manier van doen (Bu) Hij docht 
dat hij een hiele trek daon had (Bu) 7. 
zenuwtrekking, stuiptrekking de laeste 
trekken de laatste stuiptrekkingen van een 
bijna dood dier (Np, Nbk) 8. in zien trek- 
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ken tbuuskriegen z'n trekken thuiskrijgen trekbalke (verspr.) Ook trekplaete (Nw) 
(Obk, Ste, Sz): Hij het overal de spot mit, ['tr ... ] - trekbalk (in een bouwwerk) een 
mar hij kan zien trekken nog wel es th uus trekbalke van de iene mure naor de 
knegen (Sz) 9. trek, de benodigde lucht-  aandere (s), Een trekbalke is een balke die 
stroom in een schoorsteen D'r zit wel trek de boel beethoolt, die hoolt bijv. een miiie 
in de schostien, vaeke as et mooi weer mit vaaste vii de muurplaete (Nw) 
wedt of as et wat badde wijt (Nbk), Bij trekbek (Spa) de; -ken ['tregbek] 1. be-
helder, dreugend weer zit d'r wel trek inde vestigingspunt aan de dissel van een 
locht; as et hiel stil weer is niet vanzels, en wagen, bestaande uit twee platen, met in 
as et mistig is al hielemaole niet (Nbk), D'r elk een gat, die om een naar achteren 
kon wel winter ankommen, want dt zit stekend trekijzer (met een gat daarin) van 
zoe'n trek in de schostien (Nbk), Bij een de trekker sluiten; in de boven elkaar 
slechte trek van de schostien kriej' een zittende gaten komt, ter bevestiging, een 
rooknust (Db) 10. neiging tot eten, eetlust 

 
ijzeren pen 

trek kriegen (Nt), Ik heb niks gien trek an trekbelle (spot.) ['tr ... ] - trekbel 
eten (Np) 11. neiging tot krom trekken trekbeugel (Np, Obk) ['tregb...] - trek-
(van hout) (Obk) Een fijne kolf moet van beugel, baggerbeugel 
neutenh ooIt wezen, d'r mag ja gien trek in trekbien (Db, Dho, El, Ld, Obk) ['tregb...] 
zitten (Obk) 12. (bij roken) haal Geef me - trekbeen 
es een trekkien laat me even een trekje van trekblad z. trekkeblad 
je sigaret, sigaar nemen (Nbk) 13. mi-  trckblaore (verspr.) de; -n; ...blaortien 
gratie, verhuizing (spot-) de trek naor et ['tr --- ] 1. blaar die in de verf is getrokken 
plattelaand(spor.) 14. vogeltrek (Dfo, Nbk, trekdeuze (Dfo, Dhau, Obk, Spa) ['treg 
Obk) Wat bin de gaanzen in de trek tegen-  d.&:za] - trekharmonika 
woordig (Obk), Daor hebben de voegels de trekdier (spot.) ['tregd... 1 - trekdier 
trek op (Nbk, Dfo) 15. in in trek wezen trekdrup (01-Nl, Spa) et, de ['trsgdrApl 1. 
trek II (Spa, Sz, 5: Np) et ['trek] 1. stuk bep. soort drop 
veen tussen twee evenwijdige greppels dat trekgat (Dho, El, Nbk, Wol, Ste) Ook 
klaargemaakt is om tot het turfsteken over treggat (Nt, Spa) et; -ten; -tien 
te kunnen gaan (Sz, 5: Np) 't Stok veen-  ['trelcxatl'trcxat] 1. trekgat, nl. plas door 
grond dat zo klaormaekt wedde veur et uitbaggering ontstaan Tegen de venepetten 
eigenlike turfstikken beginnen kon, was wedde vroeger wel de trekgatten, ok wel 
zoe'n aanderhalve meter bried en nuwnden de potgatten zegd (Nbk), D'r zat een 
ze een trek (s: Np), Hij begon van aach-  kwaoiegente in 't treggat(Spa), scheren in 
teren et paand of te warken; lag d'r niet de trekgatten (Ste), Zokke trekgatten gnuj-
hielendal genoeg vene op, dan kon hij van jen sta origan dichte in een tied van 50, 60 
aachter hun d'r wat mit dejutte over doen, jaor, behalve as d'r zwanen in zitten, die 
was d'r te vule, dan kon hij dat weeerom-  holen et schone (Ste) 
meschoeven in et baksgati Hij mos dus de trekhaoke de; -n;  .haokien ['tr ... ]  1. 
hieltied aachteruut warken. As hij dan trekhaak: om aan/mee te trekken, om te 
zoek trek veur him op peil bad, dan streek doen verplaatsen Af' een trekhaoke an de 
hij daor mit de rogge van de jutte over-  auto hebben, kuj' d'r van alles an pikken 
benne, zodat et trek mooi slicht lag veur de (Obk), De dissel zit veur an de waegen 
turfmaeker (s: Np), De spitter begon an de waor de trekhaoke an zit (Diz), Daor sten 
buterkaante van et trek (de stroke grond een groot hoolten rad mit kam vielen d'r an 
die ofbonkt was) te spitten (s: Np), As dat en een trekhaoke veur etpeerd, dat mar de 
klaor was gong de spitter weer naor et trek hieltied in de rente lopen mos, krek as in 
om opnij vene in de bak te spitten (s: Np),  een drijmeule (vo), An de baggelbak zat 
(gezegd nadat men met een veenmachine op iedere hoeke een zwaore lcramme; an 
een stuk veen met de breedte van een trek elke kramme zat een trekhaoke, daor de 
had verveend:) We hebben d'r weer een baggelmannen de bak an voerder trekken 
trek veur weg (Spa) kennen as dat neudig was (Np) 2. bep. 
trekautomaat (spot.) ['tr...] - trekautomaat haak aan een ouderwetse ploeg waarmee 
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men deze in een andere stand kon zetten, 
ni. door de trekhaoke in een ander gat van 
de kaom (z. aldaar, bet. 2) te plaatsen 
(Dfo) 3. haak waarmee men plantenresten 
enz. uit een sloot e.d. kan trekken (om die 
schoon te maken) (Wol) een trekhaoke om 
de sloot op te maeken (Wol) 
trekharke (Dhau) de; -n [trek...] 1. hetz. 
als sleepharke, z aldaar 
trekharmonieke z. trekmonieke 
trekhoolt (Np) et; -en ['trek..] 1. dwars-
hout dat aan de disselboom werd gehaakt 
en waar twee (soms drie) spoorstokken aan 
werden bevestigd, zodat er twee (soms 
drie) paarden konden trekken: Ie hebben 
een lang trelcboolt mit twie spoorstokken 
d'r an (Np) 
trekkaaste (Db, EI, Ld, Obk, 0w) 
[trcka:sta] - trekharmonika 
trekkaore z. kaore 
trekkebek z. trekkebekker 
trekkebekkeboom (01-Nl) de; ...bomen; 
-pien ['trekobeko ... ] 1. boom waaraan bep. 
zure peren groeiden, daarom trekkebek-
ken geheten; hetz. als haarrnharkiespere, z. 
aldaar 
trekkebekken 1 (verspr. WS, Nbk, Obk, 
be: Nw, fp, b: lm, In) Ook trekkebekker 
(Nbk, Sz, p) mv. (all. de vorm trekkebek-
ken) ['trekobsk/ ... bekr] 1. bessen van de 
sleedoorn, zo geheten i.v.m. de wrange 
smaak 2. (verz.) sleedoornstruik (Np,  ) 
De trekkebekken bIuien now (Np) 3. 
vruchten van de hagedoorn (Nbk, b: In) D'r 
zitten trekkebekken an de meidoorn (Nbk) 
4. wilde kersen (Ste) 5. hetzelfde als 
haarmharkiesperen, z. aldaar (01-Nl) 
trekkebekken II (Db, Dho, El, 01-Nl, Sz, 
Wol, b: im) onbep. w. [trekobekij] 1. een 
vies gezicht trekken wanneer men iets on-
smakelij ks eet 
trekkebekker (Bdie, Ste) Ook trekkebek 
(Ste) de; -5; -tien ['trekabekr/ ... bek] 1. 
rode bosbes, vossebes (Bdie) 2. bep. soort 
kers: more! (Ste) 3. z trekkebekken T 
trekkebenen z trekkebienen 
trekkebjenen (Wol) Ook trekkebenen 
(Spa) ['tr ... / ... ] - trekkebenen 
trekkeblad (verspr. f) Ook trekblad 
(0w), trekkerblad (Dhau), trekkersbiad 
(Dfo, 0w) et;  b1aeden; ...blattien 
['treko ---  --- ]  1. grote weegbree of blad 
daarvan (ook verz.) Trekkeblad doen ze op 

stienpoesten (Np), ... om zwullende vingers 
(Np), trekkersblad op een zwalle (Np, 
0w), Zoe'n trekkersblad bruken we wel 
veur zwullerije, een stokkien spek onder et 
blad, om riepen te Jaoten (Dfo) 
trekkemes z_ trekmes 
trekken T (Ma) mv. [trek] 1. trekgaten, 
nl. plassen door uitbaggering ontstaan 
trekken IT st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1-6, 7-12, 14-18, 20, 23-29)/is (bet. 
1-6, 8-11, 13, 16-18, 21-23, 26, 28, 29) 
trokken ['trekj]] 1. (onoverg.) trekken: een 
trekkende beweging maken, een trek- 
kende kracht uitoefenen Die koe is een 
taoie melker, daor mooi' aorig an trekken 
sterk de bij het handmatig melken horende 
trekkende handbewegingen maken (Op), 
Hij trok wat slimme nmpen haalde de 
haan van het geweer nogal plotseling over 
(b), an de belle trekken lett. en fig., an de 
touwgies trekken z. onder touw, bet. 2, an 
de hope trekken, z. onder ijppe, d'r an 
trekken flink hard werken: om op te 
schieten, om iets af te krijgen: We moe'n 
d'r even flink an trekken, om et of te 
kriegen (Nw) 2. door te trekken verplaat- 
sen of in een bep. toestand brengen wat 
strak trekken, Trek de liende d5- mar even 
langes (Diz), wat kepot trekken, Je moe'n 
him in de bocht trekken ni. bij het maken 
van een dorsstok (Np), Af' et zwil mit de 
teem bij mekaar trokken hebben, kriej' een 
opper (Spa), Et ommestikken van et 
ploegrister is veur brieder ofsmaller voren 
trekken ( Dfo), iene over de streep/strepe 
trekken, wat naor fe toe trekken lett. en 
fig.: Af' wat naorje toe trekken, dan hef' 
dat aan lik niet eerlik kregen (Nbk), 
trek-naor-je-toe in- ha!ig persoon (Dfo), 
de aandacht trekken (Nbk), iene an 't haor 
trekken, Pas mar op dat hijfe d'r niet in 
trekt, want et is een echte judas (Wol), d'r 
overuut wezen om iene d'r in te trekken 
hetz. als iene een bakke te zetten, z. onder 
hakke, bet. 2 (0w), We trekken et d'r of 
mit de dong- haoke d.i. van de wagen 
(Nbk), En de boer mar hopjes trekken mit 
de dongklauwer op et laand; dan mossen 
die bulties nog strijd wodden (0w) 3. 
(overg.; van percelen) tot één maken, bij 
elkaar trekken Dat hoekien kiif' d'r zo bij 
trekken (Spa), Dat laand gaon we d'r bij 
an trekken ( Sz), zo ook We trekken et bij 
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mekaander an ni. die percelen (Ste), 
kaampies laand bij mekaar trekken (Diz, 
Np) 4. (overg.) door te trekken doen 
voortgaan, voorttrekken Et peerd trekt de 
waegen (Nbk), Dat kan de brune niet 
trekken dat kan Bruintje niet trekken S. 
(overg.) door kracht uitnemen een koeze 
d'r uut trekken (Nbk), et kalf out de koe 
trekken (spor.), et kalf van de koe trekken 
(Nbk, vo, Pe-Dbl), Die koe kalfde zo 
zwaor, dam-  hewwe tegen scheuren en 
trekken moeten (Dfo), De koe was slim 
duw; mar ik heb d'r een beste bolle van 
trokken (Spa), een mes trekken een mes te 
voorschijn halen en ermee gaan vechten: 
Vroeger wodde d'r in disse streken nog wel 
es een mes trokken (Obk) 6. (overg.; m.b.t. 
tand of kies:) bij iemand wegnemen, uit-
trekken De dokter trok me wit een koeze-
tange (Wol) 7. (onoverg) proberen voor 
een lagere prijs te verkrijgen De koopman 
is mit je an 't trekken (Np), taoi trekken 
bij de koop (El), Wees now es vlot, ie 
moe'n aJtied niet zo trekken (Op), Dam -het 
hij nogal even an trekken moeten veurdat 
hij gelok kreeg (Nbk), Nog even an de 
pries trekken, d'r moet nog wat of (Nw) 8. 
(overg.) een lot e.d. nemen, kiezen en 
daardoor verkrijgen een lot trekkeA Hij 
het et trokken mit een gulden d.i. bij het 
kopen op een openbare veiling (Np, Sz), 
De koenen wo trokken op een verkoping, 
dan WO b ze veild (Nw), Ik trekke partij 
veur die jonge zal hem beschermen, de 
hand boven het hoofd houden (Nw) 9. 
(overg; mbt. een loterij) de nummers, 
prijzen en nieten bekendmaken (Pe-Dbl) 
10. (overg.) een aftreksel maken trekken 
laoten id.: Trekken laoten van de lubbestok 
is goed voor verkolenhied (Dfo), soep vieis 
trekken (Dho), thee trekken laoten, verder 
in De thee moet even trekken een sterker 
aftreksel doen ontstaan (Nbk), --- is trokken 
is voldoende getrokken (Nbk) 11. (ono-
verg) zuigen: bij het roken an de sigerette 
trekken, an de piepe trekken (Nbk) 12. 
(onoverg.; mb.t. rookartikelen, pijpen:) 
zodanig zijn dat zuigen goed mogelijk is 
De piepe trekt niet zo best, je moe 'n even 
goed anpappen (Diz) 13. (onoverg.) 
opgezogen worden Et waeter trekt in de 
spoonze 14. (overg.) regelmatig aan geld 
ontvangen rente trekken, lene die in de 

steun zit die trekt (Nw), Af' et in ier keer 
doen laoten, kost otje aJliend mar een 
klein bedrag an rente (..), en we kun d'r 
ok drekt van trekken (vo) 15. (overg) 
aantrekkingskracht uitoefenen Datmaegien 
trekt mij (Dfo), Gien plak dat mij zo 
trekt (b) 16. (overg.) aantrekken (zodat er 
mensen komen) Dat trekt een protte volk 
(Wol) 17. (overg.) met een potlood e.d. 
een lijn maken een lijn trekken 18. 
(overg.) door spierbewegingen in het 
gezicht een hop. gelaatstuitdrukking aan-
nemen gekke bek- ken trekken (Dhau), 
raere bekken... (Nt), Hij trekt een 
lillekerd een rare, lelijke  gelaats-
uitdrukking (Np, Nbk), Hij trok de 
reenfels in et veurheufd (Obk), Hij trekt 
een raere kop (Diz), Die trekt een kop as 
een aep (Nbk) 19. (onoverg.) zich vormen 
door trekkende bewegingen D'r trok een 
lachien om zien oolde gezichte 0). D'r bin 
blaoren op trokken (Nw), D'r trekt een 
blaore op 'e deure (Dhau) 20. (onoverg.) 
door sterke spierbewegingen trekkende 
bewegingen maken N trekt een betien mit 
et iene bien (Db, Nw), Hij trekt mit et 
bien, hij trekt wat (Np, Nbk), J. trok es 
wat mit de schoolders (b) 21. (onoverg.) 
zich bewegen naar, gaan naar zondags-
aovend naor de meid trekken (Obk), Wij 
trekken op huus an gaan naar huis (Wol), 
Hij trekt in de bouw gaat naar het 
bouwland (Sz, Spa), As ik zo meitieds 't 
veld in trekk of in de bos omdwele (..) 
(b), De voegels trekken ok weer op 'e bos 
an (Nbk), De mistdaxnpen trokken over 't 
laand (.) (b), De dauw trekt over 't laand 
(Spa), De koolde trekt me over de rogge 
(El), Hij trekt daor hielemaole henne is 
daar steeds vaker (nl. in dit geval: bij zijn 
meisje) (0w) 22. (onoverg.) een trektocht 
maken, dan weer naar de ene, dan weer 
naar de andere plaats gaan (bij het kam-
peren, fietsen) trekken op 'e Lets (Obk) 23. 
(onoverg.; m.b.t. dieren) op de trek gaan et 
trekken van voegels bij de haast (Op) 24. 
(onoverg.) tochten Et trekt een betien 
(Nbk), Af' een raem eupen hebben dan 
trekt et (Nw), Et trekt, de deure staot los 
(Spa, Np) 25. (onoverg.; m.b.t. kachels) 
voldoende luchttoevoer krijgen De kachel 
wil niet trekken (Spa) 26. (onoverg.) door 
te trekken vervormen Die naod in de deure 
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trok aorig (Np), Mit nijen trekt et wel es 
(Wol), scheef trekken (Sz) 27. (onpersj 
een schrijnend gevoel geven Et trekt (Bu) 
28. (overg; m.b.t. kleding) aantrekken 
Trek even de kiek 

dFr 
 over! (Ste) 29. 

(onoverg.) gelijkenis vertonen met De 
kiender trekken naor de mem lijken op 
(Obk), Et trekt op (1.) lijkt op (Bu), Dat 
kiend trekt op heur opoe lijkt op (Bdie) 30. 
(onbep. w.) turf graven (Bdie, Np) 
trekkepout (Sz) de; ...poten; ...potien 
['trekopo:ot] 1. iemand die voortdurend met 
één van z'n benen trekt 
trekker de; -s; - tien ['trskç] 1. iemand die 
een zaak trekt, door te stimuleren verder 
brengt 2. tractor We gaan mit de trekker 
de grote dein in (El) 3. trekker van een 
vuurwapen 4. iemand die voortdurend 
probeert een lagere prijs te bedingen, ook: 
iemand die nooit iets van de prijs af wil 
doen (Dhau): Dat is een trekker, want hij 
wil d'r niks of doen (Dhau), Dat is ok een 
trekker inhalig iemand, iemand die alles 
probeert in te pikken (Nw) 5. bep. gereed-
schap bij het stoelejnaeken (Nw), vgl. De 
twiegscbelders kwajnynen in de twintiger 
en dattigerjaoren; daegeliks hadden ze de 
twiegen op en aovens en naachs mossen ze 
ze schellen mit de kiender d'r bij,-  de 
schelle kwam van de twiegen wit een 
trekker of knieper, die kwam d'r omme-
benne en dan struupten ze de schelle d'r zo 
of, inien heit was stoelemaeker en dec et 
dus een hieleboel (Nw) 6. publiekstrekker 
(1) 7. iemand die de veenspecie bewerkt in 
de baggelbak (Np, Nt, Sz) D'r ston een 
span trekkers in de baggelbak (Nt, Np), 
een trekker en een menger of een spitter en 
een menger (Sz) 8. iemand die trekt: met 
een kampeertent, een camper enz. 
trekkerblad z trekkeblad 
trekkeri'je de [trekç'ijo, ook ... ejo, z. -ij e] 
1. het voortdurend trekken 2. het touw-
trekken bij een koop of verkoop om 
minder te betalen/winst te maken Dat was 
me ok een trekkerie! (Nbk) 
trekkerig bn; -er, -st ['trekçax] 1. (m.b.t. 
het weer) nogal koud Et is zo trekkerig, d'r 
kan wel vorst kommen (Np) 2. tochtig, 
winderig (b: Im) 
trekkerploeg (0w) ['tr...] - tractorploeg 
We hebben now een trekkerploeg (0w) 
trekkerrieden (Nbk, vo) onbep. w. ['trek 

ridn] 1. rijden op, met een tractor mit de 
mesienen ornmegaon en trekkerrieden (vo) 
trekkersbiad z trekkeblad 
trekjcershutte (1) ['tr ... ] - trekkershut 
trekkerskeet (Sz) de; ...keten; ...ketien 
['tr ... ] 1. schaftkeet voor trekkers, z. trek-
ker, bet- 7 
trekketten (1) ['tr...] - trekketting 
trekking de; -s, -en ['treklij] 1. trekking: 
van een verloting Wanneer is de trekking? 
(Bu), de trekking van de verlotting (Spa) 
trekkingsdag (Spa) ['tr ... ] - trekkingsdag 
trekkingsdaotum (1) ['tr ... ] - trekkings-
datum 
treklaampe (Diz, El) ['tr ... ] - treklamp 
treklasse (Nw) de; -n ['treklas] 1. houtlas 
voor balken, met name voor gebienten, nl. 
met in elkaar grijpende uiteinden die 
haakvormig zijn gezaagd 
trekledder (Ma, 0w) Ook uuttrekledder 
(0w) de; -s; -tien ['t.../...] 1. ladder (uit 
bep. gedeelten bestaand) die men langer 
kon maken door deze uiteen te trekken 
trekjiester (Np, Obk, 0w) de; -5; -tien 
['trW] 1. lijster die trekt Deschatliester, et 
geelvleugeltien en et roodvieugeltien bin 
echte trekliesters (Obk), De trekliesters 
wedden hasems in de boswallen deur 
boereknechten in liesterstrikken mit stru-
pies van peerdebaor nut de stat van een 
ruun vongen, in bogies van een sepie-
pentoeke (0w) 
trekmes (Dfo, Ld, Ma, Nw, Op, Ste, b: In) 
Ook irekketnes (Nw) et; -sen; -sien ['trek 
mes/trekomes] 1. boommes, haalmes, trek-
mes De spieken [nl. van het wagenwiel] 
weren in vorm sneden wit een heel- of 
trekines; zoe'n mes bael ie naorje toe, dat 
kwam aorig kiek (Ma), Schellen wodde bij 
de dennen wit een trekmes daon, war de 
onderste beste wedde d'r meerstal wit een 
batse of steuken (Ste), Ik schelde de 
bomen vroeger mit et stekkien  of 
idiaalboortien of mit et trekmes (Ld) 
trekinonieke (Dho) Ook trekharmonieke 
(Bdie, Nbk, Np, Nw) ['tr..J...]  1. 
trekharmonika 
treknaegel (Nw) de; -s ['trek...] 1. iemand 
die alles in wil pikken (Nw) Dat is ok een 
treknaegel! (Nw) 
treknet (verspr.) ['tr ... ] - treknet: sleepnet 
trekpeerd ['tr ... ]  - trekpaard een goed 
trekpeerd (Op), .. veur de trekschute (Ste) 
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trekpenne - treurwilg 

trekpenne (1) ['tr ... ] - trekpen 
trekpiaanke (Nt, Obk, Sz) de; -n ['trek...] 
1. (in de veenderij) bep. plank gebruikt bij 
het bewerken van de veenspecie De 
trekplaanke bruken ze bij et venen, van 
de wal of op een tonne (Nt) 
trekpiacte z. trekbalke 
trekpleister [' tr ... ] - trekpleister: lett.: een 
trekpleister op een likdooni (Bu, Ste); fig.: 
iets dat trekt, dat aantrekkingskracht heeft, 
plaats die trekt: De speultuwi bij Tfaarda 
in Oranjewoold is een trekpleister (Nbk, 
Sz, Np), Schotermark op 'c twiede pink-
sterdag is veur veel meensken een trek-
pleister (Op); meisje dat jongens aantrekt: 
De mooie meiden bin daor de trekpleister 
(El), Dat inaegien is ok een trekpleister 
(Ste); lelijk gelaat (Bu) Wat het die toch 
een mal gezichte; die het me toch een 
trekpleister! (Bu) 
trekpoppe (Bdie, El, Nbk, Obk) ['tr...] - 
trekpop, marionet, harlekijn Een harlekijn 
is een trekpoppe (Obk) 
trekpot ['trekpot] - trekpot 
trekroute (1) ['tr ... ] - trekroute 
treksehute ['tr --- ] - trekschuit 
treksiuting (WS, El, Obk) ['trek...] - 
ritssluiting (vroeger vaker gezegd dan 
ritssluting) een treksluting an de kaanten 
van de broek (Ste), (bij overschoenen:) een 
trekslutinkien an de kaanten (Ste) 
trekstange (Bu, Ste) de; -n ['tr ... ] 1. stok, 
stang waarmee men een onderdeel van een 
wagen of van een machine op kan lichten 
An de dissel hong vroeger de trekstange 
(Bu), (m.b.t. een maaimachine:) Een rok-
stange, een trekstange daor af' mit lichten 
kunnen, opba eien dus aenlik, om de rot-
zooi die d'r an hangen bElt kwiet te raeken 
(Bu) 
trektocht ['trsktoxt] - trektocht, tocht die 
wordt gemaakt door te trekken: De liesters 
gaon weer op trektocht naor et zuden 
(Dhau) 
trekvaaste (Db, El, Ld, Np, Obk, s) Ook 
trekvast (Spa) [aks. wisselt] 1. (m.b.t_ 
paarden) met de wil, bereidheid tot trekken 
Et peerd is niet trekvaaste, et wil niet 
anvatten (s) 
trekvast z. trekvaaste 
trekvoegel [' tr ... ] - trekvogel (lett.) 
trekzaege (spor.) ['tr..] - trekzaag (lang, 
met twee handvatten) 

trekzak (01-Nl, Sz) ['tr --- ] - trekzak 
trekzalve (vo) {'tr ... ] - trekzalf Doe mos-
sen d'rpoeden maekt wodden van zakke-
goed en daor mos van alles in: grwie 
ziepe, creoline en trekzafve en dat tot een 
pappien maeken mit lienmaef (vo) 
trend (spor.) [trent] - trend: ontwik-
kelingstendens, mode 
trenen ['trï:n:] - trainen 
trener ['trï:nr] - trainer 
trening de; -s, -en; treninkien ['trï:ntij] 1. 
training 
treningsbioeze ['tr...] - trainingsblouse 
treningsbroek UIT...] - trainingsbroek 
treningsjek (Nbk) ['tr...] - jack als deel 
van een trainingspak 
treningspak ['tr ... ] - trainingspak 
trens (Sz) et; trensies ['trens] 1. hetz. als 
spinnegien, bet. 2, z. aldaar 
tres (verspr.) de; -sen; -sien [tres] 1. tres 
(aan kleding) Ze zaggen d'r een betien 
potsierlik uut in de zwarte jassen mit de 
zul veren tressen (s), een tres in de fluiope 
van 't hemd (01-Nl), een tressien in de 
splitte van 't hemd (Wol), De jurk is mit 
stiksels en tressen versierd (Db), een 
tres(sien) op 'ejurk nijen (Bu) 
tresbaand (Obk) et ['trszb ... ] 1. (verz.) 
band waarvan men tresbloemen e.d. van 
maakt, z. aldaar 
tresbioemen (Bu, Sz) mv. ['trszblurn:] 1. 
tressen, boordsels i-d. vorm van bloemen 
een wollen stof mit tres bloem en d'r op 
(Sz),  tresbloemen, bloemen van tres 
(baand vaeks wat) op een (baaien) rok of 
een mooie jurk; et was glaanzend zwat op 
dof zwat (Bu) 
tresel z_ treedsel 
tresien (Wol) et; tresies ['trusin] 1. bep. 
soort paardebit, trens As d'rgien stange an 
etpeerdebit zit, dan is et een tresien (Wol) 
treure (Ma, Nbk) de ['trA:aro] 1. in tot in 
de treure uit den treuren: Dat hek tot in de 
treure toe uutlegd (Ma), zo ook Dat hek 
tot de treure toe uutlegd (Nbk) 
treurig ['trA:orax] - treurig: verdrietig, 
bedroefd Wat sta of' treurig te kieken 
(Nbk); droevig gesteld (..) dan staot et d'r 
treurig veur in de wereld (vo), Wat dot die 
man weinig veur zien centen, et is toch 
treurig een schandelijke toestand (Nbk) 
treurspul (1) ['tr ... ] - treurspel (lett.) 
treurwilg (spor.) ['tr --- ] - treurwilg (lett.) 
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treutelkont - trilling 

treutelkont z treuzelkont 
treuzelaar z treuzeler 
treuzelen ['trA:zlifl - treuzelen, niet op-
schieten Schiet es wat op te treuzelen (Nw) 
treuzeler (Diz, Nbk) Ook treuzelaar 
(spot.) ['trA:zr/..Ja:or] - treuzelaar 
treuzelkont (verspr.) Ook treuzelkonte 
(Bdie, Dfo, 01-Nl, Spa), treutelkont (Db), 
trutteilconte (Ste) ['trA:zlkontt../'trA:tlkont/ 
'trAtlkonto] - treuzelaar 
treuzelkonte z. treuzelkont 
tri'je (Sz) de; -n; tri'jgien ['treja] 1. pols 
van kleine karn De botter begint al om de 
trie te klitten, de botter is gauw groot 
(Sz) 
triangel [tri'jaq(g)] - triangel (bep. 
muziekinstrument) 
tribune de; - 5; - gien [tri'bynn] 1. tribune 
(voor toeschouwers) 2. publiek op de 
tribune 
tricootje (Nbk) [tri'koMtja] - tricootje, in 
bep. verb., z. onder klits II 
tricotsteek (Nbk) [tri'kowstuk] - tricot-
steek 
triele (Dfo) de; -n [trilo] 1. langpootmug 
triem Z. trieme 
trieme (Bdie, Bu, Dfo, Nt, Obk, 0p,  Spa, 
vo, p,  b: lm, in) Ook triem (Db, Dhau, Ma, 
Np, Obk, 01-Nl, Sz) de; -n; -gien ['trimo/ 
trim] t. treem, sport van een ladder Die 
het de hoogste trieme van de ledder haeld 
heeft het ver geschopt (Obk), As de rogge 
of de haever goed dreuge was, zette hij de 
ledder tegen et huj vak an en sleug et zaod 
d'r uut op 'e tnenien van de ledder (vo) 
Trien (Bu, Nbk) Ook Triene (Dfo, b) de; 
-en; -tien, -egien, vaak: Triensje [trin! 
'trina] 1. vrouwennaam 2. (met kleine 
letter) eigenaardige vrouw (Bu, Dfo, Nbk) 
een vremde trien (Nbk), Dat jonk is een 
rere triene (Dfo), Wat een trien bekstok 
mens dat altijd de mond open heeft (Bu) 
Triene z. Trien 
triep (Dho, Nbk, Obk, Ste, Wol) Ook trijp 
(Sz) [trip/trsjp] - bep stof: trijp Vroeger 
haj'rood triep, et was okpluus, war goeie 
kwaliteit, et beste soort pluus (Ste), triep 
voor beddezakken (Wol) 
triepels (Spa) bn; attr. ['tripJs] - trijpen: 

- van trijp gemaakt triepelsepantoffels (Spa) 
triepen (Nt) bn.; attr. ['triprp.] 1. trijpen: 
van trijp gemaakt triepen pantoffels (Nt) 
triesien (Nw) et; triesies ['trisin] t. 

fijngebouwde vrouw een Een triesien (Nw) 
trilapperaot (spot.) ['tr..] - trilapparaat 
trilbodem z trilbojem 
trilbojem (01-Nl) Ook trilbodem (Spa) de; 
-s ['tr ... J ... ] 1. bodem, grond die trilt (door 
het moerassige karakter) 
trilderig z trillerig 
trilken (Np) zw. ww.; overg, onoverg; 
trilkte, het trilkt ['trtl(a)lq]] 1. op de wal 
lopend voortduwen: van een schuit of 
praam, met een paal of boom 
trilkerspaol z. trilkpaol 
trilkpaol (Np) Ook trilkerspaol (Np) de; 
-en ['tril(o)k..., 'trilo --- - -trtl(a)k1s ... ] 1. paal 
die men gebruikt om een schuit of praam 
voort te duwen De vrouwluden leupen in 
de liende, en de manluden hadden de 
trilkerspaol (Np) 
trillebil z. trillebille 
trillebille (verspr. OS, Np, Nt, 01-Nl, Op, 
Pe-Dbl, Spa, Sz) Ook trillebil (verspr. OS, 
Bdie, Diz, Np, Nw), bil (Np, bet. 1: Bdie, 
Diz, Obk, 0w), III (bet 1: Nbk, Op, 
Pe-Dbl) de ['trtlabd(a)/driJJltl] t. dril, 
gestold vleesnat, afgekoelde bovenlaag van 
bouillon D'r zit wat trillebil op 'e huspot 
(Np) 2. geleiachtige, lillende substantie, 
lillende hutspot e.d- (Np, Obk) Die panne 
wit hutspot is lodderig, et is iene trillebille 
(Np), Geile stokkies an varkensvleis 
nuumden wi trillebil (Obk) 3. drijvend 
zodenveld, verradelijke plantenlaag zonder 
vaste ondergrond in moerassig gebied 
(01-Nl) 
trillen ['trilij.] - trillen: trillend bewegen: 
De traonen sprongen fit in de ogen en H. 
zien lippe trilde (vo), Et hemd trilde liJm 
voor 't gat di: hij was erg angstig (Dhau); 
(m.b.t. personen:) beven, trillen, sidderen 
Ik trilde d'r over ik trilde ervan, ik trilde 
helemaal (0w), Ik trille van de koolde 
(Np), Hij ligt in 't bene te trillen van de 
koolde (Db), Dat meen ske was zo 
grieperig, ze zat bij de kachel te trillen 
(Ld), Oolde meensken beginnen soms te 
trillen, as ze een koppien ankriegen moeten 
(Obk), Hij trilde as een blad (Op), _as 
een blad an de boom (Bdie, Np) 
trillerig (Dfo, El, Nbk, Nt, Obk, Ste) Ook 
trilderig (Ld, Np) ['trüçax/'trtldçax] - tril-
lerig Die jonge was zo schrokken, hij was 
d'r trillerig van (Obk) 
trilling ['trilij] - trilling 
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trillingsgetal - troef 

trillingsgetal (spar.) ['tr ... ] - trillingsgetal 
trilnat (Obk) et ['trilnat] 1. hetz. als 
trillebille, bet. 1, z_ aldaar 
trilogie (spar.) [trilo:'gi] - trilogie 
trimmen (Bu, 01-Nl) [trim:] - trimmen 
(voor de lichamelijke konditie) 
trimmer ['trtmr] - trimmer: iemand die 
trimt, z. trimmen 
trio (spar.) ['trjo ....jaM] - trio: voor het 
uitvoeren van zang of muziek 
triomfantelik  (spar.)  [trijom'fantok, 
...'fantlak] - triomfantelijk 
trip de; -pen; -pien [trip] 1. trip, reisje 2. 
trip bij druggebruikers (1) 3. z. trijope 
tripkiompe (verspr.) Ook trippien (Dha, 
Nw, Pe-Dbl, Wol) de; -II; ..klompien 
['trtpklompa/'trtpin] 1. trimpklamp, klomp 
die aan de voorzijde 

 open is, d.w.z. met 
een korte kap en een leertje Tri oklompen 
weren geschikt your goenend mit hoge 
kroppen (Np, Nbk) 
triplex et ['triplEks] 1. triplex 
triplexplaete (spar.) ['tr ... ] - triplexplaat 
trippe (01-Nl, bet. 2: Sz) Ook trip (Obk) 
de; -n; trippien ['tripo/trip] 1. plankje 
onder de voet van een turftrapper 2. id. 
onder de voet van een paard (tegen het 
wegzakken) (Sz) 
trippelen Ook trippen (Nbk) zw. ww.; 
onoverg., averg. (bet. 2); trippelde, het 
trippeld ['tnpJ'trtp] 1. trippelend lopen 
Ethontien trippelt de dick uut (Nw, Nbk), 
Ik wol dat ik nog zo trippelen kon asjow 
(Nw), Dam— tript zi ok weer op 'c hoge 
hakkies henne (Nbk) 2. licht trappelen 
(Dfo, Np, b) Et peerd trippelde van 
ongeduld (Dfo), Soms sten ik veur 't raem 
en keek boe as hij de pieren out de grond 
trippelde door te trappelen warmen uit de 
grond deed komen (Np) 
trippen z. trippelen 
trippien z. trij'klompe, tripe, trip 
trippiaankien (Obk) et; ...plaankies 
['tnpl:ijkin] 1. hetz. als trippc, z. aldaar: 
De turfmaeker hadde trxoplaankies onder 
de klompen (Obk) 
triptrappen (Ma) zw. ww.; anaverg.; 
triptrapte, het triptrapt ['trtptraprp] 1. (van 
koeien die bijna aan het kalven toe zijn) 
enigszins staan trappelen Hij begint te 
triptrappcn (Ma) 
trits Z. tritse 
tritse (verspr. WS, Ma, Obk) Ook trits  

(Dhau, Ld, Ma, Nbk, Nw, Obk, bl) de; -n 
['tritsa/trits] 1. flink aantal, menigte D'r 
komt een hiele trits jongen an (Nbk), Ze 
hadden daor nogal een hiele tritse jongen 
(Np), Op dat kienderfeest weren een hiele 
tritse kiender (Obk), Ze nemt een hiele 
trits mit veel personen (vooral m.b.t. 
kinderen) (Nw) 2. één en al: van een bep. 
substantie (bl), vgl. 't Is daor een wieke 
trits één en al modder (bl), Ze bouwen 
daor een hiele rist nije huzen, en daor 
kommen dommiet dan een hiele tritse 
kiender weg (Obk) 
trobbelen (Obk) zw. ww.; anaverg.; 
trobbelde, het trobbeld ['troblv] 1. huppend 
een sprong doen: met beide voeten aan-
eengesloten Vroeger deden ze bij schoele 
wie et veerste trobbelen kon (Obk) 
troebedoer (1) [truba'du:ar] - troubadour 
troebel (Dfo, Ma, Nbk, Obk, 0w, Pe-Dbl, 
bet. 2: s) bn.; -er, -st ['trubi] 1. (nub.t. 
vloeistaffen) troebel, onzuiver, drabbig Et 
wacter is troebel (Nbk), in troebel wacter 
viskan (Obk) 2. mat, in een troebel oge 
maanblindheid (bij paarden) (s) 3. (van het 
weer) regenachtig (Dfo) 't Is weer een 
troebele dag (Dfo) * In troebel wacter is 't 
slecht visken (Dfo) 
troebelig (Dfo) bn.; -er, -st ['trublax] 1. 
(van het weer) regenachtig 
troedel (Obk) de; -5; -tien ['trudi] 1. 
eigenaardige vrouw of meisje Dat maegien 
is een vremde troedel (Obk) 
troedelen (Nbk, Np, Nw) zw. ww.; overg.; 
troedelde, het troedeld ['trudlu]  1. troete-
len, knuffelen (z. ook troetelen), in * (tekst 
van een klein volkswijsje, ook niet 
gezongen maar gesproken:) Jan troedelt 
Triene/En Triene troedelt Jan/As Jan dan 
niet meer troedelen kan/Dan troedelt 
Triene Jan (Np, Nw, Nbk) 
troederi'jgien (Obk) et; ..gies [trudç'ijxin] 
1. versiersel op kledingstuk, z. ook 
troeladene 
troef [trof (verspr.)/tru:f (App, Sic)] - 
troef: bij kaarten De nel is, op de bocrnao, 
de hoogste troef bij schutjassen (Wal), De 
boer en de nel bin de grootste troeven 
(Db), ritten is troef (01-Nl, Spa), troef 
drijen de kaart omdraaien die de troef 
bepaalt (Ste): Hej'al troef drijd?(Ste); in 
troef wezen overheersen, één en al zijn, 
vooral in verb. als aarinoede troef Et was 



troefel - tromme 

dam-  aarmoede troef (Nbk); verder in D'r 
zal wel troef op kommen hetz. als da/Ee, z. 
aldaar (Dhau) 
troefel (verspr.) Ook troffel (Db, Dfo, 
Dhau, Ma, Nbk, Obk) ['truf]/'trofl, ook 
'trofij - troffel (voor het metselen) De 
troefel bruuk ie om specie op 'e stienen te 
doen (Ste) 
troefkaorte (01-Nl, 0w) ['tr...] - troef-
kaart De no] is een troejkaorte (0w) 
troela de; -'5; -gien ['trula] 1. (enigszins 
denigrerend)  vreemde, eigenaardige 
vrouwspersoon, vrouw die te gemakkelijk 
leeft, losbandige vrouw een wondere troe-
la (Np), Troela daf' binnen! (Nbk), Ochje, 
gekke trocla (Nw), Wat your troela lopt 
daore! (Nw), 114 lekkere troela! (Nt) 2. 
geplooide, aan de kam van een haan doen 
denkend deel op een bep. vrouwenmuts 
(Dho) 
troeladeri'je (Np) Ooktroeleladcri'je(Np) 
de; -n; ...ri5gien [trulado'r ....  ... ladç... z. 
-i'je/trulala ... ]  1. versiersel op kleding-
stuk een potbroek mit troeladeri5en (Np) 
troeleladeri'je z. troeladeri9e 
troep de; -en; -ien [trup] 1. legermacht, 
legertroep Die troep was zwa or ge wa op end 
(Np) 2. krijgsvolk, militairen vremde troe-
pen 3. groep, aantal bij elkaar horende 
mensen, dieren, exemplaren (WS, Nbk, 
Obk) De biggies laggen in een troepien in 
een groepje (Nbk, Obk), Dat troepien 
jongvolk was een rere groep (Db, Dfo), 
een troepien loslopendejongen een groepje 
jongens die geen verkering hebben (Diz), 
de troep prissenteren het gezelschap (Np), 
D'r komt een troep volk langes (Np, Nw), 
Een hele troep komt d'r an een grote groep 
mensen of vee (Diz), Ik kwam gister deur 
't  dorp lopen en daor trof ik nog een 
troepien oolde bekenden (Nw), een 
troepien huzen (Obk) 4. flinke hoeveelheid 
Ik zal mien fiets es even ofl)emmelen, 
want d'r zit een troep zoolt an (Db) 5. 
rotzooi, rommel Af' van plan binnen troep 
te maeken, m oej' et wel weer ophemmelen 
(El), Wat bek toch een troep bij de 
schoonmaek (Nw), Et was een grote troep 
een grote bende, rotzooi (Nbk, Sb), Et was 
ien grote troep (Nbk), Wat een (weerde-
loze) troep! (Nbk) 
troes Z. tros 
troeseltien z. roesien 

troesien (k: Ste) et; troesies ['trusin] 1. 
soort zwart strikje aan de rand van een pet 
aangebracht ten teken van rouw, ook van 
een zodanig bedoelde band om de arm 
gezegd 
troesjesbeie z. trossiesbeie 
troeste z. tros 
troetelen (Dho, El, Ld, 01-Nl) ['trutin] - 
troetelen, knuffelen, liefkozen (z. ook 
tree- delen) Jan die troetelt Triene/En 
Triene troetelt Jan/En as Jan niet meer 
troetelen  kan/Dan troetelt Triene Jan 
(Dho) 
troetelkiend (Nw) ['trutikint] - troetelkind 
(lett.) Een troetelkiend wedt vertroeteld 
(Nw) 
trofee (1) de; ...fenen [tr3'ft:] - trofee: 
zegeteken 
troffel Z. troefel 
trog Z. trogge 
trogge Ook trog (Nw) ['trog/tr3x] - voe-
dertrog: De varkens stonnen te vreten en 
de trog (Nw); deegtrog (Nw): De bakker 
het et mael in een trog, om et deeg in 
klaor te maeken (Nw) 
trolliebus (spor.) ['trolibAs] - trolleybus 
trom z. tromme 
tromgeroffel ['tr...] - tromgeroffel 
tromkachel (b: Im) de; -s ['trom...] 1. bep. 
kookkachel waarvan de asla in een soort 
trommel steekt (waarop men z'n voeten 
warmde) (b: lm) 
tromme Ook trom (Db, en in verb., z. 
hierna), trommel (bet. 1: verspr., bet. 2, 
bet. 4: Bdie, 0w) de; -n; -gien ['tromo/ 
trom/'troml] 1. bep. muziekinstrument: 
trommel N zit aachter de trommen achter 
het drumstel (Nbk), de grote tromme, de 
kleine tromme, de Turkse tromme (s: 
oost.): Nijijaorsaovend zorgde de kaslein 
dat d'r speulluden weren, mit 57 vioele en 
een Turkse tromme en as dan etjonkvolk 
kwam gaf de kaslein et eerste halfvor-
reltien (s: Oost.), mit de stille tromme 
votgaon zonder het kenbaar te maken 
(0w), ... vertrekken id. (0w), op 'e tromme 
slatin zich roeren, zich laten horen (0w), 
zo dik as een tromme (Sz) 2. blikken 
trommel: koektrommel e.d. een tromme-
gien eierkoeken (b), Vandemorgen hewwe 
de trommen en de laeden uuthemmeld 
(Np), 'k Pakke veur alle wissighied de 
tromme mit pepiereboel (v) 3. cilinder, 
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onderste deel van een kolomkachel, waarin 
ook de asbak zat (Bu, Dfo, Nw) Een ool-
derwetse kachel mit een tromme d'r onder, 
daor kiij' de voeten lekker op waarmen 
(Dfo), De lokomotiefrachel ston wel een 
meter van de more, de tromme onderan en 
in de midden recht omhoog, in de piepe 
zat wel een bakkien tussen de kachel en de 
more (Bu) 4. tromvormig onderdeel van 
een dorsmachine of dorskast, waar de 
garven in komen (Bdie, Ma, 0w) * (ge-
zegd door kinderen wanneer ze iets ruil-
den:) Trom, trom, nooit weerom (Np), zo 
ook Trom, trom, nooit weeromm wie et 
doet is euiiedom (Np) en Trom, trom nooit 
weerom/Ik de sleutel en ij et slot (Dfo) 
trommebolle z. bussebolle 
trommebrood z. bussebolle 
trommebusse (Dhau) de; -n; ...bussien 
['troma ... J 1. koffiebus 
trommel Z. tromme 
trommelen ['tromln] - trommelen: op de 
trommel, ook: met z'n vingers Hij was an 
et trommelen (Nw); op een trommel ten 
gehore brengen; bijeenroepen, oproepen 
gauw wat meensken bij mekeer trommelen 
(Nbk), iene out bedde trommelen oproepen 
(uit bed) (Nbk) 
trommelkoeke (Nbk) ['tr...] - trommel-
koek, ketelkoek 
trommelschudder (vo) ['tromisk.&dr] - 
trommelschudder 1 hadde al een trommel-
schudder anschaft (vo) 
trommelslag (1) ['tr...] - trommelslag: slag 
op een trommel 
trommelslaon (Nbk, Np) zw. ww; 
onoverg.; het trommelsleugen ['tr ... ]  1. 
tronimelslaan Hiy trommelslat (Nbk) 
trommelstok ['tr ... J - tronunelstok: stok 
waarmee men een trommel bespeelt 
trommelvel (1) ['tr --- ] - trommelvel 
trommelvlies ['tr..j - trommelvlies 
trommelvliesontsteking (spor) ['tr...] - 
trommelvliesontsteking 
trommelzucht (Pe-Dbl, Sz) ['trom!...] - 
trommelzucht 
trompet [trompet] - bekend blaasinstru-
ment: trompet 
trompettist (spor.) [trompo'ttst] - trom-
pettist 
Tronde et ['trondo] 1. naam van een 
buurtschap tussen Makkinge en Else In 
Tronde hadden ze vroeger een maande, dat 

was gemienschoppelik bezit (El) * Mak-
kinge is een elitestad/Tronde is een mod-
dergat'Else is een lange streek/Buil is een 
hoge bolt/In Riesberkaampe is nooit gien 
preek (Nbk) 
Trondiger T (Bu, Dhau, El, Ma, Nbk, 0w) 
de; -s ['trondagç, ...gar] 1. iemand uit, in-
woner van Tronde 
Trondiger II (Bu, Dfo, Dhau, El, Ma, 
Nbk, Nw) bn.; attr. ['trondogç, ..gar] 1. 
van, m.b.t. de buurtschap Tronde Mien 
schoonvader zien laand scheut tot de 
Trondiger akkers an toe (Nw), De Tron-
diger es is rondom Tronde (Nbk), de 
Trondiger boeren (Dhau, Ma) 
Trondigers (Bu, EI) et ['trondagrs] 1. het 
Stellingwarfs van Tronda Nauw te hikker' 
is Trondigers (Bu) 
tronie ['trô: ònij - tronie: mit uutgestreken 
tronie (Np), een appatte tronie (Dfo), Die 
het een lillike tronie (Nw) 
troon (spor.) ['trô: n] - troon: voor een 
vorst 
troonopvolger (spor.) ['tr.] - troon-
opvolger 
troonrede ['tr: nrt:do] - troonrede 
troost T de ['tro:ost] 1. vertroosting Daor 
hek een protte troost an had (Nbk) 2. dat 
wat het verdriet, de vervelende om-
standigheid draaglijker maakt Et is een 
kleine troost, ik bin de ien;gste niet (Nbk), 
Et is iene troost (.) één prettige om-
standigheid is er (Nbk, NO: Et is iene 
troost, dat hoeven we niet te beleven (Nt), 
Et is iene troost, we hebben 't allegeer 
gezegd van slecht weer (Nbk), Et is een 
hiele troost dat et nog goed beteerd 
[afgelopen] is (Np) 
troost IT Z. getroost 
troost(e)lik z. troostig 
troosten zw. ww.; overg., wederic; troost-
te, het troost ['tro:astq] 1. (overg.) troosten 
(van iemand anders) iene troosten in ver-
driet(Nw) 2. (wederk.) zich troosten, zich 
tevredenstellen Ie kun ok alles niet, en ie 
hebben ok al hiel wat behaeld in et leven, 
daor moej'je now mar mit troosten (Nbk), 
Troost je mar, d'r is niks gebeurd (Ld), Ik 
bebbe die meid mar even ankreupen, dat 
doe was ze ok weer troost (Sz) 
troostig (01, Sun-Ot) Ook troost(c)lik 
(Obk) bn., bw. ['tro:astox/ ... (a)lak] 1. (van 
personen) in een troosteloze toestand, 
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tamelijk bedroefd HIJ zat d'r zo troostj 
henne (01), Wat staot die man d'r troostlik 
benne (Obk) 
troostpries ['trW] - troostprijs 
tropen ['tro:prp] - tropen (lett.) 
tropenhelm ['tr...] - tropenhelm 
tropenjaoren (spor.) ['tr ... ] - tropenjaren 
tropenkleren (1) ['tr ... J - tropenkleren 
tropenpak ['tr ... ] - tropenpak 
tropenreuster ['tr...] - tropenrooster 
tropisch ['tro:pis] - tropisch: betrekking 
hebbend op de tropen, ook: als in de 
tropen een tropische dag, tropische tempe-
reluren 
tros (verspr.) Ook trosse (Dho, Np), 
troeste (Np, Spa, Sun), troes (Nt), troste 
(Bdie, Nbk, Np, Nw, Op), trosse (Dho, 
Np) de; -sen; -sien [tros/'troso/'trusto/ 
trus/trosto/'tros] 1. tros (bloemen, druiven 
enz.) een tros bloemen (El), een troste 
benanen (Nw), --.droeven (Nw), een troeste 
liesterbeien (Np), een raanlce kaaste, ver-
sierd mit droeveraanken, trossen ekkels, 
iekeblaeden cia. (Db) 2. trosvormige mas-
sa waarin bijen 's winters zitten (bs: Dfo, 
Obk) De bijen zitten winters in een tros 
(bs: Dfo, Obk) 
trospere z. trossiespere 
trosse z. tros 
trossiesbeie (fp) Ook troesiesbeic (f, be: 
Op), strengb cie (fp),), stroesiesbeie (Obk) 
['trosizbeja/'trusizb ... - -strel].J'strusiz ... ]  1. 
aalbes gele trossiesbeien d.i. de variant met 
witachtige bessen (fp), rooie trossiesbeien 
( ,), We mossen de stroesiesbeien nog of-
strupen veur de vrouw d'r sjem van mae-
ken kon (Obk) 
trossiespaere z_ trossiespere 
trossiespere (verspr. OS, Op, Spa) Ook 
trossiespaere (Op), trospere (Sz) de; -n 
['trosisp ... / --- /'tros ... ]  1. bep. oudere soort 
pereboom, met in trosjes groeiende kleine 
peren 2. peer van de boom bedoeld onder 
1 Trossiesperen bin baandperen (Nbk) 
troste Z. tros 
trots 1 bn.; - er ['trots] 1. trots, hoogmoedig 
trots kieken, een trots meensien (Nw), zo 
trots as een pauw (Ld) 2. in trots og 
argens trots op wezen, Dat is niet om trots 
op te wezen daarvoor zou je je eigenlijk 
moeten schamen (Nbk), ook: daarmee 
hoeven we beslist niet blij te zijn (Nbk) 3. 
Z. trotse 

trots II (Nbk, Obk) bw. [trots] 1. ondanks 
Trots alles is d'r toch nog wel wat over-
bleven (Nbk), Trots de uutvienings gaot de 
wereld d'r toch an (Obk) 
trotsachtig (Nbk) bn., bw.; -er, -st ['trots 
axtox] 1. enigszins ijdel, trots 
trotse (Np, 0w) Ook trots (Nbk) de; -n; 
trotsien ['trotso/trots] 1. vieze, slonzige, 
soms ook dikke vrouw een vieze trotse 
(Np, 0w) 
trotseren (spor.) [trot'suorn] - trotseren 
trotwar (Nbk, 1) et; -s; trotwarregien 
[tro'twar] 1. trottoir 
trotwarbaand (1) [tro'tw...] - trottoirband 
trouw J de [tram] 1. trouw (t.a.v. iemand, 
een zaak) 2. in te goeder trouw wezen 
oprecht, zonder slechte bijbedoelingen 
(Nbk), Ze doe et uut goeder trouw id. 
(Obk) 
trouw II [trom  ] - trouw, getrouw Ze gong 
trouw naor de karke (0w), iene trouw 
blieven (Nbk), een trouwe ka,nmeraod 
(Nbk); geneigd getrouw te zijn Honnen bin 
trouwe dieren hebben de neiging getrouw 
te zijn, te handelen (Nbk), Och, wat keek 
ze me mit heur trouwe ogen an! (Nbk); 
volhardend t.a.v. z'n beginselen, opvat-
tingen trouw an de klub blieven, Die het 
me altied trouw hulpen (Nbk) 
trouwakte ['tr...] - trouwakte 
trouwauto ['tr...] - trouwauto 
trouwbelofte (Obk, 1) ['tr...] - trouw-
belofte As goenend trouwen, moe'n ze de 
trouwbelofte beantwoorden (Obk) 
trouwbericht (1) ['tr ... ] - trouwbericht 
trouwbiebel (spor.) ['tr ... ] - trouwbiebel 
trouwboekien (Nbk) ['tr ... ] - trouwboekje 
trouwd Ook getrouwd (Nbk: attr.) bn. 
[troMt/go'troMt] 1. gehuwd Zegaotmiteen 
getrouwde kerel omme (Nbk) 
trouwdag ['tr --- ] - trouwdag: bruiloftsdag 
de trouwdag bepaolen (Op); dag dat men 
op het gemeentehuis kan trouwen 
trouwdaotum ['tr ... ] - trouwdatum 
trouwdienst (spor.) ['tr ... ] - trouwdienst 
trouweJooshied (Op), voor -heid z. -hied 
de [troMo'lo:oshit] 1. het niet trouw zijn, 
trouweloosheid Onechte kiender bin vaeke 
de dupe van de trouwelooshied van beur 
vader (Op) 
trouwen T et ['troMip, 'tromg] 1. huwelijk, 
het huwen Dat hewwe beur bi] heur 
trouwen geven (Np), Ze hebben 't trouwen 
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klaor [voor elkaar, di. ze hadden hun 
huwelijk geregeld] mar et is toch nog weer 
ofsprongen het is toch niet doorgegaan 
(Db, Nbk) 2. periode dat men getrouwd is, 
huwelijkse periode We bin oons hele 
trouwen klaant west bij L., alles kwam 
daor weg (Mun), Die meensken hebben in 
heur trouwen een boel gelok had (Obk) 
trouwen II zw ww; overg., onoverg.; 
trouwde, het trouwd ['trnMrn, ...&t(g)] 1. 
(onoverg) huwen, een huwelijk aangaan 
Wanneer gaoj'm trouwen? (Nbk), Ze heb-
ben 't aa 't trouwen toe hebben hun zaken 
geregeld om binnenkort te kunnen trouwen 
(Spa), Ze het et trouwen klaor Id. (Dhau, 
El, Db), mit de trouwkoets te trouwen gaan 
trouwen (0w), in et wit trouwen, veur de 
wet trouwen, in de karke trouwen: Ze bin 
eerst in et gemientehuus trouwd, en laeter 
in een karke (Nw), niekaander een ring 
andoen mit verloven of trouwen (Po-Dbl), 
trouwen moeten een gedwongen huwelijk 
moeten aangaan doordat er een kind is 
verwekt: Ze moe'n trouwen, Hij moet 
trouwen, In de meimaand trouwden vroe-
ger de meerste peerties (Obk), J. Zee: 'Jini 
hebben goed praoten, mien vader is mit 
mien moeder trouwd, mar ik moet een 
vremdenienezuken"(Op) 2. (overg.) door 
huwelijk verbonden raken Ze trouwen wel 
wat in beur eigen staand niet boven of 
onder hun eigen stand (Pe-Dbl), Hij is 
niet zo goed trouwd, hij het et niet zo best 
daon heeft een niet zo gelukkig huwelijk 
gesloten (Nbk), waartegenover Mien zeune 
hek goed onder de pannen die is goed 
trouwd hij zit wel goed, heeft een goede 
partij (Ld), Naodat zien vrouw weg was 
[overleden was], was hij rap weer trouwd 
(Ma), Et is wel Ziezo, ik kan zo nut die 
baene opholen, ik bin d'r niet mit trouwd 
ik zit er niet voor altijd aan vast (Nbk) 3. 
(overg.) ten huwelijk nemen Hij het de 
goeie niet trouwd (Nbk), Ketelmeziek bef' 
wel as de kerel et maegien niet trouwen 
wil die een kiend van him verwaacht (Dfo) 
* Geld trouwt geld iemand die veel bezit 
trouwt vaak net zo iemand (Spa) 
trouweri'je [troMçljo, ook ...ejo, z. -ije] 
- trouwen] Bij een veurnaeme trouwerije 
leggen ze de loper uut (Ld), de naoste 
femilie op 'e trouwerije (Bdie) 
trouwfoto ['tr --- ] - trouwfoto 

trouwhoed (spot.) ['tr ... ] - trouwhoed 
trouwjurk ['tr ... ] - trouwjurk 
trouwkedo (vo) ['tr --- ] - huwelijkscadeau 
trouwkoets z. trouwkoetse 
trouwkoetse (Obk) Ook trouwkoets (0w) 
['tr --- ]  - trouwkoets mit de trouwkoets 
trouwen (0w) 
trouwpak (Nbk, Np, 01-Nl) ['tr...] - 
trouwpak 
trouwperti'j (Obk) [tr...] - trouwpartij, 
trouwplechtigheid 
trouwplannen ['tr] - trouwplannen 
trouwpiechtighied (spot.) Voor -heid z. 
-hied ['tr ... ] - trouwplechtigheid 
trouwring [tr --- ] - trouwring 
trouwstoet (spot.) [tr --- ] - trouwstoet 
trouwzael (1) [tr ... ] - trouwzaal 
trubbels [trAbls] - trubbels, moeilijkheden 
D'r bin trubbels in de femilie! (Nbk), in de 
trubbels zitten (Db) 
truck (spor.) [trAk, tryk] - truck: voor-
wagen van een vrachtauto met oplegger 
trud z_ kiepetrud 
truffel (Dfo, 01-Nl) ['trAm - truffel: bep. 
lekkernij van chocola 
trui Ook truie (0w) de; -en; - gien 
[tr j/'tr jo] 1. bekend kledingstuk: trui 
Een truie kan kriebelen! (0w), Die trui 
moej' niet te vule uutrekken, aan ders giet 
et fetsoen d'r of (Dfo), een trui breien, As 
de trui wieder moet moej' meerderen, de 
tijen moej'altied minderen ( Ld) 2. onnozel 
meisje (Np), in een aorige trui (Np) 
truie z. trui 
truilen (Spa, Sz) Ook treilen ( Sz) ['trjl1i 
'trejlu] - treilen (van een vaartuig) Dat 
treilen was vroeger mit een bok mit turf 
op elk ende een vaarboom, mit twee man, 
en dan leupen ze op de walkaant langes 
(Sz), Die man leup gewoon tepissen onder 
et truilen mit de bok! (Sz) 
truilpad (Spa) ['trjlpat] - treilpad, jaag-
pad 
trut z. trutte 
trutte Ook trut (Diz, Ld, Nbk, Obk, Op) 
de; -n; truttien ['trAto] 1. eigenwijs meisje, 
eigenwijze vrouw (verspr.) Och je, trut, 
wat wij' toch! (Nbk), een eigen wieze 
trut(te) (Nbk) 2. zoetsappig of enigszins 
manziek meisje of vrouw (verspr.) 3. 
onnozel of onhandig meisje of vrouw (Db, 
Diz, Ld, Sz, Wol, b: In) Da's een slome 
trut (Diz) 
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truttelkonte z. treuzelkont 
truuk de; truken; -trukien ['trykin] 1. truc, 
foefje Et was een trukien om him d'r buten 
te holen, zeker (Nbk) 
truus (Bu) tw [trys] 1. lokroep voor 
konijnen 
try out (spor.) - try out 
Ts. - afkorting van tiedscbrift 
tsaar [tsa:or] - tsaar 
tsaretied (1) ['tsa:rotit] - tsarentijd 
tsarina (1) [tsa:rina] - tsarina 
tsja ['tjsa] - tsja, tja 
Tsjaad(s) (1) [tsja:t(s)] - Tsjaad(s) 
tsjaantelen Z. tjaantclen 
tsjaantelpot (Obk) de; -ten; -tien ['tsj...] 
1. iemand die voortdurend zeurt, kind dat 
voortdurend jengelt Die tsjaantelpot die 
hoolt nooit weer op, die mag d'r om mij 
wel blieven (Obk) 
Tsjechië (1) [tsjexija] - Tsjechië 
Tsjechisch 1(1) et {'tsjaxis] i. Tsjechisch, 
de Tsjechische taal 
Tsjechisch II (1) bn. ['tsjcxis] 1. van, 
ntb .t. Tsjechiè de Tsjechische rijpebliek 
(1) 
tsjiLper (El) Ook Isjilpera' (Obk) de; -5; 
tsjilpertien ['tsjtlp/ ... çt] 1. vogel of dier 
dat sjilpt, z. slilpen, z. ook sjilperd 
tsjilperd z. tsjilper 
tst - afkorting van tillefoontoestel 
tu (Dfo, Ma, Nbk, Obk) Ook tuui (verspr., 
ho: Bu, Nw), iii) (Ld, Np, Nw, Ot), jeu 
(Mun, Spa, Wol), t (Nw: het. 3) tw ty:/ 
tyJ/tAJ/tA:It] 1. lokroep voor kalveren en 
koeien 2. id. voor varkens of biggen (Ste) 
3. id. voor lammeren (Nw) 
tuba ['tyba] - tuba 
tuberkelbasil (vo) [ty'bcrkibastlj - tuber-
culosebacterie (...) omtrent veertig percent 
van et vee was dreger van tuberkelbasillen 
(vo) 
tuberkuline (vo) [tybky'1ina] - tuber-
culine (.j  die nao et ogedruppelen mit 
tuberkuline d'r iene koe bij hadde die rea-
geerde (vo) 
tuherkuloos (Nbk) bn. [tybçky'lo:os] 1. 
tuberculeus 
tuberkuloze [tybçky'lo:azo, ...kol...] - 
tuberculose 
tublik z. tuugblik 
tucht [Lat] - tucht, discipline As sol-
daoten zeden ze altied tegen 00115: orde, 
tucht en discipline! (01-Nl) 

tuchthuus (spot.) ['t...] - tuchthuis 
tuchtkoliege (1) ['t...] - tuchtcollege 
tudeldozen z tietelroze 
tuffen ['tAflp] - tuffen: zich per auto of 
motor begeven naar: Daar tuffen ze benne 
op 'e motor (Nbk), Daar zullen we even 
henne tuffen, vandaege (Nw) 
tufliokkien (0w) et; ...hoklcies ['tAfhokin] 
1. transformatorhuisje Dat nije Jocht was 
eerst wat; oolde IJsselstein begon doe mit 
et elektrisch locht veuran op de rechter-
kaante en de Riweg. Mit et opwekken van 
de stroom tufte et motertien altied sEin; 
mij dunkt dat dit zoe'n tachtigjaor leden 
is, mar et het nogal hiel watjaorties duurd 
veurdat de stroom in groter verbaand 
kwam en ze ok aachteruut et nije Jocht 
kregen, doe hoefden ze aovens de straot-
Jan teeras ok niet meer ten veur iene op te 
stikken; wat laeter kregen de eersten doe 
ok radio uut dat zeide tufhokkien (0w) 
turen z. toe/Yen 
tugen st./zw. Ww.; overg., onoverg; 
tuugde/teug, is tuugd/teugen ['ty:gij] 1. 
(onoverg.) tijgen: trekken, gaan Daor tuugt 
hij benne ( Ste), Waar tugen ze henne, die 
tugen ok weer vot! (Nbk), d'r henne tugen 
(Nbk, 01-Nl, n, Sz): We bin d'rmar vaeke 
henne tuugd (01-Nl), Ze .fnn d'r Janges 
tuugd (Op), Ze teugen naar een aander 
dorp (Obk), N teug van 'tien op 't aandere 
sprong van de hak op de tak (Obk) 2. 
(onoverg.) snel lopen, fietsen Hij tuugt d'r 
aorij over, as hij hadde fletst (Nbk), Et 
peerd tuugt d'r over (01-Nl) 3. showen 
door fraai opgetuigde paarden (staand, 
dravend of voor een sjees e.d.), met name 
op een Wgene Mit 't tugen hebben ze de 
fjoddermusse nog op (mit Friese sjezen, in 
klederdracht, ok mit volksdaansen) (0w), 
Dat peerd had strikkies h de maonen doe 
ze mit him aa 't tugen weren (Obk), Mit 
tugen wo 5i de peerden opsteld, dan kom-
men ze op noinmer te staon (Np), bij et 
tugen van peerden (Db) 4. (onoverg.) trots, 
pronkend, showend lopen Zij tuugt mit 
heurnije maantel stapt trots (Db), Ze tuugt 
d'r aorij Janges ze gaat trots stappend 
(vooral van vrouwen) (Spa, Np) 5. 
(onoverg.; m.b.t. paarden) mooi lopen 
(Nbk, Sz) As een peerd mooi Jopt, dan 
tuugt et (Nbk), Wat tuugt dat peertien 
mooi (Nbk), Die schimmel tuugtgoed(Sz) 
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6. (onoverg.; m.bt. vrouwen) mooi zijn 
(Sz) Ze tuugt goed (Sz) 7. (onoverg.) in d'r 
wit tugen ermee pronken (Db) 9. (overg.) 
op gunstige voorwaarden, tegen een gun-
stige prijs aanschaffen, op gunstige wijze 
verwerven door ruil (OS, Bu, n) Ik kon et 
wel aorig goed tugen mit die ankoop was 
er goed mee uit (Obk), Dat vien ik een 
goeie ruil, dat kan 'k wel tugen (Dfo), Hi 
kan 't niet tugen krijgt zijn deel niet (n), Ie 
kun 't wel tugen je krijgt niet te weinig 
(Ma), Dat kaf' wel tugen gezegd bijv bij 
ruilen (El), De pries vaalt wit, ik kan et 
wel togen kan het wel aan met de betaling 
(Obk), (gezegd wanneer men geen geld 
terug hoeft:) Laot war zitten, ik kan 't wel 
tugen (Nbk) 10. (overg.) verkopen (bl) 
Daor kuj't niet voor tugen di. voor ver-
kopen, nl- doordat er te weinig geld voor 
wordt geboden (bi) 11. (overg.) verdragen 
(Bu, Op) Ik kreeg et kleinste stokkien, dat 
kon ik niet tugen (Bu) 12. (onoverg.) 
knoeien met het eten, niet opschieten met 
het eten (ho: Op) 
tugeri'je (Bu, Obk, Op) de; -n [tygçijo, 

z -i'je] 1. speciale demonstratie en 
draverij van fraai opgetuigde paarden wit 
de peerden naor een tugene (Bu), Ze 
weren al uren tevew-en an 't opmoonsteren 
wit de peerden om ze zo veurdielig meu-
gelik verschienen te laoten op de keuring 
of op de tugene (Obk), As d'r Iugene is 
dan wo 57 de peerden opsteld (Bu), In de 
tugene lopen peerden in 't ienspan (Bu) 
tugeri'jekaaste z. tuugkaaste 
tugerig Z. tieuwerig 
tugien (bet- 1: Diz, Np, bet. 2: 0w) et; 
tugies ['tyxin, ook 'ty:xin (bet- 1)11. kalfje 
2. in een tugien wiend een nichtje wind 
(0w) 
tui (Spa) de; -en; -gien [tj] 1. bevesti-
gingsdraad 
tuien (Spa) [tcej(d);:] 1. tuien, met een tui 
vastzetten een mast tuien (Spa) 
tuike-tuike 1 (Sz) bw. {tcejko'tcejko] 1. 
langzaam aan 't Gaot tuike-tuike ( Sz) 
tuike-tuike II (Sz) tw 1. geroepen om aan 
te geven dat men langzaam, rustig moet 
doen 
tuit Z. tuite 
tuite (El, Nbk, 0w) Ook tuit (Db, Dhau, 
Ma, 0w), drinkluit (Ld), drinktute (Diz), 
drinkerstuit (Dhau, Ma), tule (bet. 1: p, 

vo) de; -n; -tien ['trjta/tcjU'dritjk ... / 
... tyt/'dr ...  ... ] 1. (vaak verkl.) ouderwets 
soort veldfles (maar zonder dop om uit te 
drinken), blauw geëmailleerde pul waarin 
men koffie of evL ander drinken meenam 
naar het land Ok bij J.  en F. ston de kel-
der vol tuten en tobben mit welk (vo) 2. 
korte, open tuit (om uit te schenken), i.t.t. 
tute een tuit die vrij lang en nogal dicht is 
(Nbk) 
tuitelen (Np, Obk) zw. ww.; onoverg.; 
tuitelde, is tuiteld ['twjtln] 1. buitelend 
vallen Ik bi d'r henne tuiteld (Np) 
tuj (Dho, Sz) tw. [tij] 1. lokroep voor 
varkens of biggen 2. z. Iii 
tuja (Db, Dhau, Ni, 01-Nl) Ook tuje (Bu) 
tw. ['tyjal'tyjo] 1. geroepen om wild of 
koeien op te jagen De drievers roepen tufa 
(Db) 
tuje Z. tufa 
tuk t de [tAk] 1. tuk, in iene luk nemen 2. 
z. lok  
tuk II (El, Np) bn. 1. in je tak bolen zich 
rustig houden (El, Np) 2. vlot (Np), in d'r 
luk hij wezen (Np) 
tukken (Db) zw. ww.; onoverg.; tukte, het 
tukt ['t&1cJ 1. dutten, slapen 
Tukker (sper.) de; -s ['tAkr] 1. Tukker, 
Twent 
tukkien et; tukicies ['tAkin] 1. tukje, slaapje 
een tukkien doen, een tukkien sla open (Ld) 
2. poosje (Obk), in een tukkien warken 
(Obk) 
tulbaand ['t .J - tulband: hop. oosters 
hoofddeksel 
tule de; -n (bet. 1); -gien (bet. 1) ['tyla] 1. 
melkstoeltje op 'e tule zitten te melken, de 
tule pakken en zitten gaon te melken (Nbk) 
2. (verz.) tule, nl. bep. stof, weefsel (Dfo, 
Obk, 01-Nl, Ste, bs) Zoe'n lappe [nl- om 
een hoed genaaid, dienend als bijenkap] 
was vaeks van tule, dat is boiler as ketoen 
en linnen, daor kaf' deurhenne kieken (bs), 
Een kaernerdoekse musse is van een soort 
tule (Ste), Appatte rouwhoeties veur et 
ooriezer zatten vroeger rouwrosies op van 
tule of aandere mooie stof (Dfo) 
tulen (01-Nl) Ook loeien (Dfo) bn.; attr. 
['tyl 'tuhi] 1. van tule (bep. stof) een 
zwatte, tulen stof(01 -Nl), Eerst wodde een 
witte tipmusse opzet, daor kwam een 
zwatte setienen overhenne en daor et 
ooriezer overberine, en as ze hiel mooi 
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weren kwam daar een kaanten IIodder-

inusse overhenne; bij rouw was dat de 
effen toelen musse. Af' mooi wezen wol-
len, mos d'r nog een hoed bovenop (Dfo) 
rulle (Nw) de; -n; -gien ['tAlo]  1. 
zuigspeen 
tulpappel (Pe-Dbl, Ste) ['t.&l(o)papi] - 
tulpappel 
tulpe de; -n; tulpien ['tAI(o)po] 1. bep. 
plant: tulp 
tulpebedde ['t...] - tulpebed 
tulpeblad ['t...] - tulpeblad 
tulpebolle ['t...] - tulpebol 
tulpeboom (Nbk) ['t...] - tulpeboom: mag-
nolia 
tulpesoorte ['t..] - tulpesoort 
tulpestaele (Nbk, Obk) ['t...] - tulpe-
st eng ei 
tulpezaod (spor.) ['t...] - tulpezaad 
tumelen Ook wentelen (Obk) ['t5mln/ 
'tüinjv] - tuimelen: vallen (lett.): P. hadde 
een gat in 't beufd doe hij van de trappe 
tumelde (Db), Hij tumelde naar beneden 
(Nbk), Hij tumelde van de taofel (Nbk), 
...de sloot in (Nbk); draaiende bewegin-
gen maken om een (al dan niet denk-
beeldige) as Deur et verzwaoren ttzrnelde 
et (put)emmertien (Ste), Rondachtige 
klompen lopen beter, dan tumelen ze, ze 
lopen lekker (Ma) 
tumellaampien (Nbk, 0w) et; ...iaampies 
['t...] 1. lampje met onderin zand of lood 
(zodat het niet gemakkelijk omvalt) St 
beddelaampien was een turnellaampien mit 
lood in de voete, et kon dus niet omme-
valen (0w) 
tumelraam (Spa) ['t...] - kantelraam 
tummeltjen (Wol) et; ...ties ['tAmltin] 1. 
mannelijk lid dat klein is Hij/het een klein 
tummeltien (Wol) 
tumor ['tymor] - tumor 
tumpe Z. tn2pe 
tumtum (Nbk) [tAn]'tAIn] - tumtum 
tumult (Pe-Dbl) [ty'nv,lt] - tumult Zoek 
kliek meensken bij mekaander gef nogal 
wat tumult (Pe-Dbl) 
tunen zw. ww.; onoverg.; tuunde, is (bet. 
1)/het (bet. 2) tuund ['t99:] 1. in d'r in 
innen: Hij is d'r in tuund (Nbk) 2. 
tuinieren (01-Nl, Sz) 
tuner (spor.) de; -s ['tjû:nr]  1. tuner 
Tunesië (1) [t'nuzijo] - Tunesië 
Tunesiër [t9'm:zijar, ...jç] - Tunesiër 

Tunesisch bn. [t9'nuzis] 1. Tunesisch 
tuniekpak (Nbk) [ty'n ... ] - tuniekpak 
tunier [ty'ni:ar] - tuinier: iemand die tui-
niert uit liefhebberij Ik bhi niet zoek tu-
nier (Nbk); ook: tuinder (spor.) 
tunieren [ty'ni:ori] - tuinieren 
tunierken (Nbk) [ty'nir(a)kij] - tuinieren 
tuniersbedrief (spor.) [ty'ni:orzbadrif] - 
tuiniersbedrijf 
tunliken (Bu) onbep. w. ['tAnbkp] 1. pra-
ten om iets los te krijgen 
tunnel ['t.&n] - tunnel: grote of kleine 
kokervormige doorgang 
tuntelen (verspr., bo: Bu, Nw, 5: Obk, b: 
Im, in, vo) zw. WW.; overg., onoverg.; 
tuntelde, het tunteld ['tAntlç] 1. losjesweg 
praten (over iets) Now ie 't zeggen, ja, hij 
het d'r al eerder over tunteld (s: Obk), Hij 
hadde al es tunteld om onderlcnecbien te 
wodden (vo), Daar hok ok wel es wat over 
tuntelen boord (0w), D'r wodt wat over 
tunteld (Nbk), D'r wodde tunteld dat ze 
ongenoegen hadden over et laand (b), N 
zat daor mar te tuntelen en te zeuren 
(Obk), HooI toch op te tuntelen (Nbk), Die 
bad al een biele protte over S. tuntelen 
beurd (b), 'le Heb d'r van heuren tuntelen er 
bij geruchte over gehoord (ho: Bu, Nw), 
d'r van tuntelen er op veronderstellende 
wijze over spreken (b: Im) 
turbomoter (spor.) ['tArbo:mo:atç, 

- turbomotor 
turhotael (spor.) ['t...] - turbotaal 
ture (Bdie, 01-Nl en verspr. oost.) Ook 
tutu (Ma, Nbk, Np, 01-Nl, 0w, ko, b: lm, 
n: Obk) de; -n ['ty:ar(a)] 1. paaltje of 
stildee met touw, draad of ketting waaraan 
men vee vastzet, tuier Vroeger huudden we 
wel es een koe op 'e sparre [spurrie], dan 
hadden we 'm an de Zure (Bu, Ste), an 't 
Zuur (0w, ko, b: I n): een groot stuk nut 
grus, waor zoemers de bolle an et tuur in 
ston (ko), de bolle an 't tuur (0w), een geit 
of kalf an de Zure hebben (Bu), et schaap 
an et Zuur zetten (Nbk), an de lange Zure 
aan een lang touw, draad, ketting (nl. de 
geit) (n: Obk), an de korte Zure aan een 
kort stuk touw, ketting (nl. de stier) (n: 
Obk), een schaap an 't Zuur (Np) 
tureliers z. tureluurs 
tureluren (Np, Obk) Ook tierelieren (Db, 
Np) [ty:rn'1y:orçJti:rD'li:arIi] - tierelieren 
(door hop. vogels) 
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tureluur z tutering 
tureluurs (Bu, Nbk) Ook tureliers (Db), 
toereloers (Np) bn.; pred. [ty:ar'ly:ors/ 
... li: ors/tu:oro'lu:ars; aks. wisselt] 1. 
tureluurs Je zollen d'r tureluurs van 
wodden (Nbk), Wiy wok d'r tureliers van 
(Db), Ie zollen d'r toereloers van wodden 
(Np) 
turen ['ty:nr1] - turen: ingespannen kijken: 
Hij tuurt  in de veerte (Diz), Hij staat daar 
mar te turen (Dho), zitten te turen (Nbk) 
turf de; turven; -turfien [t.&rf, 'tAraf] 1. 
(stofn.) turf een schip turf (0w), turf en 
hooft stoken (Obk), Die tuf is goed beur, 
zie wil wel hitten (Mun), As de turf in de 
kachel glad was; ging ze in de doofpot, 
veur 't kachelanmaeken ( Op), turf stikken, 
Natte turf is turf die net steuken is (Ste), 
As de turfinaekers de turf trappen gingen, 
hadden ze in iedere haand een polsien 
(Np), As de turf uur de pette komt, wodt 
ze in de slag zet, dan stiet ze in de rij 
(Dfo), De balfdreuge turf wodt in ringen 
zet (Obk), turf mennen (Nbk), -- In de 
vieme zetten (Nbk), .. optassen (Nw), 
brakke turfgezegd van turf waarin zout zit 
als gevolg van zeewater (Diz, Np, 01-Nl, 
Op, Pe-Dbl) of die is aangetast als gevolg 
van bevriezing (Ste): As turf bevreuren is 
dan kriej' ok brakke turf dan wok ze wel 
de hefte lichter (Ste), grauwe turf turf met 
niet vergane plantenresten (OS, spor. WS): 
Grauwe turf zat hok in (0w), Mit et 
welputtegreven kwam d'r een waegen viel 
onder in de putte, daar wodde de grauwe 
turf op bouwd (0w), grieze turf hetz. als 
grauwe turf (Bdie), een halve maande turf 
di. 25 turven (Ste), lange turf of zaden 
(Obk) 2. blok turf, bekende eenheid van 
turf Een turf was vroeger 40 cm lange, 10 
cm bried en zoek 11 tot 12 cm dikke, 
laeter kwammen ze op 33 cm (doem) lang, 
ongeveer drie uur de meter (0w), Aovens 
wodde een halfverbraan de turf bestreken 
onder de aske en morgens dan de aske d'r 
of en turf en prikken d'r op en dan baj' 
vuur (Np), Ze bin gien turfhoge staan niet 
bep. in aanzien, worden niet meegerekend: 
omdat ze uit een moeilijk, laag sociaal mi-
lieu komen (0w), Ze hadden heurzeuntien 
van een turf hoge mitnew-nen dat nog heel 
klein was (Wol), Hij is goed zo groot as 
twee turven gezegd van een klein kereltje 

(Obk, Sz) 3. turfproduktie, het winnen van 
turf Dat noemden ze hier vroeger in de turf 
een jutte (01-Nl), op 'e turfbezig met het 
winnen van turf: Hij is hij zien volk in 
huus bleven en hij gang wat mit op 'e turf 

zo ook We bin in de turf vandaege 
(Spa) * Votgooien is 't laeste, zee de turf 
en doe belaande hij in de kachel ( n) 
turfanmaeken (Obk) onbep. w. ['tAr(a) 
wame:kij, ... vam ... ] t terrein gereedmaken 
voor turfwinning Bij et turfanmaeken 
wodde een maatstok bruukt om laeter nao 
et anmaeken te meten hoevuul roeden d'r 
weren (Obk) 
turfbak ['t&rvbak, ook wel ttrbak] - turf-
bak * (schertsende aanmoediging om toch 
vooral zuinig te zijn:) Zunig, bessien, 
zunl& mit een jaar kriegen we een nije 
turtbak (El) 
turfbok (Np, Nt) ['t...] - turfbok 
turfhrette (s: Np) de; -s, -n ['tAr(o)vbreta] 
1. breedte van een turf ,4n de krabber 
zatten an de iene kaante, op de bieltied een 
turflengte, spiekers. An de ere kaante zatte 
ok spiekers, mar mit de hieltied een 
turfbrette verschil (s: Np) 
turfbult z. turfbulte 
turfbulte (verspr.) Ook turjhult (Nbk, 0w) 
['tAr(a)v..., 'tArb ... / ... ] - turfbult 
turfbulten (Np) onbep. w. ['tar(a)vbAltri] 
1. turf in een hoop, berg plaatsen 
turfdikte de; -s, -n ['tAr()vdtkta] 1. dikte 
van een turf zeuven kiem turfdikte (El) 
turffebrjek (1) ['tAr(o)fabrik] - turffabriek 
turfflok (Dfo) et [t.&r(a)flok] 1. turf van/ 
met veen uit de loklaag, veen bestaande uit 
deels niet vergane plantenresten 
turfgreven ['t&r(a)bcrt:brn] - turfgraven 
Mit turfgreven ston ij in de veenputte 
(0w) 
turfgrever ['t...] - turfgraver 
turfgreversark  (0w) et ['t..] 1. 
gereedschap voor het turfgraven 
turfgrevershuus (Nbk) ['t...] - veen-
arbeidershuis 
turfgrond (spor.) ['t...] - turfgrond 
turfhaelen (Pe-Dbl) onbep. w. en het turf-
haeld ['t...] 1. turf halen met paard en wa-
gen (vooral: van de plaats waar de turf 
wordt gewonnen) Mit et turfliaelen zetten 
we aachter en veur een grootbekke [ nl. op 
de wagen] en an de kaante nog een plaan-
ke op de gewone ziedplaanken (Po- Dbl) 
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turfliekke (Dhau, El, Ma, Np, Nw, Op) et; 
-n; ...hekkien ['t...] 1. hek(werk) als opzet-
stuk op een wagen voor vervoer van turf 
(nl. voor en achter, met ziedledders aan 
weerskanten die door de hekken staken 
(Ma)) 
turfhokke ['t...] - turfhokkeAj'vroeger op 
e legere schoele straf hebben mossen, 
stopten zeje vaeke in et turthokke (Fok) 
turfhoop (s: Np) ['t...] - turfhoop As de 
turfhopen [in de veenderij] nog een hiele 
tied zitten mossen, dus niet votbrocht of 
vervoerd wodden, wodden ze ofdich t wit 
een laoge roegte (s: Np) 
turfkachel (Dfo, ko) de; -s ['t...] 1. grote, 
ouderwetse kachel waarin men turf stookte, 
vaak in het midden van de te verwarmen 
ruimte opgesteld Vroeger stonnen d'r 
turficachels op 't heerdstee (Dfo) 
turfkeet (01-Nl, Ste) de; ...keten; ..ketien 
['t...]  1. schaftkeet van turfmakers Ze 
gingen naor de buterlanen te turfmaeken, 
en in zoe'n tui-fkeet overnaachtten ze (Ste) 
turfklute (Db) de; -n; ...klutien ['t...] 1. 
kluit turf 
turfkörf (Ma, 5: Np), turfkorf (Nt, 01-Nl, 
Spa, Sz) ['t...] - turfmand D'r zit allemaole 
mot onder in de turfkorf (01-Nl), As die 
turf an de boverkaante ok dreuge was, kon 
de eerste turf an de hoop brocht wodden; 
daor weren speciaole turfkorven in ver-
schillende maoten veur; d'r wodde om de 
veertig tot vuufbij meter een hoorstee 
maakt (s: Np) 
turfkrabber (Obk, bo: Nw) Ook krabber 
(Np, Op, Sz) de; -s ['t.../...] 1. bep. 
gereedschap om lijnen te trekken van 
waaruit de turf in de juiste vorm gestoken 
kan worden, vgl. Bij et lijnen in et vene 
bruukten ze een turfkrabber ( Obk), As et 
trappen damt was, begon et turfstikken. De 
turfmaeker spande eerst hiel sekuur een 
liende recht over et vene; as hij dat daon 
hadde, ]cup hij mit de bodden onder over 
die Bende henne, bij et weghaelen van de 
liende bleef een dudelike groeve van de 
Bende in et vene aachter, wit de krabber 
trok de tw-fmaeker deur et vene, percies de 
groeve bijlanges, eerst in de lengte van de 
wal en dan wit de ere kaante van de 
krabber dwaso ver; op die meniere badde 
hij de maoten van de turf in et vene staon 
en kon et echte turfstilcken beginnen (Np) 

turfkrode z turficroje 
turfkroje (Dhau, Ld, 0w) Ook turJkrode 
(Dfo) de; -n; ..±rooigien ['t ...  ... ] 1. krui-
wagen gebruikt voor het vervoer van turf 
turf in de slag zetten mit een turflcroje 
(Dhau) 
turfkrojer (0w) de; -s ['t...] 1. iemand die 
met een kruiwagen turf vervoert 
turtiaand (Mun, Np, Nt) et ['t...] 1. 
turfland, land, veld waar men turf wint (.) 
naor et kaampien bouw toe of naor 't 
turfiaand (Np), Laandkoemegies hadden ze 
mit in 't turflaand (Np), Ik bui bi et 
tur/laand geboren (Nt), Doe hal'  nog van 
die grote klonipeleerzen veur in turfiaand 
(Mun) 
turflaeden onbep. w. en het turflaeded 
['t...] 1. laden van turf Vroeger hadden ze 
een klein leddertien te turfJaeden op 'e 
waegen (Dfo) 
turflengte Ook turflingte (0w) de; -s, -n 
['t...] 1. lengte van een turf iene turflingte 
(0w) 
turfliende (Dfo, Dhau, 0w) de; -n; -gien 
['t...] 1. lijn die men spant om de turf recht 
te plaatsen (bij het stapelen) De turfliende 
die op et zetveld uutzet wodde om de bree 
mit een dwasturf op ienekaante mooi recht 
te kriegen (0w) 
turflingte z. turflengte 
turfioege (0w) de; -n ['t...] 1. elk van de 
in een vierkant en op een speciale manier 
om een hoop turf gestapelde rijen turf (nl. 
ter versteviging en afsluiting van een niet 
gestapelde hoop; in geval van brandstof 
thuis, bij het vervoer per schip of per 
wagen) (0w) Zoe'n turfJoege mossen an-
kerturven in legd wodden, dat allienig 
vajcmaenslt-en kenden (0w) 
turtioegen (verspr. WS, Ld, Ma, Obk, 0w, 
Spa, n) zw. ww.; onoverg.; leegde turf, het 
turfioegd ['t...] 1. opstapelen van turf, ook: 
een 'muur' van in rijen gestapelde turf 
aanbrengen om een niet gestapelde hoop 
(in het vierkant; met name: thuis als 
brandstof of bij het vervoer per schip 
(0w)) We bin an 't turiloegen (Bdie), 
Schippers konnen dat goed, turfioegen 
(Obk), (zelfst.) Et turfioegen op 'e waegen 
of wit et turfljultzetten was een keunst-
warkien, dat [opdat] alles niet uur mekeer 
scheet! ( 0w) 
turfmaand z. turfmaande 
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turfinaande - turfsehute 

turfinaande (Spa, Sz) Ook turfmaand 
(01-N1) ['t.../...] - turfmand 
tnrfmaeken (Obk, Op, Sta) Ook turf-
maken ( Sz) onbep. w. en het turfmaekt 
['t ...  ... ] 1. turfmaken Ze gingen naor de 
buterlanen te turfmaeken, en in zoek turf-
keet overnaachten ze (Ste), Et ringen van 
turf mos deur een man gebeuren die in et 
turfmaeken thuus was (Obk), Darg is on-
geschikt veur turfmaeken (Obk) 
turfmaeker (Mun, Np, Nt, be: Nw) ['t...] 
- turfinaker Iedere turfnjaeker hadde twie 
tot drie span baggelmannen; zoek span 
boston uut een spitter en een menger. Bij 
iedere baggelbaic haj'zoe'n span neud;g; as 
d'r een dagwark (et vene dat een span op 
iene dag verwerkte) op 'e wal lag, kon de 
turfmaeker wit zien eerste wark beginnen 
(Np), De turfrnaeker zette de turfan dieken 
te naodreugen ( Mun) 
tnrfmaekeri'je (Bdie, Nbk) de [ ... krijo, z. 
ook -ije] 1. het maken van turf, de 
produktie van turf 
turfmaekerskeet (Bdie, Nt) Ook turf-
makerskeet (Sz) de; ..Jceten ['t..] 1. 
schaftkeet van turfmakers 
turfmaken z. turfn,aeken 
turfmakerskeet z. turfmaekerskeet 
turfmakerstied (Sz) de ['t...] 1. tijd van de 
turfmakers, van de verveningen Dit stamt 
nut de turfmakerstied (Sz) 
turfwennen onbep. w. en het turfmend 
['t...] 1. met paard en wagen turf halen van 
de plaats waar die wordt gewonnen 
September weren de boeren drek an et 
turfmennen, et eerste voer wodde naor de 
badde weg brocht en dan wodde et twiede 
voer ophaeld, dan kwainmen de waegens 
aachter mekeer en zo mende ie naor huus 
toe (Dfo) 
turfmes (Obk) et; -sen ['t...] 1. spade om 
turf mee te steken (voor baggelturi) (Obk) 
turfmesjene (0w) ['t ..j - turfmachine 
turfmolm (Mun, Nbk, Nw, Sz) de; vn. 
aand.: ze ['t...] 1. turfmolm We zullen turf-
molm deur de grond mengen, dan droogt 
ze niet zo uut(Sz) 
turfmot ['tAr(a)fmot (verspr.), ...mot (Bdie, 
Bu, El, Pe-Dbl)] - turfmolm Aj'de turf-
waegen leegden, bul ij turfmot over (0w) 
* Een kerel as Kast(e), en Kast(e) is een 
kerel as turfmot z. ook onder Kaaste 
(01-Nl) 

turfpakkien (0w) et; ..pakkies ['t...] 1. 
pakketje turf van 25 stuks, met dun 
ijzerdraad bijeengepakt 
turfpette (Dfo, 0w) Ook turfputte (Ld) 
de; -n ['t ...  ... ] 1. plek in het veen waar 
men turf graaft In de turfpette zat op 'e 
Fochtel zoewat 60 doem tot een meter 
vaaste klien (vene), dan zatten d'r vief tot 
acht turven boven mekeer om te greven of 
vief tot acht klim turf (0w), De maotstok 
wodde bruulct veur et opmeten van laand, 
ok veur et uutmeten van een turijette (Ld, 
Dfo) 
turfputte z. turmette 
turfrieden (El, Ma, Np, Op, vo) onbep. w. 
en het turfreden [t --- ] 1. vervoeren van turf 
op een wagen (met name vanaf de plaats 
waar turf wordt gewonnen) 
turfriLle (Db, Dhao) de; -n ['t..] 1. 
langwerpige hoop turf 
turfrillen (Dhau) onbep. w. en het turfrild 
['t...] 1. in langwerpige hopen plaatsen van 
turf Turfrillen is baggel opbreken en dan 
zet ie et op rillen (Dhau) 
turfring (Db, Dfo, Obk) de; -en ['t...] 1. 
op bep. wijze gestapelde turf: hetz. als 
ring, bet. 18, z. aldaar Die smalle hoop 
was de turfring die op 'e haegens ston te 
dreugen, ofdekt wit heideplaggen of riet 
(Obk), ook: ringvormig geplaatste turven 
waarmee een put is opgezet (Db) In de 
waeterputten zatten vroeger turfringen (Db) 
turfringen (Obk) onbep. w. en het 
turfringd ['t...] i. in één of meer turfringen 
plaatsen, z. turfring turfringen veur de 
winter (Obk) 
turfroe (Sta) ['tAr(a)fru:] - turfroede, 
veenroede Een vuufmeterse roe baj' veur 
de eerpels, een turfroe is kleiner, (wie of 
drie ( Ste) 
turfrook (Nbk, vo) de ['t...] 1. rook door 
brandende turf ontstaan de grote spekkaste 
waar de spekzieden en de wosten in de 
turfrook van de kaemerkachel bongen ( ko) 
turfschip (spot.) ['t...] - turfschip 
turfschipper (0w, be: Dho, 1) ['t...] - 
turf- schipper 
turfschure (Db, Nt, Obk) ['t...] - turf-
schuur In de turfscb ure wodde turf 
staepeld veur de winter (Db, Obk) 
turfschute (Db) ['t..] - turfschuit De 
turfscbute veert niet meer deur de vaart 
(Db) 
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turfstek - tussen 

turfstek (01-Nl, Spa) et; -ken; -kien [t ... ] 
1. opzetstuk op een wagen voor turfver-
voer 
turfstikken ['t..] - turfsteken In de oorlog, 
doe d'r veule turfsteuken wodde (..) (Db), 
Et stok veengrond dat zo klaonva okt wod-
de vous et ezjenlike turfstikken beginnen 
kon, was zoo 'n aanderbalve meter bried en 
nuumden ze een trek (s: Np) 
turfstikker (0w) de; -s; -tien ['t --- sttkr] 1. 
turf-steker 2. bep. gereedschap van degene 
die de turf stak: langwerpig blad, in de 
breedte aan de stok zittend (zon 33 cm 
breed, eerder 38 cm) (0w) Mit et turf-
greven weren ze as ark neudig eerst een 
goeie slagkroje, een turfstikker en een 
oplegger om de turf op de kroje te leggen, 
dan kwammen d'r 12 tot 16 turven op 'e 
kroje (0w), Dan kopte hij d'r aachter 
langes mit de turfstikker (0w) 
turfstoeken (Obk, bi) onbep. w en het 
turfstoekt ['t ... stub]] 1. turf hol, ni. ter 
droging opstapelen 
turftrapper (01-Nl, Spa, b: in) de; -s; 
-tien ['t...] 1. iemand die turf trapt (01-Nl, 
Spa) 2. plankje dat de turfinaker onder z'n 
voet heeft wanneer hij het natte veen ineen 
gaat trappen (b: In) 
turftrekken (Nw) onbep. w ['t...] 1. 
trekken van strepen in de turf, om vanuit 
de strepen de turf te kunnen steken (Nw) 
turfveld (Nbk, 0w) et; -en; ..veltien 
{'tAr()fslt] 1. terrein, veld in het hoogveen 
waar men turf wint 
turfvene (Dhau) ['t...] - turfveen 
turfvervoer (Nw) et ['t...] 1. vervoer van 
turf Om de ronge te verhogen deej' dat mit 
een buize; veu.r en aachter deel'  hekken en 
an de ziedl-aanten kreeg ie extra plaanken, 
latten; dat was veural bij et turfvervoer 
(Nw) 
turfwal (Bdie) de; -len ['tAr(o)(v)wal] 1. 
hetz. als wal, bet- 2, z. aldaar 
Turk ['L&r(o)k] - Turk: Turkse man; Moor, 
smerige persoon, in bep. verb. (de grond-
betekenis wordt niet meer gevoeld, de 
gebezigde uitdrukkingen zijn in de volks-
mond dan ook zeker niet diskriminerend 
bedoeld t.a.v mensen van Turkse af-
komst!): N is krek een Turk die smerig 
om de kop is (N p), zo smerig as een Turk 
(Nbk), zo ook d'r uut zien as een Turk 
(verspr., vo): Ze zaggen dr alle drie uur as 

Turken [waren erg smerig] en de meen-
sken en de kleren hadden wel een soppien 
verdiend (vo) 
turkien (Nt, Spa) et ['tAr(o)kin] 1. bep. 
kleine steekmug 
Turkije [tAr'kcja] - Turkije 
Turks T et ['t.&r(o)ks] 1. Turks, de Turkse 
taal 
Turks IT (Spa) bn. ['t&r(a)ks] - Turks: van, 
m.b.t. Turkije: de Turkse raand bep. bor- 
duursel op een merklap (Db, Dhau, Spa, 
Obk), een Turkse tromme grote of Turkse 
trom (s: Oost.); in het Turks 1 
Turkse ['t...] - Turkse 
turnen (Op) ['tAm n] - turnen Die jonge 
kan bij turnen starke sta elties leveren 
(Op), Bij et turnen hebben ze de verplichte 
oefening en ok de vrije oefening (Op) 
turven ['tAr(a)bw] - turven: bep. wijze van 
tellen 
tusken z. tussen II 
tuskenbeiden z. tussenbeiden 
tuskendeur z tussendeur 
tussen 1 bw. ['t4tsn] 1. tussen iets in Dat 
komt d'r even bij tussen er even 
tussendoor (Sb), Hij zat d'r wel van alle 
kaanten tussen, mar hij het hum d'r knap 
uutred in een moeilijke, benarde positie 
(Sz), iene d'r tussen nemen: in het ootje 
nemen, ook negatiever: te pakken nemen, 
flink belazeren Die koopman wille d'r wel 
es tussen nemen, bij him moej' altied op 
scharp staan (Op), Vroeger was hier een 
stille pelisie, die was onbezoldigd; die 
kregen gien loon, mar 't was d'r mar omme 
begonnen om d'r tussen te koemen om ook 
aan een baan te komen (Sz) 
tussen IT Ook tusken (0w, Wol) vz. 
['tksnl'tAskJJ] 1. met links en rechts/voor en 
achter twee andere personen, voorwerpen, 
gebouwen enz. Ze ston tussen oons in 
(Nbk), tussen Nijberkoop en Wolvege, Ik 
heb de vinger tussen de deure had (Nbk), 
d'r wat tussen zitten in de knel, in de 
problemen zitten (j), Dat moet tussen oons 
blieven moet je niet tegen een ander 
zeggen (Nbk) 2. na het ene, en voor het 
andere tijdstip Tussen now en ankemjaor 
zal d'r wel niet vule meer gebeuren (Nbk), 
tussen de middag direkt na de ochtend, aan 
het begin van de middag: tussen de middag 
overblieven di. met name op school (Ld) 
3. met een betrekking/verhouding tussen de 
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tussen- - tussenliende 

een en de ander Et was wel es haost oorlog 
tussen die beide dörpen (Nbk), de liefde 
tussen twie meensken (1) 4. niet het één en 
niet helemaal het ander Et is een kleur 
tussen gruun en blauw in (Nbk) 
tussen- ['t...] - tussen-: eerste lid van sst. 
als tussendeure, tussenwc ze zijn in dit 
woordenboek niet alle opgesomd 
tussenbeide z. tussenbeiden 
tussenbeiden Ook tussenbeide ( verspr.), 
tuskenbeiden bn., bw. (0w) [t&sç'bcjdnl 
.Jbsjdo/tAskfl'bajdl).] 1. (bn.) niet goed en 
niet slecht tussenbeiden weer weer dat 
noch goed, noch slecht te noemen is (Spa, 
0w, Nbk), De slachter die tussenbeide,, 
koenen slachtte, noemden wij een kringe-
slachter (01-Nl), Hij is tussenbeiden een 
half volgroeide man (0w) 2. (bw.) in tus-
senbeiden kommen: optreden om een ver-
schil van mening tussen anderen op te 
lossen of om partijen te scheiden, ook 
gezegd als er iets tussenkomt: Doe prinses 
Juliane in 1937in verwachting was, wodde 
d'r veuxuut al zegd: 'As d'r niks 
tussenbeide komt, wodt et weer een 
Prinses ,  (Op) 
tussenbeidenjonge (Nbk) de; -n; ...joon-
gien, ...jongien [tAsI7'b ... ] 1. jongen van 
twaalf, dertien jaar Zoe'n tussenbeiden-
jonge kan dat krek (Nbk) 
tussenbeideweer (Op) et [tAsn'b ... ] 1. niet 
erg helder weer, weer dat niet goed en niet 
slecht is Vroeger zaggen de boeren bij 
mooi zunnik  weer dat ze et huj in de 
oppers kregen, want bij wat tussen-
beide weer en donker weer kannen ze dan 
hujinennen (Op) 
tussenbeidewientien (Dfo) et; ...wienties 
[tAsl7'bcjdo ... ] 1. niet zo harde wind (die er 
waait) 
tussenbod (Nw, Obk) et ['tAstb3t] 1. 
tussenbod: bod tussen officiële verko-
pingen door Bij een verkope komt et wel 
veur dat d5-  een tussenbod daon wodt(Nw) 
tussenboom (Bdie, Spa) de; ..bomen ['t...] 
1. disselboom aan weerszijden waarvan een 
paard liep (Bdie) 2. horizontaal hangende 
paal tussen twee paarden op een stal (Spa), 
hetz. als lantierpaol 
tussendek (1) ['t...] - tussendek 
tussendeur Ook tuskendeur ( 0w) 
[...'d ... I ... ] - tussendoor: tussen twee of 
meer voorwerpen door D'r stonnen alle- 

maole auto's an weerskaante van de diek, 
we mossen mar zien da wwe d'r tussendeur 
kwainmen (Nbk), Zuwwe d'r mar tussen-
deur gaon?zullen we het prijsverschil (nl. 
tussen vraag en aanbod) maar delen? (Ste); 
ook: tussen enkele of meer handelingen in, 
als onderbreken van een andere aktiviteit 
Dat doen we d'r even bij tussendeur, d'r 
een nije baand omme zetten, dan kuj' de 
auto vot weer mitnemen (Nbk), Ik bin wat 
laete oznmekorninen mit et wark, d'r kwam 
nog weer van alles tussendeur (Nbk) 
tussendeure ['t...] - tussendeur 
tussendeurtjen  (0w) et; ...deurties 
[tAsn'd ... ] 1. tussendoortje 2. verkl. van 
tussen deure, z. aldaar 
tussendrumpel (Bdie, Nw, Obk, Sz) de; 
-5; -tien ['t...] 1. hetz. als kalf bet. 6 Een 
kalf is een liggende tussendrumpel in 't 
kezien (Bdie, Obk), Een deure die een 
balke over de midden het, daorvan wodt 
die balke ok een tussendrumpel nuurnd 
(Nw) 
tussengooier ( Ma) de; -5;  -tien 
['tAsllgo:ojç] 1. degene die de garven naar 
de stapelaar werpt 
tussenhoolt (Dhau, Np, 01-Nl, Op, Spa) 
et; -en ['t...] 1. hetz. als lantierpaol, bet. 1, 
z. aldaar 
tussenhuus (spor.) ['t...] - tussenwoning 
tussenin scheidb. [tAsn'rn] - tussenin Ik 
lope tussenin, ... tussen heit en tante M in 
(v) 
tussenjasse (Sta) de; -n; ...jassien 
['tAsijas] 1. jas geschikt om te dragen in 
de overgangsperiodes tussen zomer en 
winter 
tussenknecht (Sz) de; -en; ...knechien 
['t...] 1. middelste knecht 
tussenlaanding (1) ['t...] - tussenlanding 
tussenlaoge (Dfo, El, Ld, Pe-Dbl) de; -n; 
...laogien ['t...] 1. laag tussenin Mit et 
roggelaeden mos ie d'r wel es een tussen-
Jaoge op leggen, aanders vul de boel d'r of 
(Pe-Dbl) 
tussenlied (Sz) ['t...] - tussenpsalm 
tussenliende (01-Nl) Ook tussentouw (01-
Nl) de; -n ['t.&sn --- / ... ] 1. touw om mee te 
manoeuvreren bi] het tiemen, nl. zodanig 
dat de tiempaol niet onder het hooi gaat 
schuiven Ie leuten de tussenliende vieren 
as et zwil dikker wodde deur et schoeven 
(01-Nl) 
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tussenmaot - tute 

ussenmaot (1) ['t...] - tussenmaat 
usseninennen (Bu, Dhau, Ld, 01-Nl, Spa) 
)nbep. w. en het tussenmend ['t...] 1. heen 
n weer rijden met een wagen als tussen-
renner, z. aldaar Bij et strontrieden was 
fr altied iene au et tussenmennen (01-Nl, 
;pa) 
ussenmenner (Ma, Np, Nt, Spa) de; -5; 
-tien ['tAs1msnç] 1. degene die wagens 
rerrijdt van de plaats waar geladen wordt 
iaar de plaats waar men lost We moe'n 
won een tussenmenner hebben ( Ma), De 
russenmenner is iene die tussen de op-
Iaeder en de oflaeder niks doet as mennen 
'Np), Bij et strontrieden was d'r ajtiediene 
all  't tussenm ene en; dat was vaak een 
ionge, bijv in de vekaansie; di. nut drie 
wagens rieden, de tussenmenner brocht de 
volle wagen naar 't land en de lege wagen 
weer naor huus (Spa) 
tussenmure ['t...] - tussenmuur 
tussenpaol z. lantierpaol 
tussenrappot ['t...] - tussenrapport 
tussenras (1) ['t...] - tussenras 
tussenredsel (Nbk) et; -5; -tien ['tAsurEtsi] 
1. lat in het raam op ongeveer tweederde 
van de hoogte 
tussenrieden (Bu) onbep. w. en het 
tussenreden ['t...] 1. hetz. als tussen-
mennen, z. aldaar Een oolde man of een 
opscheuten jonge hulp dan ok tussen-
rieden (Bu) 
tussenrieder (vo, j) de; -s ['t...] 1. hetz. 
als tussenmenner, z. aldaar De boer kon 
haost zo lange niet waachten dat et eerste 
voer d'r was en gong de tussenrieders al 
integen (vo), De tussenrieder brocht de 
waegens vol dong op halfweg, de aander 
brocht et dan op 'e bouw en trok et d'r mit 
de donghaoke of(j) 
tussenruumte ['t...] - tussenruimte 
tussenschot (Bu, Dho, Ste) ['tAsnskDt] - 
tussenschot een tussenschot hij een keu-
ken, as ofscheiding (Dho), een tussen-
schot tussen twie kaemers in (Bu), Hij het 
gien tussenschot gezegd van iemand die, 
als hij bij een ander is, heel veel eet (Ste) 
tussenschut (Sz) et; -ten ['t...] 1. schut 
(bet. 1) tussen twee koeien op een stal 
tussenslag (0w) ['tAsvslax] - tussensoort 
tussenspel (spot.) ['t...] - tussenspel (in de 
muziek) 
tussenspiele (bs: Obk) de; -n; -gien ['t...]  

1. spijl in een bijenkorf 
tussenstadium (spor.) ['t...] - tussen-
stadium 
tussentieds (Dho, El, Np, Ni, Spa) bw. 
[tAsntits; aks. wisselt] 1. tussentijds, tus-
sendoor tussen tieds even koffiedrinken 
(Nt) 
tussentouw (Ld) et; -en; -gien ['tissi7...] i. 
(vaak verkl.) touw dat de halsters van twee 
naast elkaar lopende paarden verbindt et 
tussentouwgien an de helsterring knippen 
(Ld) 2. z. tussenliende 
tussenure ['t...] - tussenuur 
tussenuut bw. [t.&si'yt] 1. tussenuit, tussen 
twee dingen uitkomend: D'r stikt wat 
tussenuut (Nbk) 2. tussen iets vandaan Die 
ketting moe'n een paar schahns tussenuut 
(Sz) 3. weg, ervandoor, in verb. als d'r 
tussenuut kniepen er stiekem vandoor 
gaan, z. ook onder kniepen, bet. 6, ook: 
(ruw) doodgaan (verspr), Hij naait d'r tus-
senuut knijpt er tussenuit, gaat er stiekem 
vandoor (Np) 
tussenverslag ['t...] - tussenverslag 
tussenveurstel (spor.) ['t...] - kompromis-
voorstel 
tussenvoering ['t...] - tussenvoering Veur 
een deurgestikte deken wedden twie lappen 
stof nut een tussenvoering op mekaander 
legd; die wedden dan zo deurstikt dat d'r 
een mooi petroon ontston (Pe-Dbl, Ste) 
tussenwaand ['t...] - tussenwand 
tussenweg 1 (spot.) ['t...] - tussenweg: 
middenweg 
tussenweg II (Nbk, Spa) bw. [...'w...] 1. 
tussen iets vandaan een schalm d'r tussen-
weg haolen ( Spa) 
tussenwoning ['t...] - tussenwoning 
tussenzang (Dfo, Mun) ['t...] - tussenzang 
Vroeger kwammen ze in de tussenzang 
zoas dat hiette mit de ponge rond (Mun) 
tussenzetsel (verspr.) et; -5;  -tien 
['tAsnsstsl] 1. stuk stof dat ergens in/tussen 
wordt/is aangebracht een tussenzetsel in de 
laekens en slopen (Nbk), een tussenzetsel, 
een stok kaante tussen linnen (Np), Bij 
een laeken bef' an et bovenaende wel es 
een tussenzetsel (Wol), In een laeken kan 
een tussenzetsel zitten, een mooie raand 
die d'r in zet wedt (Nw) 
tussenzin (spot.) ['t...] - tussenzin 
tute Ook tuut (b: tm) de; -n; tutien ['tyto/ 
tyt] 1. tuit van een theepot, koffiepot e.d. 
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tutebekkien - tuug 

de tute van de trekpot mit de tuteraeger 
uutraegen ( Ste), de tute van dekoffiekanne 
(0w, Sz), Een tuteraeger dam-  maekte ie 
een tute mit schone (Nw), Een tuter is een 
tuutlaampe, een soort beker mit een 
haandvat en een lange tute d'r an (Nw) 2. 
horizontale pijp  van een pomp (waaruit het 
water te voorschijn komt) (verspr.) de tute 
van de pompe (verspr.) 3. z. tuite 
tutebekkien (Nbk, Op, b: tm) et; ...bekkies 
['tytobEkin] 1. mondje met een leuke vorm, 
tuitmondje * Grote gek, tutebek/Slik an 't 
gat/Wat n raer jonk is dat (Op) 
tutegat (Dfo) Ook tuutgut (Obk, Wol) et; 
-ten; -tien ['tytxatJ'tytxat] 1. gat in de 
pomp waarin de tute steekt, z. tute, bet- 2 
tutelen (p, b: lm) zw. ww.; onoverg.; 
tutelde, het tuteld ['tyti] 1. beuzelen, niet 
opschieten 
tutemond (Sz) de; -en; ...montien ['tyto 
ment] 1. eind van de tute aan een pomp 
(Sz), z. tute, bet. 2 
tuten zw. WW.; overg., onoverg.; tuutte, 
het tuut ['tyti] 1. kussen, zoenen Ze ston-
nen te tuten (Nbk), Ze tuuttehim (Nbk), Ie 
zollen et tuten gezegd als iets lekker 
smaakt (Np) 2. aansteken m.b.v. een bran-
dende sigaret (0w) 3. een bep. geluid 
produceren door bijenkoninginnen wanneer 
die uit de moerdop zijn (bs: Dfo, Obk, Op, 
0w) * As een bije tuut, moet hij d'r nut 
nl. uit de dop, om vervolgens te gaan 
zwermen (bs: Obk) 
tuter (Nw) de; -5; tien ['tytç] 1. tuitlampje 
Een tuter is een tuutlaampe, een soort 
beker mit een baandvat en een lange tute 
d'r an (Nw) 
tuteraeger Ook tuterager (WIJ, Nt) 
['tyto ... / ... ra:gç] - tuiterager, borsteltje om 
tuiten mee te ragen De tuteraeger daor 
maek ie de tute van de trekpot mit schone 
(Nbk) 
tuterager z. tuteraeger 
tuteri'je (Nbk) de [tytrija, z ook -ije] 1. 
het voortdurend (elkaar) kussen 
tutering Ook tureluur (Bdie, Db, Ma) de; -

en; tuterinkien ['tytrtij, ...tonij/ty:ra'ly:or] 
1. tureluur Hij is zo steil as een tutering 
loopt, staat nogal rechtop (Dhau, 0w), 
ook: Hij Jopt as een tutering hij loopt heel 
erg rechtop (Dhau) 
tutien (n) et; tuties ['tytin] 1. ventiel van 
een fietsband 2. z. onder tuut,tute 

tutje (Nw) ['tAtja] 1. nonsenswoord, in een 
raadsel (Nw): * Ra, ra, rutje/Met een ko-
peren tutje/En een slinger an 't gat/Ra ra 
wat is dat? met als oplossing: ouderwetse 
handkoffiemolen (Nw) 
tutlutte (b: In) de; -n; ...luttien ['tAtlAto] 1. 
niet bep. schrandere vrouw 
tutte de; -n; tuttien ['t.&to] 1. negatief te 
waarderen vrouwspersoon: omdat ze ei-
genwijs, flauw, kinderachtig, achterlijk, 
ouderwets en/of aanstellerig is Die tutte 
was altied lieke zwatkiekerig (0w), een 
eigenwieze tutte (Nbk, Dfo), een flauwe 
hitte (Np), een stomme tutte (Nw), een tere 
hitte (Dfo, Nbk), (van een vrouw die 
vreemd gekleed gaat:) Wat een tutte (Nw) 
tuttebefle (Db, Dhau, Ma, Nbk) de; -n; 
-gien ['tAtobEla] 1. enigszins eigenwijze 
vrouw 
tutteblei (Nbk, Np, 0w, Wol) de; -en; 
-gien ['tAtoblej] 1. aanstellerig en/of ei-
genwijs meisje of vrouw 
tuttelig Z. tutterig 
tuttelstokken (Np) mv. ['tAtstokfl], in * 
Tien tuttelstokken drongen iene toerzak 
tegen schieterties barg op als raadsel 
gezegd, met als oplossing: z'n broek 
optrekken met beide handen (tien vingers) 
tutterig (Np, Obk, v) Ook tuttig (Bu), 
tuttelig (Dho) bn, bw.; -er, -st ['tAtrox! 
'tAtox/'tAtlox] 1. tutterig, truttig Wat zicht 
die d'r toch tuttig nut (Bu), Die jurk die ze 
an het staot wat tutterig, die is zo sleeps 
(Obk) 
tuttifrutti [tAti'frAti] - tuttifrutti 
tuttig z tutterig 
tuufte Z. toefte 
tuug et; tugen; tugien [tyx, ook wel ty:x] 
1. paardetuig et tuug andoen (Nbk, Sz), 
...uutdoen (Nbk), Peetden mit lange stat-
ten, as die in 't tuug leupen, dan knoopten 
ze de stat op, aan ders raakte die vertiesd in 
de leidsels (Db, Dhau, Obk, Sz), 't Peerd 
hadde ot mooie tuug op (Sz), etpeerdin et 
tuug zetten (Bu), et zimdagse tuug di.: het 
mooie tuig, voor de zondag en voor 
speciale gelegenheden (Dfo), Dat peerd is 
mak en in alle tuug bereden aan alle 
situaties gewend (Op, Diz), zo ook Dit 
peerdkuj'in alle tuug beneden (Op), ook 
m.b.t. mensen: As P. niet zo mak en in alle 
tuug bereden was (..) (v), zo ook Wy is zo 
mak, ie kun 'm in alle tuug braken (Sz) 2. 
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tof e.d. op de grond (Nbk, Sz) D'r ligt 
uug op 'e vloer (Nbk), een veger om et 
vug op te vegen ( Sz) 3. onkruid (spor.) 4. 
;espuis, rapalje Dat kuj'krek van zak tuug 
7erwaachten (Np), Dat is toogje, dat volk 
Bu, Np, 0w, Nbk), Dat is wel zoe'n tuug 
Spa), D'r zit een hoop tuug in de aach-
terofbuurten (Ma) 5. ongedierte (Np, b) 
Im.b.t. vossen:) Vot mit dat tuug! (b) 
uugb1ik Ook tublik (OS, Bu, Pe-Dbl), 
notblik (Dhau, Ld) et; -ken; -kien 
'tyybltk/'tybltkl --- ] 1. stofblik veger en 
tuugblik, Vroeger wodde de luzekain 
bruukt; ettuugblikkwam dir dan onder om 
de luzen op te vangen (Obk) 
tuugkaaste (Bdie, Dho, Ma, Nbk, Obk) 
Dok tuugkaste (01-Nl, Spa, Wol), tuge-
ri'jekaaste (Obk) de; -n ['tyx ...  ... / 
...'rtja ... ] 1. kast voor het paardetuig de 
tuugkaaste veur et tuug, de zille en zo 
(Nbk) 
t-uugkaste z. tuugkaaste 
tuugkiste (Ste) de; -n; ...kissien ['tyx ... ] 1. 
kist voor paardetuig 
tuugpeerd (Dfo, Np, Nt) ['tyxpt:ort] - 
tuigpaard, ook: paard geschikt om mee te 
togen, z. aldaar, bet. 3 Daorkuj'mit op 'e 
lappen kommen, een mooi tuugpeerd 
(Dfo), Dat was een mooi blauw tuug peerd 
nl. een jonge schimmel (Np) 
tuugrek (Op) et; -ken; -kien ['tyxrek] 1. 
rek om spullen in te bewaren 
tuugsleutel (Ste) de; -s ['tyxs1A:t] 1. elk 
der ogen (met een schroefdraad aan de 
onderkant) op het tuig van een paard (waar 
de leidsels doorheen lopen) 
tuugveger (Db) de; -s; -tien ['tyx ... ] t. 
hetz. als motveger, z. aldaar 
tuui Z. tu 
tuun de; tunen; tunegien (OS, verspr. WS, 
ba), tuuntien (DIa, Nw, Sz) [tyn] 1. tuin: 
met bloemen of groenten We moe'n nodig 
j)2 de Wijn, want et is allemaole onkruud 
d.i. om te wieden (Sz), We hoeven niet 
zovule tuun meer te spitten, et is te over-
zien (Nw) 2. inje om de tuun leiden laoten 
(0w) 
tuunanieg (1) ['t...] - tuinaanleg 
tuunarchitekt ['tn --- ] - tuinarchitect 
tuunark (Db) et ['tyn ... ]  1. tuin-
gereedschap 
tuunbedde ['tym --- ] - tuinbed Fotstauzend, 
daar lopt die smerige hond van de buren 

dwas deur mie,i tuuzi bedden (Op), een 
touwgien bij de tuunbedden langes scheren 
om ze recht te kriegen ( Op) 
tuunbi'jker (Obk) de; -5; -tien ['t m...] t. 
iemand die op kleine schaal bijen houdt 
tuunboek (spor.) ['t...] - tuinboek 
tuunbone ['t...] - bep. soort boon: tuin-
boon de tuunbonen ritsen (Spa) 
tuunbouw ['t...] - tuinbouw Om toch mar 
an wat inkomsten te kommen, begonnen 
pattie mit tuunbouw ( vo) 
tuunbouwakte (spor.) ['t..] - tuinbouwakte 
tuunbouwbedrief ['t...] - tuinbouwbedrijf 
tuunbouwgebied (spor.) ['t...] - tuin-
bouwgebied 
tuunbouwgrond (spor.) ['t...] - tuin-
bouwgrond 
tuunbouwterer (1) ['t...] - tuinbouwleraar 
tuunbouwonderwies (spor.) ['t...] - tuin-
bouwonderwijs 
tuunbouwschoele ['t...] - tuinbouwschool 
tuunbouwstreek (1) ['t...] - tuinbouwstreek 
tuunbouwtentoonstelling (1) ['t...] - tuin-
bouwtentoonstelling 
tuunbouwvak (1) ['t...] - tuinbouwvak 
tuunbroek (spor.) ['t52mbruk] - tuinbroek 
tuuncentrum ['tssntrm, ...trip] - tuin-
centrum 
tuundalia (spor.) [t --- ] - tuindalia 
tuunder (Nbk) ['t5ndç] - tuinder: groente-
of fruitkweker 
tuunderi'je (Nbk) de [t5?ndç'i.ja] 1. akti-
viteiten die voortvloeien uit het bezit/het 
gebruik van een tuin Hij dot eers niet vule 
meer, mar hij het nog wel wat uizun-
dene (Nbk) 
tuundersknecht (Db) de; -en; ...knechien 
['t...]  1. knecht van een groente- en 
fruitkweker 
tuundeure (verspr.) ['t5'n...] - tuindeur, 
ook: deur in muur of schutting rond een 
tuin (Op) 
tuuneerde (Dfo, Nbk) ['t...] - tuinaarde 
tuunfeest ['tfu.st] - tuinfeest 
tuuntluiter (El, Nw, Op) ['t5flirjtç] - 
lijster 
tuungrond ['t...] - tuingrond 
tuunhaarke z. tuunharke 
tuusihakkien z. bakkien 
tuunharke Ook tuunhaarke (Edie, 
Pe-Dbl) de; -n; ...harkien ['t5n ... / ... ]  1. 
tuinhark, hark voor werkzaamheden in de 
tuin 
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tuunhekke [ 'tO.] - tuinhek 
tuunhuus (Bdie, Ld, Obk) ['t9nhys] - 
tuinhuis, met name als verkl: prieel 
tuunjonge (1) ['tjorja] - tuinjongen 
tuunkaone(n) z. tuunkaontien 
tuunkaontien Ook tuunkaone (01-Nl, b), 
tuunkaonen (fp: mv) et; ...ties ['t9ijk5: òn 
tin/ ... k5: noLk5:5ri:] 1. afrikaantje Die 
[nl. de geit] ston mooi mit de stat slicht 
veur 't gat an de tuunkaonties te vreten (b), 
Et waren allemaole tuunkaonen in de tuin 
(01-Nl) 
tuunkeboolter (spor.) ['t5xjkabo:1tr] - 
tuinkabouter 
tuunker (Db) de; -s; -tien ['tijkr] 1. 
tuinier (uit liefhebberij) 
tuunkeren (Db, Spa) zw. ww.; onoverg.; 
tuunkerde, het tuunkerd ['tijkri] 1. tui-
nieren, in de tuin werken 
tuunkers (fp) ['tijkGrs] - tuinkers 
tuunklauwe (Ld, Ma, Nbk, Op, 51e) Ook 
tuunklauwer (Dho, Obk) de; -n; ...klauw-
gien ['t3?flkl ... / ... ]  1. tuinhark, hark voor 
werkzaamheden in de tuin 
tuunklauwer z. tuwiklauwe 
tuunknecht ['t9xjkncxt] - tuinknecht 
tuunkoepel (spor.) ['trjkupi] - tuinkoepel 
tuunkonsert (1) ['t...] - tuinkoncert 
tuunkrahhe z. tuunkrabber 
tuunkrabber (Bdie, Db, Dfo, Nt, Obk, 
01-Nl, Op, 0w, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol) 
Ook tuunkrabbe (Nbk) de; -s; -tien ['t9ij 
krabçl ... krabo] 1. bep. tuingereedschap: 
cultivator in de vorm van een harkje met 
drie of vijf tanden, ook wel bekend in de 
vorm van een teruggebogen schoffeltje 
(Bdie, Wol) 
tuunkroepertien (Dfo) et; ...kroeperties 
['t9ijkruptin] 1. winterkoninkje 
tuunliefliebber (spor.) ['t54ifliebç] - tuin-
liefhebber 
tuunman ['t man] - tuinman, hovenier 
tuunmjere (Wol) de ['t3'mi:2ro] 1. hetz. als 
hoendermiere, z. aldaar 
tuuninos (Ste) et ['t m3s] 1. mos dat zich 
in de tuin voordoet 
tuunmure ['t5my:oro] - tuinmuur Bij 
oolde linzen maekten ze tuunmuren van 
balstienen (Obk) 
tuunnarf z. tuunnarve 
tuunnarve (Nbk) Ook tuunnerf (Nbk), 
tuunnarf (Nbk) de ['t3narwa, ...narva/ 
'tynsr(a)f/'tyn ... ]  1. vogelmuur en evt. 

daarop gelijkende muursoorten 
tuunnerf Z. tuunnarve 
tuunnet (Np) ['t9net] - tuinnet et tuunnet 
over de erebeien (Np) 
tuunofval (spor.) ['t...] - tuinafval 
tuunommekeren (Nbk, 0w) onbep. w. en 
het tuunommekeerd ['t9noma ... ] 1. spittend 
omwerken van de tuin Mit tuunominekeren 
moj' eerst oij,laggen (0w) 
tuunommespitten (Nbk, Sz) zw. ww.; 
onbep. w. en het tuunommekeerd [t5n ... ] 
1. omspitten van de tuin N kan niet best 
tuunommespitten (Sz) 
tuunonderhoold ['t9nondrho:lt] - tuin-
onderhoud 
tuunonkruud (Bdie) et ['tnoijkryt] 1. 
onkruid in de tuin 't Lepeldiefien is een 
tuunonkruud (Bdie) 
tuunontwarp (1) ['t5?nontwar()p] - tuin-
ontwerp 
tuunplaante (Dfo) de; -n; ...plaantien 
[t5mpl ... ] 1. tuinplant 
tuunpoort (Db, Dhau, 0w. Wol) de; -en; 
-ien ['t mp --- ] 1. tuinpoort Et tuunpoortien 
staot eupen (Wol) 
tuunpriemela (Nbk, Ste) de; -'s, -gien 
['t...] 1. primula als tuinplant De echte 
tuunpriemela 's bin donkerrood en hebben 
gele hatties (Nbk) 
tuunscheppe z. tuimschoppe 
tuunschoffel de; -S; -tien ['ij?skofl] 1. 
schoffel: bekend gereedschap om mee te 
schoffelen Et duurt niet iens zo lange, dan 
moet de tuunschoffel weer op 'e lappen 
kommen (Obk) 2. gierzwaluw (n) 
tuunschoppe (Nw) Ook tuunscheppe (Bu) 

- tuinschop 
tuunschutting (spor.) ['t9...] - tuin-
schutting 
tuunslange (Bu, Ld, Nbk) ['t...] - tuin-
slang De tuunslange sprong uur mekaander 
(Ld) 
tuunspitten (Obk, vo) onbep. w. en het 
tuunspit 

['t5?sptti] 
 1. omspitten van de tuin 

Doe D- de eerste dag an 't tuunspitten west 
was, doe him de buud aovens goed zeer 
(Obk), Hij had al es tegen S. zegd onder 
et tuunspitten of de koenen nog niet thuus 
lcwarnznen mit de koehuders (vo) 
tuunstoel (Nbk, Np) ['tst ... ] - tuinstoel 
tuuntiesgrös (rk) et ['tntis ... ] 1. straatgras 
( ) 2. tandjesgras (f1,) 
tuunvrucht (Dfo) de; -en ['tfrMct] 1. 
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iunvrucht De tuun vruchten gruuiden van 't 
iaoras kool (Dfo) 
tuunwark ['t9w...J - tuinwerk: tuinarbeid 
tuunzaod (Nbk) et ['tso:at] t. tuinzaad, 
raad voor tuingewassen Hej'al tuwizaodin 
huus? (Nbk) 
tuut z. ture 
tuurlik (spot-) ['t ..j - tuurlijk 
tuursleje (bo: Bu) de ['t.] 1. lett. 
Luierhamer, in een kop as een tuua-sleie een 
erg dik hoofd (bo: Bu) 
tuut T de; tuten; tutien [tyt] t. kus, zoen 
iene een tuut geven, een echte tuut een 
volledige kus (Obk), Zak je een tuut 
geven? (Np), Zakje een tuut verkopen? 
een flinke dreun geven (Np), Zet-eeg twie 
laten, op elke wange iene (Nbk) 2. z. tute 
* Een tuut is een geluud/As de iene snuut 
op deaanderesluut(Sun-Ot), Een tutien is 
mes stof en aj'm niet hebben willen, dan 
veeg ie rn of(Nbk) 
tuut II (Mun) tw. [tyt] 1. lokroep voor 
ganzen 
tuutgat z_ tutegat 
tuutlaampe (verspr., b: Im) de; -n; 
...laampien ['tyt..] T. tuitlamp (gebruikt 
voor verlichting in het woonhuis) (Dfo, 
Nbk) In et tutien van et tuutlaanipien zat et 
kousien, daar braande et laampien (Nbk), 
De tuutlaampe, een laan,pe mit een tute: 
die zit an de ziedkaante, dam— zit et lontien 
(Ste), Dan haj' van die tuutlaainpies (mit 
euiie), et weren sta onde laampies in de 
vorm van een bloem egietertien (0w) 
tuutplaetien (Obk) et ['tyt...] 1. plaatje 
tegen de pomp, rond het tutegat (Obk) 
ruwer z tuwerder 
tuwerder (El) Ook tuwer (El) de; -s 
['ty&çdç/'tymç] 1. iemand die eet en daarbij 
niet opschiet 
tuwerig z tieuwerij 
twaelf (WS) Ook 1-welf (OS), twaelmen 
(verb. vorm: WS), twelmen (verb. vorm: 
OS) hoofdtelw. (bijvoeglijk) ['twE:l(a)f/ 
'twsl(a)t7'twE:lm5nI'twElmn] 1. twaalf een 
jaor het twaelf maonden, 't Is now vief 
veur twelmen, kom op allegeer, want den-
kies dan hoeft et niet meer (Nbk), (zelfst., 
verb.) Ze bio weer mit zien twaelven ze 
zijn weer met een groep van twaalf, ook: 
de klok luidt 12 uur (Ste), Et is zogoed as 
half twaalf (Ste) 
twaelfde (West.) Ook tweifde (oost.), t-wel- 

lemde (s:  Oost) rangtelw. ['tws:lvdo/ 
'twelvdo/'twelrpdo, ...l mdo] 1. twaalfde 
twaelftal (WS) Ook twelftal (OS) ['tw...] - 
twaalftal 
twaelfvingerig (Nw) Ook twclfvingerig 
(Nbk) bn; attr. ['twe:lfuj(g)roxi'twel ... ] T. 
twaalfvingerig de twaelfvingerige daarin 
(Nbk, Nw) 
twaelmen z twaelf 
twaelven 1 (WS) Ook twelven (OS), 
twellem (OS) de; -s ['twe:lbrpJ'twclb, 
'twshp/'twcl m] 1. cijferteken, cijferkom-
binatie twaalf een Romeinse twellem (Nbk) 
twaelven IT (Ste) Ook t-we/ven (OS), twel-
lem (OS) hoofdtelw.; zelfst. ['twe:lbrnJ 
'twclbrn, 'twslm/'twel5m, 'twelm] T. twaalf 
Et is half twellem (Nbk) 
twarre (Np) de; -n; -gien ['twaro] 1. 
muggezifter 
twee z twie, twieje 1, II 
twee-uder z. twie-utter 
twee-utter z- twie-utter 
tweede z. twiede 
tweedehaans z. twiedehaans 
tweedraods z. twiedraods 
tweehands(e) z. twiehaans II 
tweehonderd z. twiebonderd 
tweejaorig z. twiejaorig 
tweeling Z. twieling 
tweelochten z. twielochten 
tweerndeuze (Bdie) de; -n; ...deusien 
['twuornd&:za] 1. zeurkous 
tweernen (Nbk, Obk, St; bo: Bu, Nw, b: 
In) zw. ww.; onoverg.; tweernde, het 
tweernd ['twuornön] i. tweernen, twijnen 
(Ste, bo: Bu, Dho) 2. zeuren, zaniken Hooi 
toch op te tweernen (bo: Bu) Hij kan d'r 
lange over (deur) tweernen (b: In, Nbk) 
tweerumusse (Sta) de; -n ['t...] T. deel van 
het spinnewiel waarop de klosjes staan 
tweescheer (Bu) de; ..scheren ['tw ... ] 1. 
ploeg met twee scharen 
tweespeun(der) z. twiespeune 
tweetaans z. twietaans 
tweewield z twieviehk 
tweje z. twieje 1, IT 
twejen- (verspr. west.) ['twt:jit] - tweeën-: 
var. van twienen... in twienentwintig enz. 
twelf z twaelf 
twelfde z. twaelfde 
tweiftal Z. twa elftal 
tweifvingerig Z. twaelfvingerig 
twellem z. twaelven 1, II 
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twellemde z. twaalfde 
twelmen z twaalf 
twelven Z. twaelven 1, II 
Twent [tw ... ] - Twent 
Twente ['tw --- ] - Twente 
twenter (Bu, Nbk, Nt, Obk, 0w, Ste) de; 
-5; -tien ['twentç] 1. tweejarig paard of 
schaap 
Twents - Twents 
twie (OS, Bdie, Bu, Np, Nw, Ste, Wol, d) 
Ook twee ( Bdie, Np, Op, Pe-Dbl, WH, bo: 
Bu), twiejen (in verb.: spor, be: Np), 
twienen (verspr. oost.) hoofdtelw.; bij-
voeg1ijk[twi/twt:Ptwij(d)iu/twid, --- twiI:] 
1. twee Dat lat bij hun gien (wie keer 
zeggen dat neemt hij direkt aan, daar gaat 
hij direkt op in (Nbk, 0w), Bij lat hun 
gien (wie keer nugen hij wacht niet, 
aksepteert direkt als hem iets wordt 
aangeboden (een traktatie, een drankje, een 
maaltijd enz.) (Nbk, 0w), Et duurt bijhem 
altied (wie langen, (wie brieden erg lang 
(be: Bu), (zelfst. gebruikt) in 1w/enen! 
twiejen (spor.)/twenen in tweeën: Wij 
doen him nar in twienen (Obk), Die vrouw 
is in twiejen valen is bevallen (ho: Np), 
Beschuten wodden vroeger en twienen 
bakt; ie mossen deursnieden mit een 
beschutemes; een beschuut is de halte van 
een twiebalcken in tweetallen (Bu) 2. z. 
twieje 
twie-utter (Db, Dho, Nbk, Obk) Ook 
t-wee-utter (01-Nl, Pe-Dbl, Sz), twee-ader 
['twiAtrftwt:Atr/ ... ydr] 1. koe met slechts 
twee goeie spenen 
twiebak (Dfo, Nbk) Ook twiebakken (Bu) 
de; -ken; -kien ['twibak/twibakij] 1. dub-
bele beschuit: tegen elkaar gebakken 
Beschuten wodden vroeger en twienen 
bakt; deursnieden mit een beschuternes; 
een beschoot is de halte van een (wie-
bakken ( Bu) 
twiebakken z. twiebak 
twiebeiden z. twiebeidend 
twiebeidend (Db, Dhau) Ook twiebeiden 
(Nw) hoofdtelw. ['twiebEjd(t)] 1. de één 
en de ander, in mit zienl'n twiebeiden(d) 
met z'n tweeën: Zuwwe in/t zien twje-
beiden? (Nw), Weren d'r nog meer bij? 
Nee, mit zien twiebeiden (Nw) 
twiede (OS, Bu, Np, Nw, Ste, Wol, d) Ook 
tweede (Bdie, Np, Op, Pe-Dbl, WH) 
rangtelw. ['twida/'twcd] - tweede: na de 

eerste zien twiede vrouw, de twiede bluui 
van een plaante (Nbk, Nw), twiede gewas 
gewas, vrucht na de eerste oogst van een 
ander gewas, bijv. in geval van spurrie 
(Bu), zo ook twiede vrucht (Bu), (verb.) 
ten 1w/ede ten tweede (Nbk), zo ook ten 
twieden ( s:  oost.); de/het op één na 
hoogste, belangrijkste, één graad lager/ 
geringer dan het beste: de twiede man in 
deploeg (Nbk), twiede keur goed tweede-
rangs (koop)waar (Dfo); ter aanduiding 
van iets dat zich voordoet en een her-
haling is van iets gelijkwaardigs Hij is de 
twiede die hier vandaege komt (Nbk), In 
dit, mien Stellingwarver laand, zo is d'rja 
gien twiede (b), Ikbin et d'r aenlik wel mit 
lens, war a 'k d'r en mftdoen zal is nog een 
twiede is nog de vraag (Nbk); in een 1w/e-
de auto, een 1w/ede huus e.d. 
Twjede-Kaemerjjd (1) [2k...] - Tweede-
Kamerlid 
twiedegraodsbevoegdhied (1) [...bof...] - 
tweedegraadsbevoegdheid 
twiedegraodslerer (1) [...'l...] - tweede-
graadsleraar 
twiedegraudsverbraning (1) [...'br..] - 
tweedegraadsverbranding 
twiedehaans (Db, Dfo, Ld, Nbk, Nw) Ook 
tweede/zaans (verspr. west.) bn. ['twido 
hâ:s/ ... ] 1. tweedehands twiedehaans spul 
(Dfo), een twiedehaans auto (Nw) 2. zo 
dun dat men het met beide handen zou 
moeten vasthouden (Db, Ld): een twiede-
haans plakkien koeke d.i. erg dun (Ld), zo 
ook een twiedehaans broggien id. (Db) 
twiedejaors(-) (1) ['tr ... ] - tweedejaars(-) 
twiedekalfs (Ste) bn. [twidakalfs, ...lofs; 
aks. wisselt] 1. (van een koe) voor de 
tweede keer drachtig 
twiedens (1) ['twidus] - tweedens 
twiederaand z. twiederhaand 
twiederangs [twidaral]s; aks. wisselt] - 
tweederangs De boeren kregen de indrok 
dat ze een twiederangs groep weren daor 
niet genog rekening mit bolen wodde (vo) 
twiederhaand(e) (Bu, Ma) Ook twie-
deraand (Bu) bn. ['twidçhâ:nt/..hâ:ndo/ 
'twidçâ:nt] 1. tweeërlei Et het twieder-
baande betekenis ( Bu) 
twiederlei (Dhau, Dho, Nbk, Obk) Ook 
twiejerlei (El, Nbk, Np) bn. [twidçlej; 
twijç... aks. wisselt] - tweeërlei Dat kuj' 
twiederlei opvatten (Nbk) 
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twiedesoortspraot - twieje 

twiedesoortspraot (Ste) et [twidaso:orts 
'pro:at]  1. minderwaardige, schunnige 
praatjes 
twiedielig (1) [twidi:lox; aks. wisselt] - 
tweedelig 
twiedoems (Nw) [twidüms; aks. wisselt] - 
tweeduims 
twiedonker (Obk, Wol) et ['tw ... ]  1. 
twiedonker, schemering, hetz. als twie-
lochten, z. aldaar In twiedonker kuj' mooi 
baten speulen (Wol) 
twiedraank (1) ['twi.] - tweedrank 
twiedraods (1) Ook tweedraods (ho: Bu) 
['tw ... / ... ] - tweedraads 
twieduzend Voor var. z. twie ['tw ... ]  - 
tweeduizend 
twiefel ['twifl] - twijfel: toestand waarin 
men twijfelt; overweging waardoor men 
twijfelt, in je twiefels hebben (Nbk) 
twiefelachtig (verspr) ['twifL.j - twijfel-
achtig: aan twijfel onderhevig 
twiefelder (Db, Dhau, Nbk, Np) Ook 
twiefeler (Obk) [twifidç/  ... fid - twijfelaar 
twiefelen [twif] - twijfelen: onzeker zijn 
wat te doen, besluiteloos zijn Ik twiefelde 
even (Nbk) 2. in twiefelen an twijfelen 
aan: (..) mar hijtwiefeldean etrisseltaot 
(vo) 
twiefeler z. twiefelder 
twiefelgeval (Dfo, Nbk) ['tw...] - twijfel-
geval 
twiefelig (Bdie, Dhau, Np, Obk, Wol) bn., 
bw. [twifiix]  t. twijfelend 
twiefelkont (Db) de; -en; -ien {'twifl --- ] 1. 
twijfelaar 
twieg (s: Nw) et [twix] 1. (verz.) twijg-
hout 2. z. twiege 
twiege (Bu, Ld, Nbk, Obk, Op, 0w, Sz) 
Ook twieg (01-Nl, Op,  0w) de; -n; twie-
gien ['twigo/twix] 1. twijg Zuuk de (wie-
gies es nut de tuun (01-Nl), Een twieg mit 
een gleuve d'r in kwam op 'e scharpe raand 
van de zende; d'r kwajnynen in totaal vier 
leerties ornrne toe (0w) 
t'wiegehout (Sz) ['twi:g..j 1. loofhout 
twiegesnieder z. twiegsnieder 
twieghoolt (El, Ld, Nbk, Obk) ['tw...] - 
twijghout 
twiegmaande (Ste) de; -n; ...maantien 
['twix...] 1. mand van twijgen gemaakt We 
kraanselen de eer pels in de (twieg)maande 
of in een hiele bolle jutezaknl. om  zoveel 
mogelijk zand eraf te krijgen (Ste)  

twiegsehelder (Nw) de; -5; -tien ['twix 
skeldç] 1. handwerksman die gesneden 
twijgen van de wilg ontdoet, vgl. De 
twiegschelders kommen, zeden ze, 't was 
in de twintiger en dattigerja oren, daegeliks 
haelden ze de twiegen op en aovens en 
naachs mossen ze ze schellen mit de 
kiender d'r biij heit was stoelemaeker en 
dec dat dus een ]7ieleboel (Nw) 
twiegsnieden (Nbk, Np) onbep. w. ['twix 
snid;] t. jonge twijgen van de wilg 
snijden, z ook twiegsnieder. Morgens in 
alle vroegte gong hij naor de Koebos te 
twicgsnicdcn (Nbk, Np) 
twiegsnieder (Bdie, Dho, Np, Obk, n, k: 
Ste) Ook twiegesnieder (01-Nl, Op, Spa) 
de; -5; -tien ['twit../'twi:gosnidç] 1. ie-
mand die jonge twijgen van de wilg sneed 
om er korfjes van te maken, vaak uit 
Noordwoolde (zulke mensen werden rond 
1900 wel als berucht ervaren (k: Ste)) 
twiehaander (Nbk) de; -5; -tien ['twi 
h:ndr] 1. tenger vrouwtje, zo dun dat 
men haar met beide handen zou moeten 
vasthouden 
twiehaans T (Dfo, Dho, El, Nbk, Np, Nt, 
Nw, Obk, Op) Ook tweehands (Bdie, Sz), 
tweehandse (Bdie) de; -en ['twihâ:s/'twt: 
hants(o)] 1. zeer dun stuk koek, zeer dunne 
boterham, nl. die men met twee handen 
moet vasthouden Een ienhaans is een dik-
ke, een twiehaans is een dunne (Nbk), 
vandaar: Een ienbaans of een twiehaans, 
wat wij' hebben? (Np) 
twiehaans IT (Nbk, Nw) bn.; attr. ['twi 
hLs] 1. (van een boterham, een stuk koek) 
zeer dun een twiehaans broggien een zeer 
dun stuk roggebrood, een zeer dunne 
boterham (Nbk, Nw) 
twieheufdig (1) bn. [twihA:vdox; aks. 
wisselt] 1. uit twee personen bestaand, in 
een twieheufdige leiding e.d. (1) 
twiehonderd (oost.) Ook tweehonderd 
(west.) ['tw...] - tweehonderd D'r zitten te 
naoste bij zoe a twieb onderd meensken in 
de zat] (Obk) 
twiejaorig (Nbk) Ook tweejaorig (Sz) 
['tw ... ] - tweejarig 
twieje I(OS, Bdie, Bu, Np, Nw, Ste, Wol) 
Ook twie (vooral oost.), tweje ( Spa, Wol), 
twee (verspr. west.) de; -n; twiegien 
['twij o/twi/'tw :j o/twi:] t. cijferteken twee 
2. dobbelsteen, kaart e.d. met twee ogen 
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twie(ie) - twiepeerdsstal 

twie(je) II (OS, Bdie, Bu, Np, Nw, Ste, 
Wol, d) Ook twee (verspr. west.), tweje 
(Spa,  Wol) hoofdtelw; niet attr. 
['twij(o)/twu/ ttwi:jo] 1. van het aantal 
twee Jene en iene is twieje (Nbk), An de 
donkere wolke van een wiendhoze hangt 
een slurf soms wel es tweje (Spa), 
Hoevule zeej'? Twjeje? (Nbk) 2- tweede 
nommer twieje nummer twee (Nbk), Ze 
kun me wel van alles opleggen, war of ik 
ei doe is punt twee is nog maar de vraag 
(Sz) 
twiejen Z. twie 
twiejenciattig z. twienendattig 
twiejentwintig Z. twienentwinti 
twiejerlei z. twiederlei 
twiekleppe (Ld) Ook twieklepspette (Dfo) 
de; -n; ...kleppen ['twiklepo/'twiklepspeta, 
...'pstaj 1. pet met twee kleppen 
twieklepspette z. twiekleppe 
twiekleurendrok (1) [twi'klA:or]drok] - 
tweekleurendruk 
twieledig (b) [twi'lt:dox] - tweeledig: dub-
belzinnig Now ja, mis en mis, da's twie-
ledig (b) 
twieling (Nbk, Obk) Ook tweeling (Diz, 
Op, Sz) de; -s, -en; twielinkien ['twilujL..] 
1. twee kinderen door dezelfde moeder in 
dezelfde bevalling ter wereld gebracht 
Kottelings hebben die meensken een 
twieling kregen (Obk) 
twielingbreur (Nbk, Nw) Ook twieling-
bruur (oost.) ['tw ... / ... ] - tweelingbroer 
twielingbruur z twielingbrew-
twielingzuster (Nbk, Nw) ['tw..] - twee-
lingzuster 
twielocht z twielochten 
twielochten (Bu, Dfo, Dhau, Dho, Nbk, 
Nw, Obk, 0w, Wol, p, b: Ira, In, bo: Bu, 5: 
oost.) Ook twielocht (Db, Dhau, El, Nt, 
Obk, Op), tweelocliten (Bu, Spa) zn., g. 
lidw. {'twiloxtu, ook wel ...'loxtnl'twiloxt/ 
twrloxtiij 1. schemering (meestal: avond-
schemering) In twielochten zag ik een 
donkere gedaonte aachter 't huus sloepen 
(Obk), 't Was onderwiels twielochten en 
doe aovend wodden (s: oost.), tussen twie-
lochten in de schemering (Bu, Nbk, Nw), 
We kommen tussen twielochten id. (Nw), 
In twielochten bin ze votgaon (Dfo, 0w), 
We kun krek in twielochten over (Dhau) 
t-wieloops (Bdie) [twilo:ps] - tweeloops: 
dubbelloops geweer 

twieloper (Dhau, b) ['tw ... ] - tweeloop 
twiemaansschoele (1)  ['twimâ:skula] - 
tweemansschool 
twiemeter (Np) de [twi'm:tr] 1. soort 
meetlat van twee meter om het land of het 
veen mee op te meten 
twienen 1 (Nbk, Obk, Ste) ['twiii:] - 
twijnen, tweernen: twee (of meer) ge-
sponnen draden ineen draaien 
twienen II Z. twie 
twienen(d) (oost.) ['twin:(t), ook wel 
'twidn(t)] - tweeën, beiden, in wit i 
twieden(d) met z'n tweeën: Ze bin wit h 
twienen (Nbk) 
twienendattig (Oost., 1) Ook twiejendattig 
(spor.) [twidl7..., twin: ... twiji2 ... ; aks. 
wisselt] - tweeëndertig 
twienentwintig (oost., 1) Ook twiejen-
twintig (spor.), voor var. z. ook twie 
[twiditw..., twiry .... aks.  wisselt] - 
tweeëntwintig 
twiepappe (0w) de; -n; ...pappien 
['twipapa] 1. koe met slechts twee goeie 
spenen Op 'e Makicemer maat baj' dan 
vanzels ok nogal wat twie- en driepappen; 
zokke koenen of pinken hadden zommers 
veniend in ien of weer vorrels van et gier 
had, en die zollen nooit welk wit die 
vorrels geven (0w) 
twiepeerdsboer (0w) de; -en [twi-
pt:ordzbu:or, .Jb ... ] t. boer die over twee 
paarden beschikt 
twiepeerdsdissel (Dfo, Op, 0w) de; -s; 
-tien ['twipt:ordzdtsi, ook .!dsi] 1. dissel 
voor twee paarden De twiepeerdsdissel was 
langer as de ienpeerdsdissel (Op) 
twiepeerdsleide (El, Nbk, 0w) et; -n 
['tw ook ..l --- ] t. Ieidsel voor twee 
paarden voor een wagen of machine, 
kruisleidsel 
twiepeerdsmesiene (vo) Ook twiepeerds-
mi'jmesiene (0w) de; -n; -gien ['twipi:nts 
masina, ...'sino/..'mijmasina] 1. maaima-
chine voor twee paarden Dan kopen wi 
een twiepeerdsmesiene wit 51 beidend en 
spannen depeerden bij mekeer(vo) 
twiepeerdsmi'jwesiene z.  tsviepeerds-
mesiene 
twiepeerdsploeg (Bu, Nbk) de; -en; -ien 
['tw ook ...pl...] 1. ploeg voor twee 
paarden 
twiepeerdssta (Dfo) de; -len; -legien 
['twipi:artstal, .--'stal] 1. stal voor twee 
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twiepeerdswark - twinkelen 

,aarden 
wiepeerdswark (Ste) et {twipt:orts ... ] 1. 
werk van of voor twee paarden ien- en 
.wie peerdswark (Ste) 
wiepersoonsauto (1) [...sö: 5'za&tom, 
..to:] - tweepersoonsauto 
wiepersoonsbedde (1) [ ... z'bcdo] - twee-
Dersoonsbed 
wiepersoonshusien (Nbk) et; ...husies 
...'hysin] 1. huisje voor twee personen, 
net name in een bungalowpark e.d. 
wiepersoonskaemer [...'k...] - twee-
ersoonskamer 

Iwiepersoonstente (spot.) de; -n; ...tentien 
I..tEntaJ 1. kampeertent voor twee perso-
nen 
twiepitsstel (Np) ['tw-------'stel] - twee-
pitter: kooktoestel met twee pitten 
twkpondskladde Ook twiepondskiarre 
(Nbk) de; -n ['tw .... ....kl ... / ... ] t. papieren 
zak met/voor de inhoud van twee pond 
twiepondsklarre z. twiepondskladde 
twiescherig (Bu, Db, Dhau) bn. [twi 
skurax; aks. wisselt] 1. (van een ploeg) 
met twee scharen 
twiescheuren (Obk) bn. {'twislc&:ari-i] 1. 
twee keer geschoren 
twieslachtig (Ld) [twislaxtox; aks. wisselt] 
-  tweeslachtig, tot twee geslachten 
behorend een twieslachtig dier (Ld) 
twiespan (Dfo, Obk) et; -nen ['twispan] t. 
tweespan: span van twee paarden Bij een 
twiespan veur de ploeg bruukten ze vroe-
ger een kz-uusleide (Obk) 
twiespandissel (vo) et; -5; -tien [twi 
span'dts, ook 'tw .... ] 1. dissel bij een 
tweespan (..) doe kreeg S et leide, leut et 
iene peerd over de twiespandissel stappen, 
een betien veuruut, dan weeroinme en dan 
was et de keunst om de disselkop krek in 
de beugel teprtjopen (..) (vo) 
twiespanpeerd (Dfo) et; -en; ...peertien 
['twisp mpi:art, ook ...'pt:ort] 1. paard in, 
bestemd voor een tweespan 
twiespeen Z. twiespeune 
twiespene Z. twiespeune 
twiespeun z. twiespeune 
twiespeune (Obk) Ook twiespeun (El, Ma, 
Obk), twiespene (Nw), twiespeen (Ld), 
tweespeun (Spa), tweespeunder (Pe-Dbl) 
de; -n; ...speuntien ['twi ...  --- I'twuspA:ndç] 
1. koe met slechts twee spenen Een on-
kaante koe is een twiespene of een drie- 

spene (Nw) 
twiestried (vo) ['twistrit] - tweestrijd 
Daordeur raekten ze wel wat in twiestried 
(vo) 
twietaans (Nbk, Obk) Ook tweetaans (Op) 
bn. [twitâ:s/tw: ... ; aks. wisselt] 1. (met 
name van vorken gezegd) tweetandig een 
twietaans vörkien (Nbk) 
twietaansvörke (Obk) de; -n; ...vörkien 
[twitâ:s'fr(o)ka, ook 'tw...] 1. tweetandige 
vork 
twietal (Db, Nbk) et; -len; -legien ['twital] 
1. tweetal Sollicitaanten hebben kaans op 
't twietaJ te kommen (Db) 
twietane (s: oost.) bn.; all. attr. ['twitâ:na] 
t. tweetandig: van vorken, vgl. een (wie-
tane vörke 
twietanig (Nbk) bn. [twit:nox; aks. wis-
selt] 1. tweetandig, nl. van een vork 
Twietel (Ma, Nbk, 0w) et ['twiti] 1. naam 
van een buurtschap onder Makkinge tegen 
de dorpsgrens met Nijberkoop aan gelegen 
Hij woont op Twietel (Nbk) 
twjetette (Dhau) de; -n; ...tettien ['twitEto] 
1. hetz. als twiespeune, z. aldaar 
twieveidseide (Dfo, El) do; -n ['twifelts..., 
ook ...'ejda] 1. eg bestaande uit een 
samenstel van twee eggen naast elkaar 
twieverdieners (1) ['twifrdi:nrs, ...fod...] - 
tweeverdieners 
twievielig (vo) Ook twiewielig (Dfo), 
tweewield(Pe-Dbl) [ twifi:lnx/ ... wilox; aks. 
wisselti'twt:wilt] - tweewielig Zoe'n stel-
ploeg beston uut (wie dielen, een ploeg mit 
stat en ploegboom en een twievielig karre-
gien mit een groot en een klein viel, et 
kleine op 'e vore en et grote d'r in (vo), 
een twiewielige karre (Dfo) 
twievoold (1) ['tw...] - tweevoud, in in 
twievo old 
twievoren (vo) zw. ww.; overg.; twie-
voorde, het twievoord ['twifo:oriij 1. 
tweevoren Hij was d'r al es an et groven 
west en docht dat et wel kon, mar dan mos 
et twievoord wodden (vo), In de haast 
twievoorden ze et laand (vo) 
twiewielig Z. twievielig 
twiezitsbaanke (1) ['tw...] - tweezitsbank 
twinkel (Wol) de; -5; -tien ['twtijki] 1. 
twinkeling in een oog kiende,- mit twin-
kelties in de ogen (Wol) 
twinkelen (Nbk, Obk) ['twujkin] - twin-
kelen (m.b.t. de ogen) N. kon mooi 
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twinkeloge - typisch 

twinkelen wit de ogen (Obk) 
twinkeloge (Ld) de; -n; ...ogien ['tw...] 1. 
twinkelend oog 
twintig hoofdtelw. ['twtntox] 1. twintig in 
getal, zelfst. gebruikt: in verb. als wit 9i 
twintigen naor et feest gaon (1) 
twintiger I ['twtntagr] - twintiger: iemand 
die twintig is 
twintiger II bn. ['tw...], in de twintiger 
naoren de jaren twintig 
twintiglinies (Dfo) bn.; attr. ['twtntoxlinis] 
1. (van een ouderwets soort petroleum-
lamp) van een bep. sterkte een twintig-
linies Jaampe (Dfo), waarnaast een veer-
tienlinies laarnpe (Dfo) 
twirre (vcrspr.) de; -n; -gien ['twtra] 1. 
wervelwind (z. ook dwirre) As d'r een 
twirre in de hujjinge was dan wees dat op 
dreugte (Np) 2. drijftol, zweeptol (Ma) 
twirrellochien (Mun) et; ...loxis ['twtrlo 
xin] 1. dwarrelend, spookachtig licht, 
zoiets als een dwaallicht Aj'twirrellochies 
zaggen dan was d'r min weer op komst, 
zee mien oolde oznkeR.K. (Mun), Waeter-
kevers zaggen ze vaeke veur twirrellochies 
an, een soort wilde lanteern (Mun) 
twisten ['twtstn] - twisten: de twist dansen 
tyfus ['tyfas, ...fns] - tyfus 
tyfuskoorse (Bdie, Nt) Ook tyfuskoorts 
(Nbk), tyfuskoorst (Pe-Dbl) de; -n  
1. (vaak mv.) koorts die bij de ziekte tyfus 
hoort Die vrouw is an tyfuskoorst over-
leden (Pe-Dbl) 
tyfuskoorst z. tyfuskoorse 
tyfuskoorts z. tyfuskoorse 
type et; -n, -s ['tips] 1. grondvorm (1) 2. 
persoon volgens z'n grondvorm een donker 
type, een vlot type 3. figuur, persoon een 
vremd type 
typen ['typm] - typen 
typisch ['tipis] - typisch: eigenaardig Die 
dot altled een betien typisch (Nbk), Hij is 
altled een betien typisch (Nbk) 
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u de; -'5; -gien [yJ 1. de letter, klank u 2. 
woordreeksen e.d. die met de letter u 
aanvangen 
U.B. - afkorting van Universiteits-
biebeitheek 
U.E.KA. - U.E.F.A. 
U.H.D. - U.FLD. 
u.l.o. - u10. 
U.S.A. - U.S.A. 
U.v.A. - afkorting van Universiteit van 
Amsterdam 
uder Z. utter 
uderen (Sz) zw. ww.; onoverg.; uderde, 
het uderd ['udp7] 1. nieren, een gezwollen 
uier krijgen Hij begint mooi te uderen (Sz) 
Uffelte (Nbk) et ['Afjto] 1. plaatsnaam: Uf-
felte (in Zuidwest- Drenthe) * NaorMeppel 
te keren en naar Uffelte te uutstrieken 
zonder speciale bet., z. ook bij  keren (Nbk) 
uh (Nbk) Ook uuh (Nbk) tw. [A/y/] 1. 
geuit om uit te drukken dat men iets erg 
vies of vervelend vindt Uh, wat is dat toch 
vies (Nbk), Uuh! Wat een weer! (Nbk) 2. 
Z_ eb 
ui de; -nen; -gien ['j] 1. de tweeklank ui, 
2. de letterkombinatie ui 3. z. ujfe 
ule z qjje 
uigies Z. euzen 
uilam Z. ujlaom 
uilaom z. ullaom 
uis (01-Nl) Ook huis (Sz) de; uizen 
[ Js/hjs] 1. eerste laag van een rieten dak 
de vis anleggen (01-Nl) 
uisies Z. euzen 
uislatte (01-Nl) de; -n ['tjs ... J 1. lat op de 

muurplaat gespijkerd onder tegen het riet, 
tegen de tocht 
uizen Z. euzen 
ujje (OS, Bu, Np, Nw, b: Im, ln) Ook mie 
(Np, Pe-Dbl, Sz, Wol, p), ui (Wol), ooi 
(Sz) de; -n; ujgien ['AjaI'jo/j/o:aj] 1. 
vrouwelijk konijn of vrouwelijke haas Ie 
moe'n eins niet te vule ujjen schieten 
(Np), mit de vie naar de ram gaan (Np), 
De moerhaeze is een vie (Wol, Pe-Dbl) 2. 
vrouwelijk schaap 3. onnozele vrouw 
(Nbk) Wat een ujfe! (Nbk) 
ujlam z uI/aom 
ujlaom (OS, Bdie, Dho, Np, Pe-Dbl, Ste) 
Ook ujlam (Bdie, Op, Ste), uilam (Diz, Nt, 
01-Nl, Spa, Wol), uilaam (Bdie, Np, 
Pe-Dbl) et; -er (bij ...laam, niet Bdie en 
Nw), -en (bij .../am, ...Jaom (Nw)), -eren 
(Bdie); -pion, -megien (bij lam) ['AjlS:nt/ 
'Ajlam/'j1an1J'j13:m] 1. ooilam (tegen ie-
mand die omslachtig praat:) As 't es was 
dat et es was en as d'r een ullaompien 
gebaren wodt en as et dan es een zwatbiest 
was, kan ik ot dan ok kriegen? (Ste) 
uk (Nbk, Nw) de; -ken; -kien [Ak] 1. 
kleine persoon, klein iemand, vaak gezegd 
van een klein kind (Nbk, Nw), z. ook 
ukkien: Et is ok nog een uk (Nbk), (tegen 
een kind:) Kleine uk! (Nw) 
ukelille (Nbk) [yka'ltIa] - ukelele 
ukkepuk (Db, Nbk, Np) Ook hukkepuuc 
(Np) et; -ken; -kien ['AkapAk/'h.&kopAk] 1. 
(vaak verkl.) klein, Jong kind of dier, ook 
wel gezegd van een kleine persoon of een 
klein dier Et is mar zoe'n ukkepulckien 
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(Np), Dat is een klein ukkepukkien (Diz) 
ukkie z. ulckien 
ukkien (verspr.) Ook hukkien (Np), ukkie 
(spot.)  et; ukkies [Akinl'lt&kinl'Aki] 1. 
(van klein kind of volwassene) erg klein 
iemand 't Is war een klein uk.kien (0w), 
Och, wat een klein uidcien (Spa) 
ule (Spa) de; -n; -gien [yla] 1. hetz. als 
hoele, z. aldaar (Spa) De uien van de etten 
gooien we vot (Spa) 2. z. ode 
ulebafle z. oelebaile 
ulebod z oeiebod 
ulegat z. oclegat 
ulenspiegel z. ulespiegel 
ulenust z. oeienust 
ulespiegel (01-Nl) Ook ulenspiegel (Sz) 
['yla ... 'yh ...  ]  - uilenspiegel, z. ook 
Oelespiegel 
ulevel Z. oelevei 
ulewapper z. oelewapper 
ulferd (Nw, Obk) de; -5; ulfertien ['Alff t] 
1. niet al te snuggere persoon, vaak ook: 
iemand die enigszins lomp is (van een 
groot, domachtig kind:) een grote ulferd 
(Nw), dan hetz. als een grote slief 
ulo ['ylo.. ... lom] - ulo 
ulster (Np, Nt, Obk, Sz) ['AlstrJ - ulster 
ultimatum [AIti'ma:t5m] - ultimatum een 
ultiniatwn stellen (1) 
ultraviolet (1) [ ... fio:'lst, fioMIst] - 
ultraviolet ultraviolette straolen (1) 
umlaut (1) ['umloMt] - umlaut 
umlautsteken (1) ['um ... ] - umlautsteken 
unaniem (1) [ynanim; aks. wisselt] - 
unaniem Et is unaniem anneumen (1) 
unicum (1) - unicum: dat wat enig in z'n 
soort is 
unie de; -s ['yni] 1. verbond, vereniging, 
i.h.b. van Staten 
uniek [y'nik] - uniek 
Unifil ['y] - Unifil 
unifiller ['yniftlç] - unifiller 
uniform et; -5; -en; -pien ['y ..i 1. 
uniform 
uniformjasse (1) ['y...] - uniformjas 
universiteit [...'t...] - universiteit, in-
stelling voor W.0., ook: universiteits-
gebouw Waar staot de universiteit argens 
in Enschede? (Nbk) 
universiteitsbestuur [...'tsjdz...] - univer-
siteitsbestuur 
universiteitsbiebeltjieek (1) [...tsjdz ... ] - 
universiteitsbibliotheek 

universiteitsblad [...'tejdzblat] - universi-
teitsblad 
universiteitsburo (1) [...'tcjdz...] - uni-
versiteitsbureau 
universiteitsgebouw (spot.) [...'tcjdz ... ] - 
universiteitsgebouw 
universiteitsgids (1) [...'tsjts ... ] - uni-
versiteitsgids 
universiteitsraod (1) [...'tsjts ... ] - uni-
versiteitsraad 
universiteitsstad (spot-) [...'tcjts...] - uni-
versiteitsstad 
updaten (1) ['Abdl:tll] - updaten 
urdoe z. oerdoe 
urdow z. oerdoe 
uranium (1) [yo)'râ:nij 5m, ...Am]-
uranium 
ure et, ook de: in verb., z. bet. 1, 2; -n; 
uurtien ['y:oro] 1. periode van zestig 
minuten Ik heb lekker even een uw-tien 
sla op en (Nbk), over/nao een ure, We 
mossen een uw-tien waachten (Nbk), de 
meensken van et eerste ure uit de 
begintijd, Et minimumloon is een kwattien 
in de ure, mar d'r is ok een maximum, 
dattig centen per uur dat men werkt (vo), 
In dit woordeboek zitten onderdehaandhiej 
wat uren er zijn heel wat uren voor ge-
werkt (Nbk) 2. korte tijdruimte, ook: 
ogenblik, tijdstip Wat mos hiy daar nog 
doen op dit iaete ure (J), Een bifzunne kan 
ieder ure van de dag gebeuren (Sz), Et is 
zien gooiden uurtien gezegd van een toe-
stand waarin iemand flink kan verdienen of 
anderszins z'n slag kan slaan (Np), mien 
gooiden ure de gelegenheid om te benut-
ten, om te doen wat ik zou willen doen 
(ook inzake verdienen) (Nbk), ook de 
gooiden ure (vo) 3. lange periode Ik heb 
wei een ure opheurstaan te waachten, war 
doe was ze d'r dan ok (Nbk), Uren en uren 
hek d'r op zeten om et klaor te kriegen 
(Nbk) 4. lesuur Ze dri5en uren van 45 
menuten (Nbk), Wat hebben jim et twiede 
ure? (Nbk) 5. tijdstip waarop een heel uur 
vol is Et is drie ure (Nbk), Ze gongen 
aovens al om negen ure op bedde (Nbk), 
om et ]Vele of halve ure (Nbk), om 12.15 
ure om kwart over twaalf, Et feest duurdel 
gong deur tot in de kleine uw-ties tot na 
middernacht (Nbk), De kleine wiezerstaot 
op negen ure wijst negen uur aan op de 
wijzerplaat van de klok/het horloge, Hij 
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wet van gier ure of pompstok hij weet 
werkelijk van niets (Nbk), Ze gaan niet 
veur twelf ure naor 't husien als ze 
eenmaal ergens zijn, gaan ze maar niet 
weer weg (0w), ook: ze zijn erg zuinig, 
gierig (Dho, Ma, Nbk, 01-Nl, Pe-Dbl, 
Obk) en: ze bedenken zich wel twee keer 
voor ze met iemand in zee gaan (Obk), ook 
gevolgd door en dan is 't nog an de dunne 
kaant (Ma), Die schit niet veuj- twaalf ure 
geeft niet gauw wat uit, is erg zuinig (Dho, 
Ma), . ..as hij an middag toe waachten kan 
id. (Dho, Pe-Dbl, Nbk), ook: hij is lang- 
zaam, neemt overal de tijd voor (Obk) 5. 
afstand in één uur te gaan Oons ronden 
over Jardinge was ongeveer een ure lopen 
(Nbk), Man, ie stinken een ure in de wiend 
(Nbk), Wat reuk dat vrommes lekker, een 
ure veur de wiend was ze nog te roeken 
(Dfo) 
uredienst (1) ['y:aro...] - uurdienst 
ureloon (spor.) ['y:ar...] - uurloon 
urgent (1) [Ar'gent] - urgent 
urig z_ oerig 
urn (1) de; -s, -en [ArvJ - urn, lijkbus 
uten Z. uteren 
utennaander z. utenneer 
utenkaander z_ utenneer 
utenneer (s: oost.) Ook utennaander (Ma), 
ugenkaander (Obk) bw. [tytm:r/ytnâ:ndr/ 
'ytnli:ndr] 1. uit elkaar 
utens (0w, p, b: liii) bw. ['ytns] 1. buiten 
de eigen regio, in vaste verb.: Dejeugd het 
vaeke om utens heur wark vunnen (0w), 
van utens kommen uit een vreemde plaats, 
regio komen (p, b: lm) 
utentreuren (Bu, Db, El, Ld, Ma, Obk) 
Ook uterireuren (Obk) bw. {ytn'trA:ornJ 
ytr ... ] 1. (negatief) heel erg lang, heel erg 
intensief Et het utentreuren duurd mit dat 
minne weer (Ld) 
uter Z. utter 
uteraende (Np) et; -n ['ytr:nda] 1. 
uiteinde, z.  ook uuta en de, bet. 1 't 
Uteraende van de bolle nurnen we wel et 
timpien (Np) 
uterdiek z. utterdiek 
uterdiekenhuj (Nt) et ['ytçdikijh&j] t. hooi 
van een uterdiek 
uteren (verspr.) Ook uien (spot.) zw. ww.; 
wederk. (het. 1), onoverg. (bet. 2); uterde, 
het uterd ['ytp)J'yt1] t. zich uiten, zich 
uitdrukken Het hij kim d'r over uterd? 

heeft hij zich erover uitgelaten? (Nbk), Hij 
utert him niet zo gauw, et is wat een 
stiekemerd Nbk), Hij wus niks aan ders te 
uteren as: 'Lammegien, Lainmegien! Wat 
een poemsen!' (b) 2. neuren (Sz) Ze zeg-
gen ok wel: die veerze begint ok te uteren 
(Sz) 
utering ['ytçu]] - uiting: het uitdrukking 
geven aan wat men voelt of wil meedelen 
D 'r was gien pergramme, et was zomar 
utering geven an de bliedsehop dat die vief 
drok- kende jaoren now aachter de rogge 
weren (vo), een utering van bliedsehop (1) 
uterlik 1 (verspr.) et ['ytçlak] 1. iemands 
uitwendige verschijning, iemands voor-
komen een knap uterlik (Bdie), Die het een 
mooi uterlik (Nw), Hij het et biele uterlik 
van zien helt lijkt in alles op z'n vader 
(wat het uiterlijk betreft) (Db), Et uterhk 
liekt wel goed (0w), We beoordelen een 
ineens vaeke naar zien uter1,ik(01-Nl), een 
donker uterlik (0w), Die man is wel goed, 
marhij het zien uterlik niet mit (Sz), De 
man was nogal grof en mit een dudelik 
loods uterlik (vo) 2. de wijze waarop iets 
zichtbaar is Dat is allientj man veur et 
uterlik, man al' in et bestuur zatten, wus ie 
wel beter (Nbk) 
uterlik II bw. {'ytrlak] t. (m.b.t. iemands 
gelaat of iemands doen en laten) voor het 
oog, zo te zien Hij bleef d'n uterlik nogal 
kalm onder (01-Nl), Uterlik hebben die 
twie hiel vule van mekeer, mar in wezen 
niks (Obk), Uterlik hoolt hij him goed 
(Db) 2. op z'n laatst uterlik nije weke 
(Ma), Dat moet uterlikmit veertien daegen 
betaeld wodden (Wol), Je moe'n uterlik 
half acht bij me wezen (Diz) 
uterst bn.; attr. ['ytrstj 1. het verst 
verwijderd (qua plaats) In 't uterste zuud-
oosten van 't Stellingwarven laand (.) (b) 
2. het verst verwijderd in tijd Ze wachten 
de uterste dag of mit betaelen van de 
rekening (Pe-Dbl), Etis de utenstedaotum 
daj'mjim opgeven kunnende laatste datum 
waarop het nog kan (Dhau) 3. uiterst, het 
verst gaand et uterste bod (Ste), Wat is de 
uterste pnies? de prijs waarvoor men het 
nog zou willen verkopen (Obk, Spa), zo 
ook Dat is de uterste pnies, zee de koop-
man (Obk), in 't uterste geval als het niet 
anders meer kan (Nbk), Wij mossen de 
uterste penning betaelen veur dat hoe- 
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kien faamd om te buren naar verhouding 
veel geld (Obk) 
uterste et; -n ['ytçsto] 1. het verste punt, 
de hoogste graad, de uiterste mogelijkheid, 
alles wat men wil krijgen of bereiken Die 
gaot tot et uterste toe! hij/zij gaat heel erg 
ver om iets te behalen, te verwezenlijken 
enz (Ste, Nw), Hij is tot et uterste gaon! 
hij ging heel ver, probeerde het er hoe dan 
ook uit te slepen enz. (Bu, Wol), zo ook 
HiJ gaot wel tot et uterste toe (Sz), Ie 
moe'n niet aided tot et uterstegaon je moet 
niet altijd proberen het hoe dan ook voor 
elkaar te krijgen (Spa), et uterste d'r uut 
ha eien (0w), Hij wil aided et uterste 
hebben! ( El), Zeperberen et tot et uterste 
(Dho) 
utertreuren z. utentreuren 
utien (01-Nl) et; uties ['ytin] i uitje, 
uitstapje Dat utien leup oons helemaol in 
de soep (01-Nl) 
utter (OS, WS: Bdie, Nt en oost., vo, p, b: 
Im, bo: Bu, Nw)) Ook uder ( Spa, Sz), uier 
(Dla, Nt, Sz) de, ook wel et; -5; -tien 
[tAtr/Iydr/lytrI 1. speen van een koe, ook 
wel van een geit (Bu, Ste), schaap (Bu, 
Ste) of paard (Bu) De koe had goeie utters 
en mulk licht (Obk), De ininelker dec de 
rubber tepelhoolders om de otters, N mulk 
nao (vo), De koe had et iene otter betrapt, 
en et was een last mit melken de koe had 
op een speen getrapt (die daardoor be-
schadigd was) (Obk), zo ook Die koe hak 
verkocht, en doe het hiJ de leste dag nog 
even een uder betrapt mar doe het de 
koopman me nog goed bekot (Sz) en Die 
het et uder betrapt, now spreidt bij wat 
(Sz) 
utterdiek (Ste, Nbk, 01-Nl, Op) Ook uur-
diek (WH, Nt) de; -en [Atrdik/'ytr ... ] 1. 
uiterdijk, buitenste dijk, echter vooral: dijk 
langs de Lende als waterkering Utterdieken 
haj' langs de Lende, om et waeter van de 
Lende te keren (Nbk), Et bui van de 
utterdieken is vaeke goed hui (Op) 2. het 
land op, tegen, gelegen zeer nabij de 
utterdiek in bet. 1 Veur de dick liggen de 
utterdieken; ze zeggen wel 'We moe'n de 
utterdieken nog mij/en' het land voor de 
dijk (Ste), de utterdieken, tussen de haegen 
en de Lende, dus tussen et goeie laand en 
de diek, tegen de Lende an (Ste), We 
moe'n mar een fjinkeprottepeerdegrös in 

de waegen bak doen, want we blieven 
vandaege debiele dag op 'e utterdieken te 
hujjen (Op) 
utterdieks (Op) bn.; attr. ['Atçdiksj 1. van, 
m.b.L de utterdiek Et utterdieks bui is 
meerstal van goeie kwaliteit, temeensen, as 
't goed wunnen wodt (Op) 
uuh Z. uh 
uulskuken z. oelskuken 
uultien (Spa) et [yltin], in een uultien 
knappen een uiltje knappen (Spa) 
uurwaark z. uurwark 
uurwark (Bdie, Db, Dhau, Op, Spa, Wol) 
Ook uurwaark (Bdie, Pe-Dbl, Wol), 
uurwerk (Wil) ['y:n(r)w --- / ... ] - uurwerk: 
in een klok De gewichten van de hang-
klokke moe'n riegelmaot% optrokken 
wodden, aanders hEft et uurwark staon 
(Db) 
uurwerk z. uurwark 
uuster (Nbk) ['ystr] * nonsenswoord, in de 
eerste regel van een bekend rijmpje: * 
Uuster de fluuster, verder als onder luus-
teren II, z aldaar 
uut T vz; bw in de verb d'r (..) uut, daor 
(..) uut [yt] 1. niet langer in iets Gaoj' d'r 
uut? (Nbk), Hej' de eeipels d'r al uut? d.i. 
uit de grond (Np), d'r uut moeten eruit 
moeten, i.h.b uit z'n bed moeten, ook: uit 
de klas worden gestuurd, 'D'r uut ie, 'zee 
de man doe de jonge hond onder de taofel 
piste naar buiten jij (Obk), De scheids-
rechter stuurde die speuler d'r uut uit het 
veld (Wol), En now d'r uut! uit deze 
ruimte! naar buiten jij! (01-Nl, 0w), 
Schiet op, d'r uut! id. (Dho), Ze kreeg et 
benauwd van de waarmte, ze mos d'r even 
uut ze moest even naar buiten (Pe-Dbl), 
En dan moel'  d'r naacbs zeker ok nog vae-
ke uut (b), D'r uut mit die holle koeze laat 
die holle kies toch weghalen (Nt), uutbuus 
kommen naar buiten komen (uit de 
woning) (Nbk), uut een beker drinken, uut 
een bestuur gaon, ... wezen, Wat dijt dat 
dier toch, hiJ gmuit him hielemaole uut de 
lieken buiten proporties, eigenlijk: buiten 
het gewone model (Nw), et bedde uut 
kommen uit bed komen, (in verb. met een 
bijw:) Bij' d'r al uut? ben je al uit bed?, 
We kun d'r 's morgens slecht uut kommen 
(Diz), Ikhe'de sloden d'r uur opgeschoond 
(Sz), et huus uut wezen/gaon niet langer 
inwonend zijn bij zijn/haar eigen ouders 
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(Nbk), de devre niet vut kunnen niet naar 
buiten, niet weg kunnen om een toevallige 
reden, bijv. omdat er anders niemand is die 
op het huis past (Nbk), Dat kan nog daor 
vut votkommen dat zou die zaak, kwestie 
enz. nog als oorzaak kunnen hebben (Nbk, 
Sz), De haeze naaide d'r vut ging ervan-
door (b), Dat schaop het et lief vut heeft 
de baarmoeder uitgestoten (Sz), argens in 
en vut lopen, d'r vut kommen kunnen er 
wijs uit kunnen worden, het kunnen be-
grijpen, vut een bestuur gaon, d'r uut lig-
gen uit de gratie zijn (Nbk, Ste), zo ook d'r 
wat vut wezen (Nbk), d.i. ook: nogal wat 
geluk hebben, er goed voorstaan (b), Hij 
kwaanselde rn d'r zels vut kreeg steeds 
minder klandizie door z'n ongeregelde 
handel (Nbk), et d'r vut gooien het enigs-
zins ongecontroleerd uiten na het opge-
kropt te hebben (Nbk) 2. met het perspek-
tief vanuit een bep. ruimte, vanaf een bep. 
plaats vut etraem kieken, Een erker is vut 
et huus bouwd ( 0w), Kiek toch vut je 
doppen! kijk toch goed, kijk toch uit! 
(Nbk), Wat kiek ie d'r toch zwat vut wat 
kijk je nors, stuurs, somber (Spa), Ze zit 
wat veur beat vut te miemelen binnens-
monds voor zich uit te praten (Nw), van 
Berkoop vut bellen (Nbk) 3. niet erin, niet 
op die bep. plaats Blief mar vut de buurt 
kom er maar niet bij (Nbk), d'r wat vut 
wezen nogal wat geluk hebben, er goed 
voorstaan (b), Af' dan in een mistbaanke 
terechtekommen, bij' d'r veur--  goed vut 
dan staat het er niet best met je voor (Db), 
vut mekeer van elkaar vandaan, niet meer 
bij elkaar: Ze stonnen een peer meter vut 
mekeer (Nbk), Hij ston mit de bienen veer 
vut mekeer (Nbk), De doelpaolen staon zo 
te veer vut mekeer (Nbk), De hiele boel 
lag kepot en vut mekeer op 'e grond (Nbk) 
4. om een beëindiging van een bep. 
toestand, handeling enz. aan te geven Mien 
bromfiets is vut odder (Diz), vut de 
braand wezen, We hebben een heelgesprek 
bad, mar we kennen d'r niet vut kommen 
het probleem konden we niet oplossen, het 
lukte ons niet het konflikt bij te leggen 
(Diz), zo ook Dat was me een gebak en 
gekibbel, ze kwarnmen d'r haost niet vut 
(Dfo), Ze bin d'r toch vut kommen hebben 
het probleem toch weten op te lossen, heb-
ben het konflikt toch weten bij te leggen 

(El), iene vut de droom helpen 5. om aan 
te geven dat men iets niet kan onder-
scheiden: Ze lieken zo op mekeer, ik kan 
ze niet uut mekeerholen (Nbk) 6. om een 
verwijdering of verwijderd zijn aan te 
geven een peer meter vut mekeer, Ie 
meugen die jongen wel vut mekeer ha eIen, 
ze bin zo allemaehtian et vechten! (Nbk), 
Hij was drenkend, ze gooiden 'in de har-
barge uut (Pe-Dbl), Ze bin vut mekeer 
(gaon) zijn gescheiden (Nbk) 7. om het 
vrij, los van iets of iemand uit te drukken 
Dat is vut et verbaand baeld (Nbk), uut de 
zorgeniperblemen wezen (Nbk) 8. ter aan-
duiding van de oorsprong, herkomst iene 
uut Oosterwoolde, een boek vut de veurige 
ieuw, vut et heufd (weg) opzeggen, vut et 
heufd leren, vut et leven uit het leven 
gegrepen (p), Dat kan nog daor vut vot-
kommen dat kan daar nog uit resulteren 
(Sz) 9. ter aanduiding van een beweeg-
reden, oorzaak Hij het et vut lelkens daon 
(Nbk), louter uutnijsgierighied(Nbk), vut 
himzels uit zichzelf, Hij het dat uut zien 
eigen daon eigener beweging (Np) 10. om 
aan te geven dat iets of iemand een deel is 
van het geheel Et is mar iene vut een 
hieleboel meer (Nbk), Et is een vrouw vut 
duzenden (Nbk) 11. behorend tot een 
heufdstok vut een boek, vut vroeger Lied 
12. ter aanduiding van het materiaal We 
beslaan veur et grootste pat uut waeter, 
wodt d'r zegd (Nbk) 13. om aan te geven 
dat iets niet (meer) normaal is, niet meer 
volgens het rechte patroon vut de graosie 
wezen (verspr.), vut de rolle valen 14. ter 
aanduiding van het doel, de opzet Wegaon 
vut fietsen, ...uutrieden,  uvtpraotend.i. 
ergens op visite gaan, . .. vut koffiedrinken 
(01-Nl), Ikgao nooit weer vut vrijen (1), 
De dominee is vut preken (Bdie), ...gaot 
uutpreken(Bu) 15. in de verb. vut de kiek 
heel goed (OS, Bu, Bdie, Dho, Diz, Ste): 
Hij kan uut de kiek daansles geven (0w), 
Hij staot d'r vut de kiek op (Ma), Ie 
mossen dan ok wel een vakman wezen vut 
de kiek (j) 16. in vut en gedurig altijd 
door, steeds weer, nogal vaak (Obk, be: 
Bu) * Uut en gedurig is de meimaond 
wispelturig (Obk) 
uut II bn.; pred. 1. uit, niet meer brandend 
De kachel is vut, De Jaampe is vut (Nbk) 
md III bw. 1. weg, buitenshuis Ze bin 
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vaeke uut eten/praoten, vut speulen op het 
terrein van de tegenstanders (nl. voetbal-
len, korfballen enz.), Et mos niet vut aan 
anderen doorverteld (Nbk), Ze bin d'r op 
vut om een nije auto te kopen ze zijn weg 
om ( ... ) (Nbk), Ze bin om een nije auto 
uutid. (Nbk) 2. op of buiten de zijlijn van 
het veld geraakt, zodat de andere partij 
mag ingooien Die balie was vut, mar die 
stomme scheidsrechter het et weer niet 
zien (0w) 3. voor z'n vermaak, genoegen 
weg Ze is een aovend mit 5n vut west 
(Ste), een daggien vut (wezen), niet duur 
uut wezen weinig geld hoeven te betalen 4. 
in uut wezen op: Ja, hij is zeker op die 
oold man zien geld uut probeert het op 
slinkse wijze te verkrijgen, bijv. door in de 
gunst te komen en daardoor te kunnen 
erven (Nbk), Ze bin d'r op vut (om) (.) ze 
zijn van zins, proberen (Nbk) 5. zich op 
enige afstand bevindend Hij Jeup een 
aende veur oons vut (Nbk), Ie beurden 
heur boven iederiene vut (Nbk) 6. ter 
aanduiding van een richting Et is die 
kaante vut (Nbk), Ze zit veur hoor uut te 
kieken (Nbk), De maoden liggen vuur 
Blauwhof vut strekken zich uit vanaf de 
voorkant van Blauwbof gerekend (Wol), 
D'r kwam rook tot de schostien vut (Nbk) 
7. (m.b.t. bep kledingstukken) niet aan, 
uitgetrokken dejasse vut hebben, Dejasse 
kan wel vut, et is hier waarm zat (Nbk), 
fasse all, fasse uut, Ik doe et vest vut (Nbk) 
8. afgelopen, beë indigd Is de schoele al 
uut? (Nbk), Is de karke nog niet vut? is de 
dienst/mis nog niet afgelopen (Ste), Hef' 
die som al uut? opgelost (Nbk), (..) dat 
hiennit dit verbaeltien vut is (b), Ik heb et 
boek vut (Nbk), Hef' de kraante al vut? 
(Nbk), Et is vut mit de pret de leuke 
dingen zijn nu geweest, nu wordt het 
serieuzer (Nbk, Spa), Dat gedonder moet 
now mar es een keer uut wezen (Obk), 
Now moet et es uut wezen ruitje kribbe-
rije (01-Nl), Uut.' afgelopen, daarmee 
basta (b), zo ook Daormit vut! (b), 't 
Was/Is vut de vriendschap was/is afgelo-
pen, in het bijzonder gezegd van een 
verkering, een verloving, zo ook De ver-
kering is vut (El, Obk), Hij het de ver-
kering vut (Nbk, Nt), We bin een lange 
tied dikke kammeraoden west, mar et is 
now allemaole vat en of (Op), Dat is tuit 

uit de mode (spor.) 9. bij afweging van een 
koop of verkoop, van een bep. investering 
of inspanning anderszins, in: uut kunnen 
voldoende opleveren: Die man voerde de 
koenen vuul te vule, dat zal wel niet vut 
kunnen (Pe-Dbl), Ei moet ok mar vut 
kunnen (Bdie), Ie moe'n wel mitje loon 
vutkunnenje moet wel genoeg hebben om 
de eindjes aan elkaar te knopen (Dhau) 10. 
(van radio's, televisies, motoren e.d.) uit-
geschakeld We hebben de tillevisie aovens 
meerstal uut (Wol) 11. steeds in en tot het 
eind van een bep- periode We dienen dam - 
nog debiele maond uut (Nbk), jaor in, jaor 
uut, dag in, dag uut, weke in, weke vut 12. 
in d'r over vut wezen besloten hebben, tot 
een definitief plan gekomen zijn: We bin 
d'r nog niet (bielemaole) over vut (Spa, 
Nbk), Ik zag dat hij d'r over uut was mij 
op een slinkse mooiere te pakken te nemen 
het plan had opgevat (Op), Ze bin d'r al 
lange over vut om dat tegelpad te leggen 
ze hebben al lang het plan opgevat (Ste), 
Ik moet d'r over vut wezen om vrede te 
holen in de i'emilie er druk mee willen zijn 
(Obk), Hij zit d'r zo mit, hij kan d'r niet 
over vut blijft ermee bezig, blijft zich 
erover opwinden (Nbk, Nt), (gezegd om 
z'n grote verbazing/opwinding uit te druk-
ken:) Ik kan d'r mar niet over vut, hen! 
(Nbk, Spa) * Samen vut, samen thuus (Op) 
wit- [yt] - uit-: eerste lid in scheidb. 
samengestelde ww. van de volgende soor-
ten (ze zijn in dit woordenboek niet alle 
opgesomd): vutpraoten, uvtsla op en; uut-
laoten, vutlekken; vutslikken, vvtpeu-
teren; uutm eIken, uutmesten; uvtbesse-
men, vutroken; uutknen, uuçj'anken; vut-
foeteren, uitschellen 
uutademen z. uutaozemen 
uutaende (verspr.) Ook auteinde (Db, Diz, 
01-Nl, 0w, Sz, Wol), uutende (Nbk, Ste) 
et; -n ['yt ...  ... ] 1. uiteinde, verste stuk of 
elk der verste stukken, punten, delen An et 
vuteinde van et laand zit een dreuge sloot 
(Wol), et uutaende van et laand(Ow, Bu), 
Now, jim wonen wel goed op et vuteinde, 
,beur! erg afgelegen (01-Nl), De toe/les bin 
de vutaenden van de bolle (Ste), de 
vutaenden van de vleugels (Nbk), et 
uutaende van een angel (Obk) 2. laatste 
dagen van het jaar, in wensen van het type 
Een gezegend uutaende van 't jaor (Bu), 
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Zaolig uutende! (Ste), Een zalig uutaende 
en een goed begin! ( Spa) 3. (aller)laatste 
levensdagen (Np) Die man het een mal 
uutaende bad (Np) 
uutacndelik (spot.) Ook uuteindelik (Nbk, 
Spa) bw. [y't:ndak/ ... jn ... ] - uiteindelijk, 
ten slotte, op de keper beschouwd Daar 
gong et uuteindelik onirne (Nbk) 
uutaodemen z. uutaozemen 
untauzemen (verspr.) Ook uutaodemen 
(verspr), uutademen (Wil) ['yto: zipn, 
...zom5nîyto:ad5n, d2m5n1 - uitade-
men (IetL) de locht uutaozemen (Nbk) 
uutbaanselen z. uutbaenselen 
uuthaenselen (b: lm) Ook uutbaanselen 
(Pe-Dbl) ['ydb:nsi/ ... bâ: ...  } - wegjagen, 
verdrijven 
uutbaggeren (Diz, Nt, Spa, Obk) 
['ydbagnij - uitbaggeren: door bagger weg 
te halen schoonmaken, uitdiepen sloten 
uutbaggcrcn (Spa) 
uutbakken Ook unigebakken (als attr. 
gebruikt volt. deelw. (01-Nl)) ['yd ... ]  - 
door te bakken vet afzonderen spek uut-
bakken ( Spa), (als bn. gebruikt volt 
deelw.:) uutgebakken spek (01-Nl), Bij 
reuzel uutbakken holen we kaonties over 
(Dhau), De reuzelblaeden wodden in stok-
kies sneden en dan uutbaict; dan bleven d'r 
kaonties van over en die dec ie dan op een 
roggebroggien (Dhau) 
uutbanen (0w) zw. ww.; overg; baande 
uut, het uutbaand ['ydbâ:it] t. wegjagen, 
verdrijven Hij is uutbaand (0w), Ze heb-
ben 2n uutbaand (0w) 
uutbaoken z uutbaokenen 
uutbaokenen (verspr.) Ook uutbaokeren 
(Ofo, Op), uutbaoken (Bu, Ld) ['ydbo: 

- uitbakenen, uitzetten 
d.m.v. gootjes, paaltjes e.d. de fin-
dainenten uutbaokenen of uurzetten (Op), 
We zullen de putte even uutbaokenen in et 
veen (0w), De zaeke is uutbaokend nl. 
hier: de grens van een stuk land (Nt), Die 
percelen bin uutbaokend(Np), Aj'een tuin 
anleggen, hifni op b besten eerst even 
uutbaokenen (Nw), et huusstee uutbao-
kenen (0w, Obk) 
uutbaokeren z uutbaokenen 
uutbasten (Nbk) ['ydbast] - in uutbasten 
in uitbarsten in (lachen, tranen): Hij bastte 
in lachen uut (Nbk), ...traonen uut (Nbk) 
uutbasting [ydbattij] - uitbarsting: 

eruptie; plotseling, hevig begin de uut-
basting van de oorlog (1); uitbarsting van 
het gemoed, het lucht geven aan sterke 
emoties: Midden in die uutbasting sprong 
domnee, iene van de verzetsnjeensken van 
et eerste ure, op et tonic] en sta orijan 
wodde et stille (vo) 
uutbedingen (Ma, El, Obk, Op, Spa, 
Sun-Ot, Sz) zw. ww; overg.; het uut-
bedongen ['ydb ... ] 1. bedingen dat iets 
buiten een koop/verkoop blijft 't Huus en 
hiern het hij verkocht, nar hij het de 
strontbult uutbedongen (Sz), Bij et kappen 
van een boswal wodt vaeke de hulst uut-
bedongen (Op), Veur nijjaor leveren is d'r 
bij uutbedongen ( Obk) 
uutbeenmes z uutbienmes 
uutbeitelen ['ydb ... ] - uitbeitelen: met een 
beitel Steen e.d. wegnemen uit een groter 
verband: Mit een stienbeitel beitelde hij de 
meuiestien uut (Np); door te beitelen aan-
brengen in: iene zien naeme in een stien 
uutbeitelen (Nbk) 
uutbelen ['ydbi:l] - uitbeelden: in beeld 
voorstellen; symboliseren Dat beeld moet 
de vrijwilliger uutbelen, nar snap ie et? 
(Nbk) 
uutbeling ['ydbuluj] - uitbeelding: het 
uutbelen; afbeelding, schildering, beschrij-
ving enz. 
uutbesteden zw. ww.; overg.; bestedede/ 
besteedde uut, het uutbesteded/uutbesteed 
['ydbstt:dt] 1. werk of een deel van het 
werk in opdracht doen uitvoeren door 
anderen (vaak door een aannemer/onder-
aannemer e.d.) (zelfst.) et uutbesteden van 
de warkzeinheden (Bdie), 0k wodden d'r 
doel een buit kerweigies uutbesteded zoas 
melkritties deur et febriek of een stok 
laand diepspitten (0w), Et grondwark is 
uutbesteed ( Ma), De gemeente gong de 
nije schoele anbesteden en de annemer 
gong et metselwaark weer uutbesteden 
(Pe- Dbl), Hij besteedde et stalbemmelen 
uut, hij zag d'r zuver tegenan (vo) 2. 
(vooral inzake kinderen) bij een ander 
onderbrengen ter verzorging, om onder 
goed toezicht te zijn, omdat men zelf iets 
anders moet We zullen de kiender in de 
vekaansie nar uutbesteden (Dho), Aj' vot-
gaon en de kiender kun niet rnit, dan moej' 
ze uutbesteden bij de buurvrouw of zo 
(Bu), een weeskiend uutbesteden (Bdie) 3. 
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(m.bi. grotere kinderen) als knecht of 
meid aan het werk doen zijn, met name bij 
een boer Boerearbeiders en kleine boeren 
gangen how kiender soms al daodelik as 
ze van schoele of kwainmen, as knecht of 
meid uutbesteden bij grotere boeren (Op), 
Uutbesteden as meid of knecht gebeurde 
haast aaltiedkot veur nijfaar, mar in meie 
begon et nije dienstfaor (Nt, 01-Nl, Pe-
Dbl), In november gang de knecht him 
vut- besteden, in elke geval your nijfaor; 
12 meie veuj-  12 ure vut de dienst, nao 12 
ure in de dienst (Dhau), Hij wodde in 
januari uutbesteed en mos mit oolde meie 
beginnen ( Sz), Ze het beur daor vutbesteed 
mit mcie treedt daar in mei in dienst (Dho) 
uutbetaelen Ook untbetalen (WH) ['ydbo 
te:lijJ ... ta: ... ]  - uitbetalen et loon vut- 
betaelen, een pries uutbetaelen (Bu), Een 
verzekering kan soms 1111ike lange waach - 
ten mit uutbetaelen van een scbaedeloos-
stelling (Db), De verzekering wil et niet 
uutbetaelen (Diz), Ik zal je al uutbetae-
len, mar dan hef' ok daon! dan heb je ook 
je ontslag! (Sz) 
uutbetalen z. uutbetaelen 
uutbeugelen (Np, Ste) zw. ww.; overg.; 
beugelde, uut, het uutbeugeld ['ydbA:g1ij 
1. (m.b.t. sloten) schoonmaken door mod-
der, plantenresten enz weg te halen met 
behulp van een baggerbeugel We beugel-
den de sloot vut trilt een modderbeugel, as 
d'r een protte moddertroep in zat (Ste) 
uutbeulen (Dfo, Nbk) zw. ww.; overg.; 
beulde uut, het uutbeuld ['ydbA:l] 1. 
schreeuwend ten einde zingen Ze beulden 
ethielelieduut(Nbk) 2. hard schreeuwend 
of loeiend uiten (Dfo, Nbk) Die koe die 
had zoe'n honger, hij beulde et vut (Dfo) 
untbienjer (Np, Ste) de; -s; -tien 
['ydbi:nd] 1. iemand die vlees van 
slachtvee uitbeent 
uutbienen zw. ww; overg.; biende uut, het 
uutbiend {'ydbi:i7:J 1. (mb.t. slachtvee) 
uitbenen Et varken moet nog uutbiend 
wedden (01-Nl), Hij komt vanaovend et 
varken uutbienen (Ste), De slaachterbruukt 
een groot mes om de varkens vut te bienen 
(Dfo) 2. in een touwliende uutbienen 
spannen (Bu) 
uutbiennies (verspr.) Ook uutbeenmes 
(Wil) ['ydbi:mes/ ... ]  - uitbeenmes Et 
uutbienmes is stomp (Diz) 

uutbieten ['ydbiti2] - uitbijten: aantasten 
van stof Et is hielemaole uitbeten, iene het 
d'r bliekwaeter op valen laoten (Np) 
uutbikken [ydbikjj] - uitbikken (van 
steen) de meulestien uutbikken (Np, Ste) 
uutbiflen (Ste) ['ydbthJ - uitbillen de 
meulestien uutbillen (Ste) 
uutblaozen zw./onregelmatig ww.; overg., 
onoverg.; blaosde uut, het uutblaosd 
[ydblo:ozifl 1. (overg.) naar buiten blazen 
rook uutblaozen, de laeste aosem 
uutblaozen sterven (verspn, Nbk): Hij het 
zien laeste aosem uutblaosd (Nbk) 2 
(overg.) schoonblazen, i.h.b. van een ei: 
een ei uutblaozen 3. (overg.) door blazen 
doven een keerze uutblaozen (Nbk, Ld), 
delanteern uutblaozen (Nbk) 4. (onoverg) 
op adem komen Doe we dat daon hadden 
mossen we eerst even uutblaozen ( Db, Diz, 
Nbk) 
uutblieken zw. ww.; onoverg; bliekte uut, 
is uutbliekt ['ydbli:lqj] 1. (mdit. wasgoed 
op een bleek) volledig, goed bleken De 
witte was gang vut et sop op de blieke, om 
goed vut te blieken (Db), Et is mooi 
uutblielct (Ste), As et even regent dan 
bliekt et mooi vut (Ste), Mien blieke 
[bleekgoed] treft et vandaege, d'r is een 
boel zunne, 't goed kan mooi uutblieken 
(Op) 
uutblieven (Nbk) {'ydbli:bip] - uitblijven: 
zich voordoen van reakties: Een reaktie 
bleef vut (Nbk), vooral in niet uutblieven 
kunnen zich voordoen naar men kan 
verwachten: Dat et een keer misgong kon 
ok niet uutblieven (Nbk), Ze zatten him de 
hieltied te targen, dat hij dan een keer lelk 
wodt kan ok niet uutblieven (Nbk) 
uutblinken ['ydbltijk] - uitblinken (fig.) 
Hij blinkt vut (Diz), ...in 't leren (Nbk), 

een bepaald vak (Spa), Af' aargens in 
uutblinken willen, dan mooi' geregeld 
oefenen (Obk) 
uutblinker ['ydblujkrj - uitblinker 
uutbluid z. uutbluuid 
uutblujd z. uutbluuid 
uutbluien z. uutbluuien 
uutblujjcn z. uutbluuien 
uutbluuid (Bu, Nbk, 0w) Ook uutge-
bluuid (0w), uutblujd (Dho), uutbluid 
(Wol) bn.; attr. ['ydbly:jt/ytxa ... L..] 1. uit-
gebloeid Hef' die vaas mit uutgebluuide 
bloemen d'r nog staon te prijken  (0w) 
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uutbluuien (Bu, Nbk en oost.) Ook 
uutblujjen (Db, Dho, Nw, Obk, Op, ZW), 
uutbluien (Np, Diz en west.) zw. ww.; 
onoverg.; bluuide uut, is uutbluuid [ydb --- / 
...] 1. uitbloeien, ten einde bloeien 't Is 
zover henne, de bloemen bii haast 
uutbluuid (Dfo), Mit november bin de 
meerste bloemen in de toon wel uutblujd 
(Pe-Dbl), De rosies laoten we in de haast 
stille uutblujfen (Op) 
uutboeken (verspr. OS) zw ww.; 
onoverg; boekte uut, is uutboekt ['ydbukij 
1. uitpuilen, ni. doordat een deel als een 
dikke buik naar buiten steekt Et boekt wat 
uut, et buj vak (Nbk), De rnouwe boekt uut 
(0w), Een halfstiensmure in de gevel 
boekte wel gauw es uut (0w) 
uutbollen (Op, Wol, Sz) zw. WW.; 
onoverg., wederlc; bolde uut, is/het 
(wederk.) uutbold ['ydboh] 1. zich uitleven 
door te dartelen Kiender moe'n uitbollen 
uitdartelen 
uutbonken (Dhau, Wol) ['ydboijk] - 
uitbenen (van slachtvee) De slaachter moet 
een varken uutbonken (Dhau, Wol) 
uutboren zw. Ww.; overg.; boorde uut, het 
uutboord ['ydb ... ] 1. door boren uithollen 
De klompen wedden eerst bebaict; dan 
besneden op et sniedeblok en dan kwam-
men ze in 't klemblok om uutboord en 
naosneden te wedden mit et kroemmes en 
et hakines (Obk), De klompmaeker moet 
de uutboorde klompen nog wat wit-
scharpen mit et kroemmes (Obk) 2 door 
boren wijder maken 
uutbosselen ['yd --- J - uitborstelen: door 
borstelen reinigen of fatsoeneren Ie moe'n 
je haor even uutbosselen (Nbk), De 
binderkaante van de jasse was smerig, die 
hek uutbosseld(Nbk) 
uutbotten (verspr.) zw. ww.; overg., 
onoverg.; botte uut, is uutbot [ydbott] 1. 
uitbotten: van planten De wilgekatties 
botten al uut (Ste), De bomen beginnen 
weer uut te botten ( Spa, Dhau), 't Hoolt 
bot al weer uut (Nbk) 2 hetz als uut-
bienen, z. aldaar (Wol) 
nutbouw de; -en; ...gien ['ydb ... ] 1. uit-
gebouwd deel van een huis, in het 
bijzonder: erker Dit huus oogt van veuren 
hiel mooi mit die aorige uutbouw d'r an 
(Op), D'r zit een uutbouwgien an (Obk, 
Ste) 

uutbouwen zw ww.; overg.; bouwde uut, 
het uutbouwd ['ydboMrp, ...gj]] i. (overg.) 
uitbouwen: van gebouwen, dorpen en 
steden et uutbouwen van een huus (Bdie, 
Nw, Op): We kun dit huus nam-  alle kaan-
ten uutbouwen (Op), De schu.re moet een 
stok uutbouwd wodden (Dfo), een stokkien 
miiie uutbouwen (Wol), Oosterwoolde is 
aorig uutbouwd (Nw) 2. (overg.) van twee 
voren één maken (Np, 0w) De middelvore 
moei' uutbouwen (0w, Np) 3. (overg.) 
uitputten van de grond door te veel te 
verbouwen of te vaak met hetzelfde gewas 
(Mun, Spa, Sz) Zie hebben daar een hele 
protte grond op die tuin brocht, de grond 
was helen dal uutbouwd (Mun), Af' de 
grond niet uutbouwen willen, moej' op 'e 
tied wisselbouw toepassen (Spa), Af' alle 
ja oren bonen verbouwen op de zelde 
grond, dan is 't gauw uutbouwd (Sz) 
uutbouwsel (Bu, Dho, Nbk, Spa) et; -s; - 
tien ['ydboMslJ 1. uitbouwsel 
uutbraander (Ld, Nt, 0w) Ook uut- 
brander (WH, uutbraner (Bu, Nw, Obk, 
Ste) de; -s; -tien ['ydbrâ:ndr/...brandr/ 
...brâ:nç] 1. uitbrander, stevig standje iene 
een uutbraan der geven: De rechter gaf die 
man wel een goeie uutbraander (Ld), Hij 
kreeg een beste uutbraander (Nt), Die mag 
ok wel es een uutbraander hebben (0w) 
uutbrander z. uutbraander 
uutbranen zw. ww.; overg., onoverg.; 
braande uut, is uutbraand ['ydbr:4:1 1. 
(onoverg.) opbranden, leegbranden Laotde 
kachelmar uutbranen (Nbk, Dho), Etkeer- 
sien is uutbraand (Nbk) 2. (overg.) met 
behulp van vuur reinigen een sloot uutbra- 
nen (verspr.): Een roegtige sloot kuj' bij 
de haast mooi uutbranen (Obk), een teer-
tonne uutbranen (Bdie, Diz), een wapse- 
nust uutbranen ( verspr., Nt), Om de angels 
die in et roggestro zitten vot te kriegen, 
kuj' de korf van binnen uutbranen; eers 
moe 57 de bijen alles d'r int bieten, mat dat 
kost een protte energie en dan hef' minder 
gewin (bs: Obk), waan dluzen uutbranen 
(Wol) 3. door brand verwoest raken De 
keuken is uutbraand ( Wol) 
uutbraner z uutbraander 
uutbraoden st. ww.; overg.; braodde/ 
braodede uut, het uutbraoden ['ydbr3:ad1] 
1. uitbraden Vet kuj' uutbraoden, en dan 
kriej' kaonen (Diz, Np), spek uutbraoden 
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Nbk), speklappies uutbraoden (Diz), 't 
Spek rnoef'zachies uutbraoden (Dho), Af' 
reuzel uutbraoden kriej'kaonen ( Ste), (met 
attr. gebruikt volt. deelw.:) Te had uut-
braoden spek is 'verbraand'(Obk) 2. door 
uit te braden doen ontstaan (Obk), in As 
d'r slaacht was vroeger, dan wodden de 
kaonties uutbraoden ( Obk) 
uutbraoksel (01-Nl) et [ydbro:ksfl 1. 
uitbraaksel et uutbraoksel van een ode 
(01-Nl) 
uutbreiden ['ydbr..] - uitbreiden: vergro-
ten, vermeerderen, in aantal toenemen de 
veestaepel uutbreiden 
uutbreken st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bot. 2), is uutbreuken ['ydbn:kJ 1. 
(overg.) door te breken wegnemen een 
mure uutbreken (Nbk), We hebben dehiele 
boel uutbreuken (Nbk), de körfuutbreken 
de spijlen en raten eruit nemen om te 
oogsten (bs), zo ook Af'bij et oogsten van 
de bunnig de raoten uut de körfhaelen 
moej' die uutbreken; ie kun die raoten ok 
uutsnieden (bs: Dfo, Obk, Op, 0w), de 
bijen slaachten of uutbreken ( Bu) 2_ los-
breken, door/over een omheining, af-
rastering gaan en aldus ontsnappen D'r bin 
ok weer een paar gevangenen uutbreuken 
(Spa), Die zwaore jonge is ok weer uut-
breuken uit de gevangenis ontsnapt (Sz) 
D'r is een koe uutbreuken (El, Np, Ste), 
Een koe die uutbrekt is een snuper (Bu), 
Vee dat uutbreekt moet vot! (Nt), As d'r 
vee uutbrak en op 'e weg ]cup, wodde et 
wel naor de schutstal brocht (Ld), (van 
hop. wild waarop gejaagd wordt) Daor bij 
dat hogien, waor dat glop in de bos is, 
brokt hij d'r uut komt hij te voorschijn, 
probeert hij  te ontsnappen (b) 3. zich 
plotseling in hoge mate vertonen, in verb. 
als Et schaernrood brektje uut (Bu), Et 
zwiet brak me nut (Nbk) 4. zich plotseling 
hevig voordoen en verbreiden D'risbraand 
uutbreuken Nbk), As d'r bij een boer 
tongblaore uutbrak (..) (Op), Krek veur-
dat de oorlog uutbrak (.) (Dfo) 
uutbreker (alg.) de; -5; -tien ['ydbrt:kç] 1. 
dier, vooral paard of koe die vaak uit het 
afgerasterde land ontsnapt Een uutbreker 
kreeg een touw om de kop mit een lus om 
de knije, dat was een knijhaand dan kon 
hij niet springen (Dfo) 
uutbrengen ['ydbr --- ] - uitbrengen: ken- 

baar maken, openbaar maken, in de verb. 
verslag uutbrengen: Hij moet daor verslag 
van uutbrengen (Nbk), je stomme uut-
brengen meedoen aan een stemming, Ze 
kommen toch wel achter jow leugens, of 
zullen de raven et ok uutbrengen hoe dan 
ook (Op) 
uutbrengklaant (Dho, El, Nt, Obk, 01-Nl, 
Op, Pe-Dbl) Ook uuthrengldant ( Spa) 
['ydb...] - uitbrengklant 
uutbrengklant z. uutbrengklaant 
uutbroezen (Ld, Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
broesde uut, is uutbroesd ['ydbru:ziJ 1. 
zeer snel een eind weggaan: over een pad, 
weg, terrein Hij broesde de reed vut 
(Nbk), Hij broesde et ]aand uut ruit de 
trekker (Nbk), Et grös broesde de grond 
uut groeide erg vlot (Ld) 
uutbrommen ['ydbr --- ] - uitbrommen: 
doorgaan met mopperen, brommen tot men 
ermee stopt Bij' haost es een keer uut-
bromd? (Nbk) 
uutbruden Ook uutbrujjen (Dho) {'ydbry: 
d12/'...brAj(d)n] - uitbroeden: van eieren, in 
eier uutbruden (Nbk), een ei uutbrua'en 
(Nbk); beramen: een plan uutbruden 
(Nbk), Die zat zeker wat uut te bruden 
(Nbk) 
uutbrujjen z. uutbruden 
nutbulderen (Nbk, 0w) zw. ww.; overg., 
onoverg.; bulderde uut, het uutbulderd 
['ydb ---- J 1. (onoverg.) uitbulderen, uitrazen 
Bij' now een keer uutbulderd? (Nbk) 2. 
(overg.) iemand bulderend de les lezen 
iene uutbulderen (0w) 
uutbulen (Bu, Dfo, Dho, Nw, Pe-Dbl, s: 
oost.) ['ydbyliij - uitbuilen, uitsteken: Dat 
buuit aorig uut (Bu), Dejasse buulde uut, 
hij har zoek dikke boek (Nw, Dfo); 
uitbuilen van meel (Pe-Dbl), z. ook onder 
buIen: Ze gingen 'tmael uutbulen (Pe-Dbl) 
uutbundig [yd'bAndax] - uitbundig: 
buitengewoon, bovenmatig uutbundig 
feestvieren (0w), iene uutbundig priezen 
(Nbk); druk en uitgelaten, ongeremd 
vrolijk: een uutbundigkiend(Bdie), Wat 
was oonze hond uutbundig doe we thuus-
kwammen (01-Nl), Over et algemien bin 
de meensken hier niet zo uutbundig (Nt) 
uutbunen Ook uutbuuinen ( Nbk, Obk) 

- uitboenen, schoonmaken door 
te boenen: de bokken uutbunen (Dho) 
uutbuuinen z. uutbunen 
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uutdaansen zw. Ww.; overg., onoverg.; 
daanste uut, het (bet- 1)/is (bet. 2) 
uutdaanst ['ydtsi] 1. (overg.) door te 
dansen en springen uiting geven van z'n 
vreugde Hij daanste et uut van bliedschop 
(Ma) 2. (onoverg.) ten einde dansen Bin 
jirn now nog niet uutdaanst? (Nbk) 
uutdaegen (spot.) ['ydc:g] - uitdagen (tot 
een tegenreaktie) Ik zo] him war niet 
uutdaegen! ( spor), Ik daeg je uut om (.) 
(Ma) 
uutdaenken ['yd:k] - uitdenken: ten 
einde denken Bij' now nooit es een keer 
uutdocht over die tael? (Nbk); bedenken 
Wie het dat uutdocht! (Ld), Dat het hij 
uutdocht om even voor et wark weg te 
kommen ( Dfo), D'r bin grif zat pergram-
me uut te daenken (v) 
uutdaenker ['yd:ijkç] - uitdenker 
uutdattelen (Obk) zw. ww.; onoverg.; 
dattelde uut, is uutdatteld ['ydatlx] 1. zich 
uitleven door te spelen, huppelen, springen 
Dam kun die kiender heur goed uutdattelen 
en springen (Obk) 
uutdelen z uutdielen 
uutdeuken Ook uutdulien (Nbk, Wol) 
[ ydA:kfl/'ydykfl] - uitdeuken: deuken weg- 
nemen, wegmaken een auto uutdeuken 
(Nbk), Ie moe'n de hoed even uutdeuken 
(Obk); uitgedeukt worden (Obk), in De 
auto moet henne te uutdeuken (Obk) 
uutdi'jen {'yd ... ] - uitdijen: uitzetten, 
zwellen: De brune bonen moe'n even 
uutdijen zwellen (Dho) De maelbak dijde 
goed uut d.i. de inhoud: meel, pulp ging 
door menging met water sterk toenemen 
(01-Nl), Die jonge is in een paar jaor slim 
uutdid gegroeid (INa) 
uutdielen (OS, Bu, Nw) Ook uutdelen 
(Mun, Np, Obk, Op, 0w, Spa, Sz, bo: Bo) 
['ydi:liJ'ydi:h] - uitdelen Depepermunties 
mooi' eerlik uutdielen (Db), De priezen 
gaon ze vanaovend nao de riederie 
uutdelen (Op), Simderklaos deelde uut(bo: 
Bo), Dat dielt uut op die manier kun je 
tenminste nog eens gemakkelijk, royaal 
uitdelen (Dhau), de laekens uutdielen het 
voor het zeggen hebben 
nutdienen zw. ww.; overg., onoverg.; 
diende uut, het (bet. 1)/is (bet. 2) uutdiend 
['ydi:ii:] 1. uitdienen (van z'n tijd) Ze 
dienen de tied uut (Nbk, Bdie) 2. (van 
meel en andere voedingswaren) uitzetten, 

dikker worden D'r moet ruumte blieven 
tussen et beslag en et touw waor ik et 
zalckien wit dichtebunnen hebbe, dat is 
veur et uutdienen ni. bij de bereiding van 
jan-in-de-zaic(01-Nl), Froemen en beslag 
veureuliekoeken dienen uut (Nl), Er is wat 
uutdiend (0w), Et mael dient uut (Dia, 
Spa) 
uutdiepen ['ydi:prn, ...dipqi (Spa)] - uit-
diepen (van sloten enz.) De sloot naost 
huus moet neudig uutdiept wodden (Db), 
ook fig.: dieper doordringen in bep. stof 
uutdoen st. ww.; overg.; het uutdaon 
['yd ... ] 1. uitdoen: uittrekken: Die jurk die 
tij' wel uutdoen (Sz), Die natte prut even 
uutdoen! (Nw), Jim meugen d'r wel in 
kommen, war dan moej'm de schoenen 
uutdoen (Nbk) 2. (van licht:) uitdraaien, 
doven enz. Doe etlocht mar uut, we kun et 
we] zien zo (Nbk) 3. buiten plaatsen, naar 
buiten laten komen zodat het opvalt een 
baoken uutdoen bijv. een wit laken uit het 
raam hangen ten teken dat het eten bijna 
klaar is, zodat men alvast van het land kan 
komen (Nt, Bu), Hef' de richtinganwiezer 
wel uutdaon? (Nbk), de vlagge uutdoen 
uitsteken (Nbk) 4. schrappen, doorstrepen 
(verspr.) Die zin is helemaole verkeerd, die 
tij' wel uutdoen ( Sz), Af' wat fout schre-
ven hebben, moej' et even uutdoen (Nbk), 
We zullen 't even uutdoen doorstrepen, 
schrappen: van een rekening, een schuld 
bij een winkelier enz. (Np), zo ook Ik zal 
't initien even uutdoen, want et is now 
betaeld (Obk) 5. begrijpen, serieus nemen 
(Op, Wol) Wij konnen d5-  niks op uutdoen 
we konden er niets van begrijpen (Op), Dat 
geouwehoermoej'niks op uutdoen moet je 
niet serieus nemen, je moet er niet op 
reageren (Wol) 
uutdokteren zw. ww.; overg.; dokterde 
uut, het uutdokterd ['ydokpj 1. uitdok-
teren, op vernuftige wijze bedenken Hoe 
hebben ze dat toch uutdokterd! (Dhau) 
een mooi plannegien uutdokteren (Bu) 2. 
in (als volt. deelw.) Hij is bielemaole 
uutdokterd is zo vaak bij artsen geweest 
dat alle mogelijkheden inmiddels uitgeput 
lijken te zijn (Nw), ook: hij heeft zoveel 
geld uitgegeven dat hij inmiddels niets 
meer heeft (Nw) 
uutdompen (Dmi) zw. ww.; scheidb.; 
dompte uut, het uutdompt ['ydompip] 1. 
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leegpeuteren (van de neus) 
uutdoppen ['yd3p] - uitdoppen de aepe-
neuten uutdoppen (Obk), de dreuge bonen 
uutdoppen (Np), AJ' tuunbonen vut-
doppen gaon, dan moej' de doppe nog wel 
es mit een messien eupenritsen (Obk), We 
moe'n de dreuge bonen nog vutdoppen 
(Diz) 
uutdösken (Dhau, Nbk) ['ydrsk] - uit-
dorsen De garven wedden vroeger wel es 
op 'e ledder een betien uutdöskt, zodat een 
gedeelte van 't zaod d'r uut was (Dhau) 
uutdossen (Pe-Dbl) ['yds;] - uitdossen 
Bij karnevalgaon demeensen hew-zo mal 
mogelijk uutdossen (Pe-Dbl) 
uutdoven ['ydo:b] - uitdoven (lett.): 
(doen) uitgaan een sigerette vutdoven 
(Dfo), Et vuur- doofde ( spor.) 
uutdover (Db, Dhau) de; -s [ydo:wç, -..vç] 
1. kaarssnuiter (Dhau) 2. doofpot (lett.) 
(Db) 
uutdregen (Dhau, Nbk) [ydr...] - uit-
dragen (m.b.t. een dode) De kiste wedt 
uutdreugen deur de dregers (Dhau) 
uutdreugen (WS, verspn 08) Ook aal-
dragen (verspr. OS), uutdrogen (WH) zw 
ww.; overg., onoverg.; dreugde uut, is/het 
(bet-  2) uutdreugd ['ydrA:gfl/'ydrygfl/ 
...dro:g] 1. (onoverg.) geheel droog wor-
den, verdrogen De tonne ston bielemaole 
gien waeter meer in, hij was hielendal 
uutdruugd (Nbk), Knipbrood druugt 
gauwer uut as bussebolle ( Db), We zullen 
turfmolm deur die grond mengen, dan 
droogt ze niet zo uut(Sz) 2. (overg.) droog 
maken aan de binnenkant Ie moe'n de 
panne beter uutdrugen (Nbk) 
uutdri'jen zw. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 3, 4)/is uutdri'jd ['ydr ... ] 1. (onoverg.) 
ten einde draaien De toppo is uutdrijd 
(Nbk) 2. (onoverg.) in uutdrijen op leiden 
tot, uitlopen op (in negatieve zin) As 
kiender an 't gekhied maeken binnen, dan 
drit et vaeke op ruzie uut ontaardt het in 
ruzie (Nbk, Obk), Waor zo] et op uut-
drijen? (Nbk), op niks uutdnen geen 
enkel resultaat, gevolg, succes hebben: Een 
hoop kebaal[gezw ets, plannenmakerij ed.] 
en et drit op niks vut (Nw), ...op nul vut 
id. (Nbk, Op), .. op een drol vut id (Np), 

op stront vut id. (Nbk) 3. (overg.) door 
draaiende bewegingen halen, trekken uit, 
ontdoen van iene een pote uutdrien (Bu, 

Np) As ze de koenen de horens uutdrijen 
mossen van wegens de ligboxestallen (—) 
(Obk), Een boolten nappe was uutdrijdmit 
de drijbaank, rond van vorm, en van best 
hoolt (Obk) 4. (overg.) uitschakelen, uit-
doen (door te draaien aan een schakelaar) 
et gas uutdrien, et locht uutdrien (Bu) 
uutdrieven (bs) ['ydr ... ]  - uitdrijven: 
aftrommelen van bijen (om een nieuwe 
zwerm te maken of om alle bijen uit een 
kast of korf te krijgen teneinde te oogsten 
(bs: Dfo, 0w); 
uutdrinken (b, s: oost.) {'ydr..j - uit-
drinken, leegdrinken (m.b.t. een glas, kopje 
enz.) Toe, drink es vut! (b) 
uutdrogen z. uutdreugen 
uutdrokken Ook uatdrukken (Sz) 
['ydr ... / ... ]  - uitdrukken: uitknijpen, uit- 
persen een zwölle uutdrokken (0w), Bij 
de meitied drokten we de meijooeden vut 
(Sz, Np); doven door drukken een sijerette 
uutdrokken (Nbk); uiten, tot uiting brengen 
Dat jim niet te vreten hebben, zoas ie dat 
uuto'rokten, dat is overdreven (vo), Drukje 
toch es wat beter uut zeg het toch eens wat 
duidelijker, wat je bedoelt (Nbk) 
uutdrokking Ook autdruklcing (WH) 
[ ydrokuj/ --- drAk ... ]  - uitdrukking: bep. 
vaste verbinding van woorden Dat is een 
mooie uutdrokking (Bdie), Ken ie hier ok 
een uutdrokking veur?(Wol), Die uutdrok- 
king hek nog nooit beurd (Nbk); het uit- 
drukken, vooral: de bijzondere wijze 
waarop iemand zich in woorden uitdrukt 
(Obk, 01-Nl, Op, 0w) Die doe een uut- 
drokking waor iederiene omme lach en mos 
(Obk), Daor doej' ok een rere uutdrokking 
(0w), Hij wol mij mit een krasse uut- 
drokking een betien overdonderen, mar ik 
leut mij niet van mien stok brengen (Op); 
in tot uutdrokking kommen; gelaatsuit-
drukking (Diz) Hij het een norse vut-
droklcing op 't gezicht (Diz) 
uutdrugen z. uutdreugen 
uutdrukken z. uutdrokken 
uutdrukking z_ uutdrokking 
uutdruppelen Ook au:druppen (Nbk) 
[ydrApJ ... drAp] - uitdruppelen: ten 
einde druppelen; uitdruipen Laot die natte 
trui mar even uutdruppen (Nbk) 
uutdruppen z_ uutdruppcicn 
uutduden [ydyd;] - uitduiden, aanwijzen, 
uitleggen Ie moe'n him mar es goed vut- 
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duden hoe dat moet (Nbk), Ie meugen et 
lijm wel goed uutduden hoe hij hier kom-
men moet (Nbk) 
uutduken z. uutdeuken 
uutdunnen ['ydu:] - uitdunnen Disse 
boerekool staot veul te dichte, die moe'k 
uutdunnen en verplaan ten (Op), Die bossen 
wo'n vaeke slim uutdund, mar dat zal 
laeter wel weer angruuien (Bdie, Dfo, 
Nbk) 
uutduvelen (j) zw ww.; overg.; duvelde 
uut, het uutduveld ['ydu:w, ...vin] 1. 
luidkeels uitfoeteren H doe alles verkeerd 
wat N n bestelde en ze duvelde bim dan 
ok ofgrieselik uut (i) 
uutdweilen {ydwejl;] - uitdweilen 
uuteincle z. uutaende 
uuteindelik z uutaendelik 
uutelkeer (Dfo, Nw) bw. ['yijkcor] 1. uit 
elkaar Dat is nutteloos wark: eerst in 
mekeer zetten en dan weer uutelkeer 
haelen (Dfo) 
uutende z. uutaende 
uuteten onbep. w ['ytl:t4] 1. in uuteten 
wezen ten einde gegeten, de maaltijd kun-
nende beëindigen: Ie kun de pannen nog 
niet oprurnen, we bin nog niet uuteten 
(Nbk), Bij'm haost uuteten? (Nbk),, ook 
fig.: tot een bevredigend eind gebracht, 
(niet) definitief opgelost, (niet) definitief 
beslist: Die kwestie is nog lange niet 
uuteten (Obk, 0w), Dat is nog lang niet 
uuteten (be: Nw), Bij'm d'r haost over 
uuteten? zijn jullie eruit gekomen (met het 
overleg over bep- kwesties) (Nbk) 
uuttiegeleren (Ste) zw. ww.; overg.; 
fiegeleerde uut, het uutfiegeleerd ['ytfixa 
lt:np] 1. uitzoeken, uitdokteren Hij het et 
wel uutfiegeleerd! ( Ste) 
uutflodderen zw. ww.; overg, onoverg.; 
flodderde uut, het uutflodderd ['ytflodçiJ 1. 
snel, licht wassen, vaak omdat het kle-
dingstuk e.d. niet erg vuil is Dat jak zak 
gauw even uutflodderen (Wol), Ik zal mien 
rok even uutflodderen, dan bin 'k weer 
schone (Nbk), Veur et eten zak nog wat 
wasgoed uutflodderen (Pe- Dbl), Gauw 
even de handdoek uutfiodderen! (Ld), 
Mien moeder flodderde de smerige broek 
even in de sloot uut (Op) 2. (van sloten 

- enz.) reinigen, schoonmaken (Np) Ie moe'n 
die sloot ok nog even uutflodderen(Np) 3. 
even ertussenuit gaan, op visite gaan etc., 

waarbij de indruk wordt gewekt dat dat 
niet lang zal duren 'k Bin d'r zo mar even 
uutflodderd, et wark vien ik aanstoons wel 
weer (Mun), Et is zok mooi weer, ik 
floddere d'r even uut (01-Nl) 
uutfloepen 'ytfluprp] - uitfloepen 
uutfluiten ['ytfljt] - uitfluiten: ter 
afkeuring fluiten 
uutflutteren zw. ww.; flutterde uut, het 
uutflutterd ['ytflAtq] 1. snel melken, de 
laatste, nog in de uier achtergebleven melk 
eruit melken, ook speels gezegd van mel- 
ken Die koe moe* nog effen uutflutteren 
(Obk) 
uutfoeteren [yt ... ] - uitfoeteren Hij kan 
de kiender uutfoeteren ... ! hij foetert z'n 
kinderen af en toe geweldig uit (Dho) 
uutg. - afkorting van uitgifte, uutgeverije 
nutgaank z. uutgang 
uutgalmen zw. ww.; overg.; galmde uut, 
het uutgalmd ['ytxal( mn] 1. sterk gal-
mend zingen Ze zongen zo luud, ze 
galmden et uut (Nbk) 2. galmend uitzingen 
Ze galmden et lied uut (Ma) 
uutgalpen (Nbk, Dhau) zw. ww.; overg.; 
gaipte uut, het uutgalpt ytx&..[ 1. gillen 
van schrik, pijn et uitgalpen van depiene 
(Dhau), Hij galpte et uut (Dho) 
uutgang Ook uutgaank (spor.) de; -en; 
...gankien [ytixai]/ ... ] t. deur, poort, toe-
gangsweg, -pad e.d. Oons laand het een 
nije uutgang naor de weg kregen! (Ld), Ie 
moe'n bij de uutgang wezen (Dho), Hij 
[nl. de vos] het een stolcrnennig uatgangen, 
mes a 'k et zo bekieke dan komt hij hier 
langes (b) 2. langgerekt perceel waarvan 
het eind samenvalt met de (veelal natuur-
lijke) grens van het het gebied als geheel 
We praotten over een uutgang, dat was 
vaeke tusen deLendeen de 7jonger(Obk), 
Now liggen de uitgangen op 'e es recht-
uut-rechtan (b) 3. uitgangsmorfeem (1) 
uutgangspesisie (1) [yt...] - uitgangs-
positie 
uutgangspunt (Nbk, Ste) ['ytx...] - 
uitgangspunt, gedachte, opvatting die men 
als basis neemt 
uutgaon st. ww; scheidb.; is ['ytx ... ] 1. 
uitgaan: van vlam, licht e.d De keerze is 
uutgaon (Wol), As we 't stel opstikken, 
gaot d'r nog wel es een lucifer uut (Nw), 
De kachel is oons uutgaon (Ma), As een 
piepe uutgaon is, moej'm even weer an- 
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paainpen (Db, Wol), 't Is as een nacht-
pittien uutgaon het ging uit als een 
nachtkaars (Dho), zo ook 't Is as een 
kooi-ze uutgaon (id.) (01-Nl), Now, de 
laampe gaot mij vut ik begrijp het (haast) 
niet meer (Ste), Die is de laainpe ok 
uutgaon hij is overleden (Np) 2. (van de 
wind) gaan liggen (Sz), ook: naar een 
andere windrichting gaan, vooral: van het 
westen naar het noorden (Np, Obk, Spa, 
Ste, Sz): De wiend gaot vut, we kriegen 
droog weer d.i. als de zon meegaat met de 
wind (naar het noorden) (Np, Ste, Diz), 't 
Zal now wel beter weer wodden, want de 
wiendis uutgaon (Sz) 3. overlijden (Mun, 
Nt) Hij is stillegies uutgaon (Nt) 4. uit iets 
gaan de deure uutgaon door een deur gaan, 
ook: het huis uit gaan (Nbk), Hij gong de 
piepe vut hij kwam te overlijden 5. zich 
verwijderen over een pad, weg, stuk land 
H.zgong een aende de weg vut (Nbk), ...et 
laand vut (Nbk), (4' een aovend gong ik 
wit mien jongen et laand effen vut (b), 
Doedertied gingen we de Lende nog vut op 
'e redens (Op), Ze bin et oosten uutgaon ze 
zijn oostwaarst gegaan (El), zo ook Ze 
gaon et oosten vut (Ld) 6. op pad gaan om 
te verwerven of voor ontspanning (vaak 
zonder dat gezegd is of het om een feest 
gaat, een tochtje oid.), in d'r op uutgaon: 
Zij gongen d'r op vut om te feestholen 
(0w), Ieder jaor gaot Sunderklaos d'r op 
vut (Nw), Die gaot op aeventuur vut 
zonder er zeker van te zijn dat de des-
betreffende persoon thuis is (Nw, Nbk), 
ook uitgaan met de bedoeling avonturen te 
beleven, iets te ondernemen (Nw), We 
gaon schieJik wit i allen een daggien vut 
een dag uit voor ontspanning, plezier 
(Diz), We kun, as we wijlen, van de weke 
uutgaon, want de Schxieversronte het vuur 
jaor bestaan (Nt), As oonze buren uutgaon, 
inoe'n wij op 'e geiten passen (Pe-Dbl) 7. 
uitgaan van een kerk, school De kerk is 
uutgaon (Spa) 8. het initiatief nemen tot 
iets, ook negatief: aanstichten Van wie is 
dat uutgaon? (Dho), Dat gaot alleinaole 
van hun vut (Nbk), D'r gaot wel wat van 
bim uur hij is ondernemend, neemt ini-
tiatieven en heeft daarbij een positieve 
uitstraling, ook in ontkenningen: D'r is van 
die man nooit viiie uutgaon (alg, Op), D'r 
gaot niks van ni vut hij neemt nooit een 

initiatief, hij straalt nooit enthousiasme uit 
(Bu, Nbk, Ste), . niet vule... (Bu, Nbk), 't 
Is van hini uutgaon dat d'r hier een 
buurvereniging opricht is (Ld), d'r van 
uutgaon als gegeven beschouwen, zo ook 
van een idee, standpunt [e.d.] uutgaon 9. 
(m.b.L landerijen, percelen) in een lang-
gerekt verband achter elkaar liggen, tot de 
grens van het gebied als geheel (El, spor. 
elders) Dat was een strekkende plaetse 
lange, vi ien stok laan derien, een vut-
gaande plaetse ( El) 
uutgaond (1) bn. ['ytx...] - uitgaand, in 
uutgaonde post (1), uutgaonde brieven (1) 
ed. 
uutgaonder!g  (verspr.) bn.; -er, -st 
['ytx3: ndpx] 1. graag uitgaand, geneigd 
tot uitgaan een vutgaonderi vrouwgien 
(Obk) 
uutgaonsaovend (1) ['ytx5:5zo:bmt] - uit-
gaansavond 
uutgaonsdag [ytx...] - uitgaansdag Da's 
een uutgaonsdag; we gaon een dag vot 
(0w, Bu), We macken d'r een uutgaonsdag 
van (Ste) 
uutgaonsleven (1) {'ytx3: 5s1...] - uitgaans-
leven 
uutgaonsverhod (1) ['yt...] - uitgaans-
verbod 
uutgaove Ook uutgave (Ma, Pe-Dbl) [yt 
xr,:wg, ... va/ --- ga:wa, ...va] - uitgave: be-
drag dat men uitgeeft voor bep. zaken Dat 
was een Hele uutgaove (Np, 01-Nl, Pe-
Dbl, El), ...een grote uutgaove (0w), 
bekniepen op de daegelikse uutgaoven 
(Pe-Dbl), Ik vien dat de hoge heren eerst 
war es wat bekrimpen moeten op heus 
uutgaven (Sz), uutgaoven en inkomsten 
(vo), De verbouwing is een flinke 
uutgaove west (Op, Wol); hetz. als vut-
gifte, z. aldaar (0w) een nije uutgaove 
(0w) 
uutgave Z. uutgaove 
uutgebaggerd (Dfo) {'ytxobagçt] - uit-
gebaggerd een uutgebaggerde veenpette 
(Dfo) 
uutgebakken z. uutbakken 
uutgebluuid z. vutbluvid 
uutgebreid [ytxobrsjt; aks. wisselt] - uit-
gebreid: veelomvattend; uitvoerig et d'r 
uutgebreid over hebben (Nbk) 
uutgekookt (Bu, Nbk, Np) Ook uuglëookt 
(Dfo, Np) [ytxako:kt/ytko:kt; aks. wisselt] 
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- uitgekookt (fig.) Dat is een uitgekookte 
kerel (Np), Die man is song vutko okt (Np, 
Dfo) 
uutgelaoten bn., bw.; -er, -st [ytx...; aks. 
wisselt] 1. uitgelaten een uutgelaotenkiend 
(Np), uutgelaoten zingen (Nbk) 
uutgeleide (Nbk, Np) Ook uutleide (0w) 
['ytxalcjda/'ytlsjdo], in uutgeieidedoenuit-
geleide doen: Zak je even uurgeleide 
doen? (Nbk), We hebben kim mit mekeer 
uitgeleide daon (Np) 
uutgelezen (Nbk) ['ytxolL-z] - uitgelezen: 
prachtig, vooral in een uutgelczen dag 
(Nbk) 
uutgcloogd (Bu)bn. ['ytxolo:xt] 1. ontdaan 
van mineralen en andere stoffen die de 
grond vruchtbaar maken: Loodzaand, nut-
geleegd zaand, de minste grond die d'r was 
(Bu) 
uutgepoept z vutpoept 
uutgeraffeld (Obk) bn.; attr. ['ytxorafjt] - 
uitgerafeld uutgeraffelde wolle (Obk) 
uutgerekend bw ['ytxo --- ] 1. uitgerekend, 
juist, precies Uutgerekend vandaege begon 
et te regenen (Bu), Uutgerekend op zien 
verjaordag kreeg hij bericht dat hijsiaagd 
was (Spa), Uutgerekend komt die altied as 
we net an de koffie binnen (Np, Obk) 2. 
uitgekookt, handig berekenend (Nw) Die 
is aorig autgerekend handig, berekenend 
(Nw) 3. goed uitgekiend (0w) een nut-
gerekend plan (0w) 
uutgescheten ( Ld) ['ytxslu:t;] - uit-
gepoept (lett.) (als bn. gebruikt volt. 
deelw:) Hi keek toe as een uutgescheten 
are (Ld) 
uutgesloekt ( Bu, 0w) bn.; attr. ['ytxaslukt] 
1. var. van het volt deelw. uutsloekt, z. 
uutsloeken: uutgesloekt roggenstro (Bu, 
0w) 
uutgesmoolten z. uutgesmulten 
uutgesmutten (El, Ste) Ook uutge-
smootten (Spa) bn.; attr. ['ytxasmAlt1i 
/ ... smo:ltuij 1. uitgesmolten, z. ook nut-
smolten: Uutgesm uiten vet is bij oons 
smoolt (Ste, El), uutgesmoolten varkenvet 
(Spa) 
uutgespreuken (spor.) ['ytxsprA:kfl] - 
uitgesproken,  in een uutgespreuken 
miening (spor) 
uutgestald z uutstald 
nutgestreken (Bu, Nbk, Ste) ytxostruk; 
aks wisselt] - uitgestreken een uutge- 

streken gezicht (Bu, Nbk, Ste), een uur-
gestreken kerel (Ste) 
nutgestrekt (Dfo, Nbk) [ytxastrekt; aks. 
wisselt] - (m.bÂ. terrein) uitgestrekt, van 
een zeer groot oppervlak uitgestrekte 
laandeni7en (Dfo), 't Is daor nogal aonig 
uutgestrekt (Nbk) 
uutgestrekthied (Nbk) [...'str] - uit-
gestrektheid (van een oppervlakte): 't Is 
daor een Hele uutgestrekthied een uitge-
strekt terrein (Nbk) 
uutgeveend z. uutveend 
uutgeven st. ww.; overg.; het uutgeven 
['ytx ... ] 1. uitgeven: van geld Ik heb te 
vule uutgeven (Nw), We hebben alles 
uutgeven (Nw), Ze geit et geld makkelik 
nut (Ma), Et geld hij' gauw genoeg 
uutgeven (Ld), Ie moen altied wat aann-
slag holen en geef al jow geld niet 
hielemaole nut (Obk), Ie kun de centen 
mar ien keer uutgeven gezegd om te 
onderstrepen dat men zuinig moet zijn 
(Nbk, El), zo ook Ie kun 't man ien keer 
uutgeven (Np), Die is zopinterig, die keert 
een dubbeltien wel twie keer omme oorbij 
ei' uutgeft(Obk) 2. publiceren van boeken, 
tijdschriften etc. door een uitgever, ook: 
bezorgen van teksten door een auteur (1) 
Dat boek van 0. is van 't veurjaor uw'-
geven (Dfo) 3. uitdelen (Mun) Misschien 
dat ze bij de deure die kraanties wel uut-
geven (Mun) 4. toewijzen (01-Nl) Elkja or 
wodt d'r in oonze ruilverkaveling een pret-
te laand uutgeven (01-Nl) 5. in je uutge-
ven veur zich manifesteren als Die geft zn 
nut veur sclzriever (Dho) 
uutgever 

[tyt 
 ... ] - uitgever: van boeken, 

tijdschriften  e.d., ook: tekstediteur; 
uitgeverij; iemand die gemakkelijk, veel 
geld uitgeeft (spor.) 
uutgeveri'je [...'ijo, ook cjo, z. -i'je] - 
uitgeverij: het uitgeven van boeken, tijd-
schriften enz.; uitgeversbedrijf (m.b.t. 
boeken, tijdschriften ed.) 
uutgeversfoons (1) ['yt ... ] - uitgeversfonds 
uutgezi'jd (k: Ste) bn; attr. [ytxasijt; aks. 
wisselt] 1. door zaaien verspreid Bij et 
maeken van de aandere vore wodde de 
uutgezijde boekweite mit een dun iaogien 
grond bedekt ( k: Ste) 
uutgezocht (Nbk, Bu, j) bn.; attr 
['ytxasoxt] - uitgezocht, uitgelezen Et was 
een uutgezochte dag (j) 
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uutgieselen (Obk) zw. ww.; overg.; 
gieselde nut, het uutgieseld ['ytxisJ] 1. 
goed doen uitbraden De vrouwluden 
konnen et spek vroeger zo uutgieselen 
goed laten uitbraden: met name in een 
koekepan (Obk), Et spek kon sissen in de 
pan/Je, zo gieselde die vrouw et nut (Obk) 
nutgifte (1) - uitgave: van een boek, een 
tijdschrift ed. 
uutglibberen (Db, Nbk, Nw) ['yt..] - uit-
glibberen 
uutglieden st. WW.; onoverg.; is uutgleden 
['ytxlidi2j t. glijdend vallen Hij gleed out 
en kwam in de sloot terechte (Dfo), Ik 
gleed me toch nut, daore! (Nw), Et is 
oppassen daj' nict uutglicden (Op), 't Is 
daor alleznaol honnestront, daor kuj' raer 
op uutglieden (Diz), Ie kun in een stront-
flatte wel uutglieden (Np), 't Gezicht gleed 
m nut hij glimlachte fijntjes (Nt) 2. mis-
kleunen (01-Nl, 0w) lederiene ken wel es 
uutglieden ( 0w) 
uutglieren (Mun, Nbk, 01-Nl) {'yt..] - 
uitglijden (met een lange haal onderuit) 
Now, daor kuj'lillik op uutglieren (Mun) 
uutglissen (Ma, Mun, Pe-Dbl, Spa) zw 
ww; onoverg.; gliste nut, is uutglist 
['ytxhs;] t. uitglijden, uitglibberen Op een 
benaneschelle kuj' goed uutglissen (Spa) 
uutgloeien (Nbk) Ook uutgluuien (0w) 
zw ww.; overg., onoverg; gluuide nut, 
is/het uutgluuid ['ytxluj(d)il ... xlyj ... ] 1. in 
zeer sterke mate gloeien Ik hebbe de 
wangen zo waarin, dat ze gluuien 't mij 
uut(Ow) 
uutgluuien Z. uutgloeien 
uutgniezen (Dhau, Diz, Nbk, vo, p, b: lm, 
In) Ook uutkniezen (Diz) st. ww.; overg; 
scheidb.; het uutgnezen ['ytxni:ziJ'ytkn ... J 
1. grijnzend uitlachen Ie moe'n die vrouw 
niet zo uutgniezen (Dhau), Ie hoeven mij 
niet out te gniezen! (Nbk) Want die vent 
gnees him nog nut, doe hij d'r tegen in 
sputterde (vo) 
uutgoelen ['ybu1] - uithuilen: ten einde 
huilen Now, biy' haost een keer uutgoeld! 
(Nbk); door huilen z'n emoties luchten 
Goel mar even out (Obk); zoveel 
pijn/emoties hebben dat men huilt Etkiend 
goelde et nut (Obk) 
uutgommen ['yt ... ] - uitgommen 
uutgooien ['yt ... ] - uitgooien: naar buiten 
gooien Hij het daor zien anker uutgooidis 

daar gaan wonen, heeft zich daar gevestigd 
(0w), Hij speuit niet altied de kaorte die 
hij uutgooit hij probeert zich beter voor te 
doen dan hij is (Sz); zich snel en slordig 
uitkleden, in verb. als de kleren uitgooien 
uutgraeven z. uutgreven 
uutgraven Z. uutgreven 
uutgreven (OS, Bdie, Bu, Dho, Np, Nw, 
01-Nl, Op, Pe-Dbl, Ste) Ook uutgrueven 
(Diz, Mun, Nt, 01-Nl, Wol), uutgraven 
(Wil) st., zw. ww.; overg.; greuf nut, het 
uutgreuven ['yt ... / ... ]  t. gravend doen 
ontstaan, dieper maken Die sloot moet 
weer opnij uutgreven wodden (Dfo) 2. 
gravend uit de grond halen een boompien 
uutgreven (Bdie), Ze mossen de auto 
uutgreven om v weer op 'e weg te lcriegen 
(Pe-Dbl), fondementen uutgreven (El), een 
huusstee uutgreven plaats waar een huis 
heeft gestaan (Db, Dhau, Diz, Ma, 0w), 
ook: het graafwerk verrichten dat nodig is 
voordat het eigenlijke bouwen van een huis 
begint (Db, Dhau, Diz, Ma, Obk, 0w), zo 
ook een huus uutgreven id. (Obk), een vos 
uutgreven de gangen, het hol van een vos 
uitgraven zodat hij niet langer een veilig 
onderkomen heeft (Np), zo ook een vosse-
hol uutgreven (Nbk) 
uutgruien z uutgruuien 
uutgrujjen z. uutgruuien 
uutgruuien (El, Nbk, 0w, vo) Ook 
uutgnijjen (Obk, Ste), uutgruien (Sz, 
Wol) zw ww.; onoverg; gruuide nut, is 
uutgruuid ['ytx..i..j t - groeiend zich ont- 
wikkelen, door te groeien groter, vooral: 
langer worden N. zag now ok wel dat et 
spierinkien van doe uutgruuid was tot een 
gezond long vronirnes (vo), Hij is klein 
en dykke, hij is niet uutgrujd (Ste) 2. 
zodanig groter worden, groeien dat men 
snel nieuwe kledingstukken moet hebben 
Wat wast die jonge toch, hij gruwt nut 
de kleren (El), Hij is nut de jasse gruuid 
(Nbk) 3. ten einde groeien een uutgruuid 
kiend, nog niet hielendal volwassen (Nw), 
(van bep. gewas:) Ze bin uutgruid, ze 
moe'n nog riepen (Sz) 
uuthaarken z. uutharken 
uuthadden (01-N1) onbep w ['ythadxij  t. 
verdragen: met name van hitte De hitte 
was haost niet uur te hadden (01-Nl) 
uuthaegelen (Mun) zw. ww.; haegelde nut, 
is uuthaegeld ['yth ... ] t. (van een hagelbui) 
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alle hagel doen vallen La de veerte zagen 
we een bvie uuthaegelen ( Mun) 
uuthael Ook uuthaol (Spa) de; -en 
['yths:lI --- ha:l] 1, uithaal: galm, lange toon 
die men aanhoudt Hij zingt mit rare 
uuthaolen (Spa), Hij zee et mit een hiele 
lange uuthael (Wol) 2. uithalende bewe- 
ging die men maakt een uuthael doen: een 
linkse of een rechtse (Bu) 3. ongepaste 
opmerking, misser die men maakt door te 
veel te zeggen, door z'n mond voorbij te 
praten (Nw, Ste) Die dec een vremde 
uuthael (Nw), Aj'je mond veurbi)joraoten 
ktzj' een uuthael doen (Ste) 
uuthaelen Ook uutliaolen (Spa, Sz), 
uutlzalen (WH) zw. ww.; overg., onoverg.; 
haelde uur, het/is (bet. 1, 2) uuthaeld 
['yt ---  ... ]  1. (overg.) wegnemen uit iets 
dong uutbaelen wegnemen uit de stal of de 
mesthoop (0w), uutbaefen van funderingen 
uitgraven (Mun), Ai' een baos [ baars] de 
roggegraot uuthaelen, bin alle graoten d'r 
uur (El), voegelnussies uuthaelen d.i. de 
eieren wegnemen (Ld), Hebben die rot-
Jongen dat liestemussien now ok al vut-
haeld? (Nbk), zo ook eier uuthaelen eieren 
uit een vogelnest halen (Nbk), De Jongen 
hadden de hunning wel uur (Ld) 2. 
(overg.) uit elkaar halen, uiteen halen van 
breiwerk e.d. (Bdie, Bu, Db, El, Nt, Nw, 
01-Nl, Wol) Dat breiwarlcien gao 'k weer 
vut- baden (Db), een sokke uuthaelen 
(Bdie), 't baokwarkien uuthaelen (Nl), As 
et breiwark niet goed komt, moet et uut-
baeld wodden (Dfo), een trui uuthaelen 
(Db) 3. (overg.) tot resultaat hebben, voor 
elkaar krijgen Ethet okniks uuthaeld het 
heeft geen resultaat gehad, maakte weinig 
uit (Bu, Ma, Np, 0w, Nbk), zo ook As ie 
dat now doen of ikke, et haelt ok al niks 
uur het maakt niets uit (Nbk), Ethaeltniet 
vule vut waor af langes gaon het maakt 
niet veel uit (Np), Mit dit gedoe kan hij 
niks in disse zaeke uuthaelen (Op), Et kan 
ok al niks meer uuthaelen, et gaot toch 
verkeerd (Sz), 't Haelt niet vule vut heeft 
weinig effekt, maakt niet veel uit (verspr.), 
Wat zo] zoe'n sta eking now uuthaelen voor 
effekt hebben (vo) 4. (overg.; enigszins 
negatief) doen, uitvoeren, uitvreten Jonges, 
wat heJ'm now toch uuthaeld!(01-Nl), Wat 
zollen ze uutbaeJen, ik vertrouw et niks 
(Nbk), Pas op en hael niks vut! (0w), Et 

was een schoefiesloper, die vent, hij zat 
een boel aachter de meiden an en wol d'r 
wat mit uuthaelen (Obk), een streek/ 
streken uuthaelen: Die haelen me toch een 
malle streek vut! (Nw), Die streken moet 
hij niet weer uuthaelen (Op), een rere 
streek uuthaelen (Nbk), kattekwaod vut-
haelen, Now moej' niet zulcke rare babbel-
goegies uuthaolen fratsen uithalen (Spa), 
Ze hebben him goed onderhanen newnen, 
dat hij die keunsten niet weer uuthaelen 
mos (0w), een liet uuthaelen een grap, 
streek leveren, zo ook een bak vut- baolen 
(Spa), een grap uuthaelen (verspr.) 5. (on-
overg.) in kracht toenemen van de wind 
(Nbk, Nw, Ste) De wiendhaelt uut(Ste) 6. 
(onoverg.) uithalende beweging maken Hij 
haelde vut om fin b tik te geven (Diz) 7. 
galmend zingen, spreken (Nbk, Nw, Obk) 
8. (onoverg.) foeteren, tekeergaan (Diz, 
Nw, 01-Nl, Sz) Beur buurvrouw es uut- 
haelen tegen de kiender (01-N1), Die 
haelde me toch vut-.! (Nw), As ik flink 
kwaod wodde, dan kan ik lillik vuthalen 
(Sz), Et het gien zin, om zo onneud% vut 
te haelen (Dfo 9. (onoverg.) moeizaam 
ademhalen of hoesten (Dhau) Wat mos dat 
kiend uuthaelen, doe hij kinkhoest had 
(Dhau) 
uuthakken ['yt...] - uithakken: door te 
hakken wegnemen de slootskaanten wat 
vutbakken en uutnnen (Nbk); door te 
hakken vormen, aanbrengen 
uuthalen z_ uuthaelen 
uuthangbod et; -den; ...bottien ['ythaijb...] 
1. uithangbord (lett.) Et uvthangbod is d'r 
of wijd (Spa), (gezegd wanneer men 
iemand iets aanreikt:) Mien aarm is gien 
uuthangbod pak het eens vlot aan (Ma) 2. 
iemands voorkomen, wijze van presenteren 
(Bu, Ste) 't Is een groot vuthangbod ' t is 
met die persoon een kwestie van veel 
lijken maar niks voorstellen (Bu), zo ook 
Een groot uvthangbod, en niks om 't lief! 
(0w) 
uuthangen yt...] - uithangen: naar buiten 
hangen (overg., onoverg.): de vlagge 
uuthangen, As et laeken uuthangt, is et 
middagscboft veur de arbeiders (1), de 
kleren uuthangen buiten hangen, bijv. om  
de rooklucht weg te krijgen (verspr.): Ik 
zal de kleren even uuthangen, dan kun ze 
drevgen (Sz, El), zo ook dampe kleren 
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uuthangen (Wol), een paar dekens uut-
hangen (Np), Ie moe'n de sleutel war 
uuthangen, want ik weet niet hoe laete as 
ik thuus bin de sleutel op een plek buiten 
het eigenlijke huis hangen (Spa, Diz); naar 
buiten steken Hij het de piemel tot de 
broek uuthangen (Dhau), iene de keel 
uuthangen; zich voordoen als de grote man 
uuthangen de grote heer uithangen (EI, 
Man, Nbk, Spa, Ste), de grote meneer... 
id. (Bdie, Mun, Np), de grote piet. id. 
(Diz, Nbk), zo ook de grote Jan uuthangen 
id. (Op, 0w), ook: al z'n geld verbrassen 
(Dho), de beest uuthangen (Dho); rond-
hangen Waorzollen de Jongen uuthangen? 
(Ste, Nbk), God weet waor hij uuthangt, 
misschien zit hij wel op 'e noordpool (Op) 
uuthaol(en) z. uutbael('en) 
uuthao ren (verspr. WS, Dfo, 0w) zw. 
ww-; onoverg.; haorde uut, is/het (bet. 2) 
uuthaord ['yL..] 1. (onoverg.) z'n haar 
verliezen, ook van verfkwasten e.d. Die 
hond van oons baort wel zo uut (Mun), 
Nijle kwasten woef' eerst een naacht in 't 
waeter staon hebben, aanders dan gaon ze 
uuthaoren (Diz), Deraegebol is aorigan 't 
uutha oren, 'k moet war een nije kopen 
(Diz) 2. haar uit de manen van een paard 
trekken, m.n voordat men gaat opvlechten 
(0w): Bij 't opvlecbten van peerden mos 
iY eerst uuthaoren (0w) 
uutharen (Sz) zw. ww.; overg.; haarde 
uut, het uuthaard [ytha:pfl 1. de rand van 
het zeisblad waarmee men snijdt opnieuw 
gereedmaken door te haren Die zonde is 
wat verwaarloosd, daor zit gien haai-pad 
meer veur, hij moet helemaol vuthaard 
wodden (Sz) 
uutharken (verspr., niet ZW) Ook 
uuzlzaarken (ZW) zw. ww.; overg.; harkte 
uut, het uutharkt ['yt ... / ... ] 1. harkend halen 
uit, door te harken ontdoen van blad enz. 
de sloot uutharken (Dfo, Np), de siepen 
uuthaarken kleine greppeltjes (Bdie), Hark 
dat pattien es even uut (Nt), We moe'n de 
bloemetuwi nog uuthaarken (Pe- Dbl), de 
hufbulten uutharken de hooioppers met de 
hark van het uitstekende hooi ontdoen (en 
het op de oppers doen) (Mun) 
uuthebben (Np) st. ww.; onoverg.; het 
uuthad {'yt.J 1. (van koeien, m.b.t. de 
baarmoeder) naar buiten hebben hangen De 
koe had et lief uut (Np) 

nuthekkelen (Obk) zw ww.; overg.; 
hekkelde nut, het uuthekkeld [yt ... ] 1. door 
te hekkelen reinigen (van sloten e.d.) Mit 
de sloothaoke wodt de sloot uuthekkeld 
(Obk) 
uuthemmelen zw. ww.; overg.; hemmelde 
nut, het uuthemmeld ['yt ... J 1. door uit te 
dweilen, af te nemen e.d. schoonmaken We 
zullen van daege de kelder uuthemmelen 
(Po-Dbl), Mien mem het vandaege twie 
kaasten uuthemmeld (Np), Bij de meitied 
mossen we et huus war es weer wat 
uuthemmelen (Dfo), even de (melk)bussen 
uuthemmelen (Ste), 't kiepebokke uut-
hemmelen (Ma) 2. m.b.v. de vingers 
uitlikken van de pan (Dhau, Nbk, Obk) Ik 
moch vroeger 't pannegien wel graeg uut-
hemmelen (Nbk) 
uutheuren Ook uutlzoren (WH) 2w. ww.; 
overg.;  heurde uut, het/is uutheurd 
['yth ... / ... J  i. door iemand lang en na-
drukkelijk te vragen proberen alles te 
weten te komen Ik zal even de kiender 
uutheuren (Wol), Oolde P. was d'r altied 
op uut kleine kiender uut te beuren over 
,beur oolden (Mun), Daorwoe'n we etfijne 
van weten, die moe'n we nog beter uut-
beuren (Ste), Dat volk wil Je altied 
uutheuren, ie moe'n altied oppassen wat af' 
zeggen (Pe-Dbl), Mien buurman wol me 
uutheuren, war dat lokte 'm niet (Op) 2. tot 
het einde van een liedje, muziek, een 
programma enz. blijven luisteren (Nbk) 
Kuj'niet even waachten?Ik wil dit even 
uutheuren (Nbk) 
uutheuzen z. uuthozen 
uuthevelen z. uutbeven 
uutheven (Nbk, Obk, Ste, b: Im, In, b, p) 
Ook uuthevelen (Ste) zw. ww.; overg.; 
heefde uut, het uutheefd ['ythubrp/ 
'ytht:wiii, ...vlzi] 1. min of meer stiekem 
uitvoeren, uithalen Now is 't zo daf' hiel 
wat uutheven kunnen, war af' de vrede 
beweren willen, dan moej' van een aander 
zienend otblicven (b), Wat zo] hij weer 
uutheven willen! (Nbk), Hij mos hij de 
rechter op 't wattien kommen, want hij 
had wat uutheefd (Obk), Die slingert ok 
war wat ojnine, die hevelt niks uut doet 
niets, voert niets uit (Ste) 
uuthienien zw. ww.; onoverg.; onbep. w. 
ook niet scheidb. (Sz); hiemde uut, het 
uuthiemd ['yt ... J 1. uithijgen, weer op adem 
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komen k Moet even uuthiemen even op 
adem komen (Nbk), k Moest hadde lopen, 
dat now stap ik te uutbiemen (Sz) 
uuthoedelen z. uuthoetelen 
uuthoek z. uuthoeke 
uuthoeke (verspr.) Ook uuthoek (Db, Dfo, 
Dho, Diz, Np, Obk, Ow, Ste, Sz) 
'ythuka/...huk] - uithoek: afgelegen plaats, 
gebied, plek die nogal ver van de 
bewoonde wereld is, die uit de route ligt in 
een uuthoeke (van 't laand) wonen (Nw, 
Ow), Die meensen woonden in zoen uut-
hoeke, daor was niks te beleven (Pe-Dbl), 
een hiele uuthoeke (Nw), Ik gao daor wel 
even langes, al is et wel een uuthoeke veur 
mij (01-Nl) 
uuthoetelen (Bu, Dhau, Nbk, Np, j, b: ln) 
Ook uuthottelen (Nbk, Np), uuthoedelen 
(Ma, bo: Nw) zw. ww.; overg.; hoetelde 
uut,  het uuthoeteld ['ythutln/...hotln 
/...hudln] 1. flink de waarheid zeggen, de 
mantel uitvegen Ze hebben m goed 
uuthoeteld (Nbk), ...flink.. (Np) 
uutholen I et ['ytho:ln] 1. uithoudings-
vermogen Hij het niet vule uutholen 
(Nbk) 
uutholen II  st. ww.; onoverg.; het 
uuthullen/uutholen (oost.) ['yt...] 1. vol-
houden ondanks de pijn, moeite, ont-
beringen In 't lekaal is 't niet om uut te 
holen (v), We kun 't hier wel uutholen we 
kunnen ons wel handhaven, het valt hier 
wel een beetje mee (Nbk) 
uutholensvermogen z.  uutholingsver-
mogen 
uutholingsvermogen Ook uuthooldings-
vermogen (Bdie, Bu, Dho, Nt, Op), 
uutholensvermogen (Nbk), uuthoudings-
vermogen (Spa) ['ytho:ltgs...1...ldtqs...1 
...ho:lns.../'ythomdtr)s...] - uithoudings-
vermogen 
uuthollen ['ytholn] - uithollen: hol maken, 
een uitholling maken: Die boom was 
hielemaol uuthold (Mun), ook: holler 
maken, uitdunnen, uitkappen: bijv. van een 
houtwal 
uutholling ['ytheltJ] - uitholling: het 
uithollen, het uitgehold worden 
uuthongerd ['ythoij(g)rt] - uitgehongerd 
uuthongeren (spor.) ['ythotl(g)rn] - uit-
hongeren 
uuthooldingsvermogen z. uutholings-
vermogen 

uuthoren z. uutheuren 
uuthottelen z. uuthoetelen 
uuthotten (01-NI) zw. ww.; overg.; hotte 
vut, het uuthot ['ythotn] 1. krachtig uit iets 
trekken, krachtig uitrukken Help me es 
even mit de leerzen uuthotten (01-NI) 
uuthoudingsvermogen z. uutholingsver-
mogen 
uuthouwen zw. ww.; overg.; houwde vut, 
het uuthouwd ['yt...] 1. kappend of 
beitelend hol maken De timmerman houwt 
et hoolt uut om geuten te maeken 
uitkappen (Np) 2. door te kappen 
wegnemen wat hooltspul uuthouwen uut de 
bos (0w), Van die boom kuj' wel een paer 
takken uuthouwen (Op) 3. (van bos, 
struikgewas e.d.) uitdunnen (Mun, 01-Nl) 
Die bos moet uutbouwd wodden (Mun), 
We zullen die pollen ok mar wat uut-
houwen (01-Nl) 4. vlak maken door te 
slaan (Dhau, Nbk) 't Ploegiezer moen we 
uuthouwen (Dhau) 5. wijder maken door te 
slaan of te hakken (Nbk, Nt) Dat gattien 
zullen we even uuthouwen (Nt) 
uuthozen (verspr.) Ook uutheuzen (Nt) 
['ytho:azn/...he:zn] - uithozen Ze hadden 
een jutte in de mengbak om de vene uut te 
hozen (Pe-Dbl) 
uuthuzig [yt'hy:zox, ...hy:j...] - uithuizig: 
veelal buitenshuis zijnd Die meensken bin 
nogal uuthuzig (Nbk, Np), een uuthuzige 
man (Spa), Ie moen niet zo uuthuzig wod-
den ( Dho) 
uutienzetten (Diz) [y'ti:sEtn] - uiteen-
zetten, ontvouwen Je kun 't wel mooi 
uutienzetten, mar maek et mar es waor 
(Diz) 
uutienzetting (Nbk, 01-Nl) de; -s, -en; 
...zettinkien [y'ti:setttl] 1. uiteenzetting, 
dat wat men uiteenzet, ontvouwt Hij het 
een hiele uutienzetting geven (Nbk), We 
hebben een uutienzetting had (Nbk), 
...kregen ( Nbk) 
uutjanken ['ytjaijkg] - uitjanken 
uutjoelen (Diz, Nbk, Np, Wol) ['ytjuln] -  
uitjoelen Ze joelen de scheidsrechter uut 
(Diz) 
uutjubelen (Nbk) ['yt...] - uitjubelen: 
jubelend uitiing geven aan z'n genoegen, 
plezier Hij jubelde et uut van bliedschop 
(Nbk) 
uutjutten (El, Np, Obk, Op) ['ytjntn] - 
leegscheppen (m.b.t. vloeibare materie) De 
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jarrebak mos ie uutjutten (El, Obk), As d'r 
zoek bak of drie, vier baggeld weren, mos 
de minger afliend uuçfutten; de spitter mag 
de veenspecie die aachter de bak warkt 
was mit et aal de peerd aachteruut trekken, 
zo veer as et paand laank was (..) (Np) 
uutkaarmen z. uutkarmen 
uutkaekeld (Nbk) bn. ['ytke:kt] 1. ten 
einde gekletst Zal/en die vrouwluden haast 
es een keer uutkaekeld wezen? (Nbk) 
uutkafferen ['ytkafrn] - uitkafferen Oanze 
oalde baas kan aans morgens aarig 
autkafferen, as wij aavens Jaete thuus-
kwanîmen (Obk), Ik laat mi_y niet langer 
uutkaffercn! (Wol) 
uutkakken ['ytkakij - uitkakken (lett.), 
uitpoepen (spar.), verder in uutkakt wezen: 
niks meer zeggen, geen praatjes meer 
hebben, aan het einde van z'n latijn zijn: 
Lbj haalt him naw toch een keer stille, hij 
is zeker uutkakt (Bdie, Db, Dfo), Hij hef 
niet veul meer te zeggen, hij is flink 
uutkakt ( Pe-Dbl), ...is  finaal uutkakt 
(01-Nl), Hij het krekzalange daan tot hij 
uutkakt was (Np), ook: door z'n geld heen 
zijn: Hij is uutkakt, hij is d'r finaal deur 
(Ma), Hij het bij et beschrieven van hazen 
in de leste tied zavule verleuren, dat hij 
now wel haast uutkakt is (Op) 
uutkammen Ook uut/cemmen (bet. 1: Bu, 
Dfo, Ma, Nbk, Np, Sz, bet. 2: Sz, bet. 3: 
Dfo) zw. ww.; overg.; kemde uut, het 
uutkemd [yt ...  ... ] 1. het haar kammen 'k 
Moet me nog even et haar uutkammen 
(Np), Ze gingen de maanen van 't peerd 
fijn uutkammen veurdat ze naar de keuring 
gingen (Pe- Dbl), Mit de maanekarn kamde 
hij de maanen uut (Ma), Een kaestat tij' 
uutkemmen as die uutwasken is (Nbk), As 
d'r vroeger stattewusken wodde, wadde de 
ploeme uutkamd (Obk) 2. met een 

- rietkainme door het riet strijken om het te 
ontdoen van ongerechtigheden (Mun, Nt, 
Sz) Aj' et riet uutkammen dan kam ie de 
ruugte out 't riet; ie hebben de bas vaaste 
(Sz), Ie pakken een bassien riet in de 
haand en kammen et mit een rietkamme 
out (Nt) 3. met een wolkam bewerken 
(Dhau) Veur 't spinnen van wolle mooi' 
eerst uutkammen (Dhau) 4. grondig 
doorzoeken van een gebied, streek 
(verspr.) De drievers mossen van de 
jaegers de bas uutkammen (Wol) 5. 

grondig onderzoeken om het fijne te weten 
te komen Die zaeke wodt haarfien 
uutkamd (Np), P. het indertied zoek 
za ekien es goed uutkarnd en doe doe 
blieken dat dr niks van al die praaties 
waar was (0w) 6. in iene uutkammen op 
alle mogelijke manieren uithoren, om 
zoveel mogelijk te weten te komen (Ste): 
Hij kamt ze uut tot op de stobbe (Ste) 
uutkappen zw. ww.; overg.; kapte uut, het 
uutkapt ['ytkaprp] 1. kappend wegnemen, 
kappend uitdunnen van bos, tuinen, 
houtwallen etc. Die boswal moet aorig 
uutkapt wodden, hij wodt veui te dichte 
(Ld, Dfo), Dat boekien bos staat veul te 
dichte, dat meugen ze wel wat uutkappen 
(Obk) 2. door te kappen wegnemen een 
boom wat uutkappen takken wegnemen 
door te kappen, Ze hebben die stokken 
uutkapt om dr laand van te maeken die 
stukken bos door te kappen van de bomen 
ontdaan (Pe- Dbl) 3. kappend bewerken 
van hout, Steen of ander materiaal zodat er 
uitsparingen, gleuven, gaten enz. ontstaan 
Vroeger mos ie de geuten uutkappen mit 
een boldissel (Obk), Aj' twee paolen of 
balken dwas over mekaar an mekaar zetten 
moeten, moej'ze wat uutkappen om ze wat 
in te kepen ( Spa), Ze kapten in 't ies een 
bit out (Nt, 0w) 
nutkarmen (Dfo, Nbk, 01-Nl, Ste) Ook 
uutkaarmen (Nbk, Ste) ['yt ... f --- ]  - uit-
kermen: kermen van pijn Hij had zoek 
piene, hij karmde et uut(Dfo, Ste, 01-Nl) 
nutkarven ['ytkar(o)brp  - uitkerven: 
kervend verwijderen, kervend aanbrengen, 
kervend bewerken Dat plaankien was hie-
lendal uutkarfd van et broodmes (0w), Dat 
is autkarfd beschadigd (door krassen e.d.) 
(Nw) 
uutkauwd (Nbk) bn. ['ytkaMt], in 
uutkauwd wezen uitgepraat zijn, het er 
genoeg over gehad hebben: Bij'm haast 
uutkauwd? hebben jullie nu lang genoeg 
gepraat (Nbk), Ze bin dr nog niet over 
uutkauwd (Nbk) 
uutkcmmen z. uutkammen 
nutkepen (Bdie, Dhau) ['ytki:p] - uit-
kepen de balke uutkepen (Dhau) 
uutkeren (Nbk) [yt ... ] - uitkeren 
uutkerigc z. uutkering 
uutkering Ook uutkerige (Ste) de; -s, -en; 
uutkerinkien [ytkt:arujI'ytkuoraya 1. het 
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uitkeren 2. som geld die wordt uitgekeerd 
Hij het nogal wat uutkering kregen (Nbk), 
mit behoold van uutkering zonder dat men 
(bij extra verdienen) iets van z'n uitkering 
hoeft in te leveren (Nbk, Ld) 
uutkeringsgerechtigd(e) (spot.) {..'rsx...] 
- uitkeringsgerechtigd(e) 
uutketteren (verspr.) ['ytketçu] -  uit-
ketteren Ze ketteren mekaer raar uut (Np), 
Hij begon mi] vut te ketteren dat 't niet 
mooi meer was (Op) 
untkeuteld (Np) bn. (van volt. deelw.); 
prei ['ytic&:tt] 1. uitgepraat, niks meer te 
vertellen hebbend, zonder verdere moge-
lijkheden Now bin 'k uutkeuteld, now is 't 
gebeurd (Np) 
uutkiek de ['ytkik] 1. uitzicht (Nbk, 0w, 
Sz) Daor hei' een mooie uutkiek (Nbk), 
We hebben daor een mooie vutkiek op 'e 
weg (Nbk, Sz, 0w) 2. in op 'e vutkiek 
staan: Hi] staot op 'e uutkiek (El), Ik zat 
in de appels en mien zussien ston op 'e 
uutkiek (Wol), De kiender stonnen al op 'e 
vutkiek of Sunderklaos d'r al an kwam 
(Db), Die staot ok altied op 'e uutkiek staat 
altijd te loeren (Dho, Ma, Spa) 3. 
gelaatsuitdrukking, blik (Bdie, Db, El, 0w, 
Pe- Dbl) een stoerse uutkiek een stuurse, 
norse blik (Bdie), Dat meens het zoek 
zwarte uutkiek (0w), Ze het een donkere 
uutkiek (EI, Db) 4. uiterlijk (El) Ze het een 
donkere uutkiek is donker van uiterlijk 
(El) 
uutkieken st. ww.; overg., onoverg.; is 
(bet. 5, 7)/het (bet. 1-4, 6-8) uutkeken 
['yt ... J 1. (onoverg.) uitzien, naar buiten 
kijken We kieken hier mooi op 'e bos vut 
(Nbk), Hij is nog niet zo groot, hij kan 
nog mar amper boven de taofel vutkieken 
(Nbk) 2. (onoverg.) spieden vanuit een 
uitkijk of een andere goeie positie Ze 
zatten in de halte vat te kieken as ze ok 
batten zaggen (Nbk) 3. (onoverg.) kijken 
of iemand al komt, of iets al te vinden is 
Oons volk en veumaemelik mien grote 
breur keken een betien naor him vut, want 
J. kon nog wat 

0)'  '1e Zat al vut te kieken 
daj' kommen zollen (El) 4. (onoverg.) 
oppassen, zich hoeden Dat is een slechte 
persoon, daor moej' goed mit uutkieken 
(Dfo), 't Is overal veur vutkieken tegen-
worig (Nbk), Hij keek d'r wel veur vut 
(dat hiji niet (..,)»bl), Goed uutkieken bi] 

de weg! (Ma), Et is verrekte goed 
uutkieken tegenwoordig op de weg (Wol), 
't Is vutkieken mit dat drukke verkeer men 
moet uitkijken (Dhau), Ik kiek wel uut! ik 
pas wel op dat ik m'n vingers er niet aan 
brand, dat ik er niet bij betrokken raak 
enz. (Nbk) 5. (onoverg.) ten einde kijken 
We gaon naor haas, we bin uutkeken 
(Nbk), d'r op uutkeken raeken/wezen, op 
iene uutkeken raeken/wezen 6. (onoverg.) 
een gelaatsuitdrukking, blik hebben zoals 
wordt uitgedrukt (Bu, El, Np, Wol, Sz) Hij 
het et niet helemaole veur mekaar, want 
hij kik zo betrokken uut (Sz), Wat kiek ie 
mieterig vut (Wol), pips uutkieken ( El, 
Ste) 7. (overg.) kijken tot iets afgelopen is 
een film bielemaole uutkieken (Nbk) 8. 
(overg-) in je de ogen uutkieken z'n ogen 
uitkijken, gefascineerd rondkijken Hij 
keek hirn de ogen uut wathi] an vis en aol 
wel binnenhaelde (j), Ie kieken je de ogen 
uut ai' dat huus zien (Obk) 
uutkiekpost (spot.) ['yt ... ] - uitkijkpost 
uutkiektoren ['yt...] - uitkijktoren 
uutkienen ['ytki:] - uitkienen Dat is wel 
goed uutkiend! ( Ste), Dat moe'we goed 
uutkienen (Np, Nbk) 
uutkieperen (Dfo) zw. ww.; overg.; 
kieperde uut, het uutkieperd ['ytkiprxJ 1. 
sterk tintelen van kou De hanen bin me zo 
koold, ze kieperen et mi] uut (Dfo) 
uutkieven (Np, 0w) ['ytki:brn] - uit-
ketteren iene uutkieven de mantel uitvegen 
(0w) 
uutkiezen ['ytki:z;] - uitkiezen Ie kun mar 
uutkiezen, want d'r is gien nee te koop 
(Op, Obk), '1e Mag veur moederdag een 
ring uutkiezen (Sz), D'r is keur genoeg, ie 
kun uutkiezen, ie kun uutkiezen waj' 
hebben willen (Np) 
uutklapfiets (Sz) de; -en; -ien ['ytklapfits] 
1. vouwfiets 
uutklappen zw. ww.; overg.; klapte uut, 
het uutklapt ['ytklapqi] 1. uitklappen, 
uitvouwen We zullen de stoelen veur de 
tied uutklappen, dan kun ze zo zitten gaon 
(Dho), Een vlinder klapt de vleugels uut 
(Np), 't Vliegtuug klapt de wielen uut (Np) 
2. met het afsteken van vuurwerk het oude 
jaar ten einde laten gaan (Dhau), in Ze 
hebben et ooldejaor uutklapt (Dhau) 
uutklauwen ['yt --- ] - uitkrabben As de 
kachelpiepen uutklauwd wodden mossen, 
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wodde d'r een piepekrabber bruukt (Obk), 
(gezegd als men flink boos is of vreselijk 
moet lachen:) Ie zollen je de busen 
uutklauwen! (Nbk, Np) 
uutkleden z. uutklieden 
uutklieden (El, Ld, Ma, Nbk, Obk) Ook 
uutkleden zw ww.; overg.; kliedde/ 
kliedede uutihet uutklieded ['ytkli:dii/ 
..kludn] 1. (ook wederk.) z'n kleren 
uittrekken Iemoe'n op bedde, ie moe'n je 
uutklieden (Nbk), Hij wol die meid wel 
mit de ogen uutklieden hij vond haar bui-
tengewoon aantrekkelijk (Ld) 2. (ook 
wederk) iemand veel geld afnemen, 
waardoor z'n financiële positie hachelijk 
wordt Die wodt hielemaole uutklcded hem 
wordt heel veel geld afhandig gemaakt 
(Np), zo ook Ze hebben n song uutkleded 
(Nbk), Die is helemaofe uutkleed is straat-
arm geworden (Spa), hij het 5n hele-
maoie uutldeed veur de kiender en is now 
zelf doodarm hij heeft heel veel geld 
uitgegeven ten gunste van zijn kinderen 
(Sz) * Ie moe'nje niet uutklieden veurdaj' 
op berre gaon wees niet te vrijgevig (Ma), 
bewaar je geld voor later, zodat je niet 
afhankelijk hoeft te zijn van anderen (Nbk) 
uutklinken ['yt ... ] - uitklinken, in de verb. 
d'r boven uutldinken 
uutkloppen [yt ... ] - uitkloppen: van 
kleedjes, doekjes enz.: de matte uut-
kloppen; van stof enz.: door te kloppen 
ontdoen van et stof uutkloppen 
uutknallen (Bdie, Diz, Np, 01-Nl, Op, 
0w, Pe-Dbl, Spa) Ook uutknappen (Dhau) 

• zw. ww.; overg.; knalde nut, het uutknald 
['ytknalrd knaprn] 1. door vuurwerk ten 
einde laten gaan (van het oude jaar), in 
verb. als et oolde jaor uutknallen (Diz), 
We zullen et ooldejaor es even goed vut-
knappen (Dhau) 
uutknappen z uutknallen 
uutknetteren (0w) zw. ww; overg. (bet. 
1), onoverg. (bet. 2, 3); knetterde nut, het 
(bet.  1 )Iis uutknetterd [ytknctpfl t. 
(overg.) uitketteren Hij het tn goed 
uutknetterd (0w) 2. (onoverg.) ten einde 
knetteren (van een geluid) 3. (onoverg.) 
ten einde foeteren 
uutkniepen st. ww.; overg.; het uutknepen 
j'ytknipip] t. knijpend van vocht e.d_ 
ontdoen, door te knijpen uit iets doen 
gaan, leeg doen gaan Vroeger mossen we 

een sinesappel uutkniepen (Bdie, Dfo, 
Spa), de utters uutkniepen (Db), fowmoe'n 
die citroen man goed uutkniepen (Bu, Dfo, 
Nt, 01-Nl), 'kMoet dat truigien nog even 
uutkniepen met de hand uitwringen (Bu), 
zo ook Ie moe'n die gedienen man goed 
uutkniepen, want wringen kun ze niet meer 
uutstaon (Sz), een spoonze uutkniepen 
(0w), de dweil goed uutkniepen (Dho), De 
kiender mochen graeg de tube tandpasta 
uutkniepen om de tanen te poetsen 
(Pe-Dbl), Een stienpoeste moej' goed 
uutkniepen, dat de rommel d'r vlogge 
uutkomt (Op), De roepetrekker die knipt 
de bulten vut (Dhau) 2. veel te veel laten 
betalen (Wol) Die huurbaos hetja oren lang 
die meensen uutknepen (Wol) 3. stiekem 
weggaan (0w, Sz) stiekem uutkniepen 
(0w), Hij is uutknepen (Sz), z. ook onder 
kniepen, bet. 6 
uutkuiezen Z. uutgniezen 
untkuippen ['ytkntpr] - uitknippen: 
knippend wegnemen een plaetien vat-
knippen (Obk), Knip mij de nekhaoren 
even vut (Ste); knippend vormen een 
feguur uutkniopen (Nbk); uitdoen m.b.v. 
een schakelaar: et ]echt uutlw,ppen (v) 
uutknobbelen ['yt.  - uitknobbelen 
uutknobben (Bu) ['ytknobrpj - uitdenken, 
uitknobbelen Bij mos even uutknobben 
wat hij doen zo] (Bu) 
uutknoppen (Op) zw. ww.; onoverg.; 
knopte uut, is uutknopt ['ytkn3plp] 1. 
uitbotten (van knoppen) Je kun zien dat et 
weer veurjaor wedt, alles begint al weer 
vat te knoppen (Op) 
uutkoemen z. uutkommen 
uutkoken zw. ww.; overg., onoverg.; 
kookte nut, het (bet. 1, 2)/is uutkookt 
['ytko:kjj] 1. (overg.) door te koken 
zuiveren Die buusdoeken bin zo smerig, 
die moet ik man even uutkoken (Spa), 
Vno eger gingen ze de witte wasse uutkoken 
om ze goed helder te kriegen (Bu, Nt, 
Obk, 0w, Spa, Pe-Dbl), Doe zien mom 
geweerwodde van wie hij die 11v/te kocht 
hadde, wedde ze d'r zo vies van dat ze n 
in biet waeter uutkookte/ (j) 2. (overg.; 
van voedsel) flink koken (01-Nl) Dat 
moej' even lekker uutkoken (01-Nl) 3. 
(onoverg.) door koken uitlopen (Dho), in 'k 
Hope niet dat mij de der now uutkoken 
(Dho) 
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iutkoinmen Ook uutkoe,nen (Bdie) st. 
Ww.; onoverg.; is uutkommen ['yt --- / ... ] 1. 
aaar buiten komen Een binnenbeer is een 
varken waorvan de ballen niet uutkommen 
binnen, af' ze slaachten stinken ze de 
oanne uut (Bu), Zollen ze et huus haost 
uutkommen? (Nbk), Zo now en dan zag ik 
him boven depieskepollen uutkommen (b), 
Doe (..) kwamrnen d'r nog een peer bij 
om et uutkommende huj vat te warken 
vo), (bij verstoppertje) Jim kun wel 

uutkommen te voorschijn komen (Wol) 2. 
(m.b.t. scholen, kerken e.d.) eindigen, 
zodat de mensen vertrekken De schoele 
kan haast uutkommen (Diz), D'r weren een 
pro/te meensken op 'e weg, de karke was 
zeker kiek uutkommen (Nbk) 3. (m.b.t. 
schoolkinderen) uit school komen na de 
lessen De schoelekiender bin van da ege 
laete uutkommen (Nbk) 4. leiden naar, z'n 
eindpunt vinden bij Dit pad komt bij de 
Lende uut (Nbk) 5. (m.b.t bloemen, 
planten) uitlopen, uitkomen, opengaan As 
et weer wat beter wodt, zullen de krokus-
sies wel gauw uutkommen gaan de bloem-
knoppen open (Nbk, Nw, Op) 6. uit het ei 
komen Om disse tied van 'tfaor kun d'r 
vaeke een boel piekies uutkommen (Obk), 
De eier bin anpikt, ze bin an 't uutkommen 
toe (0w), De eier bin gister uutkommen 
(Spa), De eier bin an 't uutkommen, ze bin 
al anpikt (Diz), Die eier bin min uut-
kommen veel van de eieren zijn niet uit-
gekomen (0w) 7. in uutkommen tegen 
spelen tegen (spot.) 8. (bij kaarten) uit-
spelen (Ma) Ik moet uutkommen (Ma) 9. 
bekend worden Ie hoeven niet te liegen, et 
komt toch wel wit day' et daon hebben 
(Nbk), Et zal de iene of ere dag toch wel 
uutkommen (Db), Et is now pas uut-
kommen wie de daodej-  van die moord is 
(Op), Laeter kwam wit dat hij nog gien 
stuver woord was (b) 10. in d'r veur 
uutkommen openlijk zeggen, bekennen Ik 
durf d'r wel veur uut te kommen ik maak 
er geen geheim van, ik durf het wel 
openlijk te zeggen (Nbk), Hij kwam d'r 
wel veur uut (Nbk), Mooioraoterie hebben 
we niet veule an, kom d'r war recht veur 
uut zeg het maar ronduit, zonder omwegen 
(0w, Db), Hij kwam d'r rond veur uut id. 
(Np), N. durft niet veur de waorhied uut te 
kommen durft de waarheid niet te zeggen 

(Nbk) 11. voor de dag komen, overkomen, 
zich vertonen, z_ ook onder kommen, bet-
3 (Db, Pe-Dbl) Hij kan goed uutkommen 
mit zoe'n mooie meid (Pe- Dbl), Pake wodt 
minder, hij komt sloffend uut (Db) 12. 
(van boeken, platen enz.) verschijnen, 
uitgegeven worden Dat boekien is kiek 
uutkommen (Ld) 13. als resultaat hebben, 
aflopen, uitdraaien op, uiteindelijk blijken 
te zijn Et komt nog op mien zeggen uut 
het zal nog zo gaan zoals ik voorspeld heb 
(Nbk), zo ook Et is wel op zien zeggen 
uutkommen (Nbk), 't Kan uutkommen daf' 
slim krap zitten in wisselgeld (Db), Grif 
een zeune, docht ik, en 't kwam kiek zo 
uut (b), Et komt duur uut 't gaat flink wat 
kosten (Nbk, Np), 't Kwam aanders uut as 
dat hij zee (Pe-Dbl), Ie moe'n niet zo 
zitten te piekeren; et komt toch allemaal 
aanders uut (Obk), Daar bin 'k aonij 
bescheten mit uutkommen dat is nogal 
sneu voor me afgelopen, daarmee ben ik 
nogal op de koffie gekomen (Spa), Et 
kwam d'r op uut dat hij een zwaoger op 'e 
Fochtel wonen hadde bleek zo te zijn (vo), 
Et kwam d'r op uut dat de boer nog drie 
koenen en een riepe veerze over hadde het 
kwam er uiteindelijk op neer (vo) 14. juist 
zijn, kloppen De berichten kwammen wel 
uut (vo), Hij zee dat et zo en zo gaon was, 
mat doe 'k et naoleup kwam et niet goed 
uut, hij zal me wel veurleugen hebben 
(Nbk), Zo] die som wel uutkommen? (Nbk) 
15. voldoende hebben, rondkomen Hij 
kwam niet goed wit, hij kon niet betaelen 
(Po-Dbl), Hij kan mit zien geld niet uut-
kommen (Dhau), Zoj' wel mit die centen 
uutkommen kunnen? (Np), Ik kan d'r niet 
mit uutkommen ik kom er niet van rond 
(gezegd bijv. van het loon dat men 
verdient) (Bdie) 16. gelegen komen Et zal 
oons ok beter uutkommen dawwe een 
aandere aovend stellen (Obk), As 't jow 
past, oons komt et een weke laeter beter 
uut (Dfo), Dat komp me niet uut past me 
niet (Ste), 't Komt mij slecht uut (Bdie), 
Wij doen al naar gelang et oons uutkomt 
(Dhau) 17. zich aftekenen, tot z'n recht 
komen Die feguur komt mooi uut tegen dat 
blauw (Nbk) 18. in bedreugen uutkommen 
bedrogen uitkomen (spot.) * Et komt 
mooi uut, zee de boer, et buj is op en de 
koe is dood (Obk) 
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uutkommertien - uutkrojen 

uutkomniertien (Np) et; ...tjes ['ytkomrtin] 
1. jongste kind 
uutkomst Ook uutkomste (bet. 2: Ste) de; 
-en [ytkomstl ... ] 1. afloop, uitslag Wat is 
de uutkomst? (Nbk) 2. oplossing: van een 
som ed. Die uutkomst van de som is goed 
(Wol), De som is goed: want de uutkomst 
klopt (Diz) 3. afloop (Dho) As de 
uutkomst mar goed is (Dho) 4. prachtige 
oplossing, verlossing, iets dat tot opluch-
ting leidt, ook zwakker: gunstige omstan-
digheid De rolstoel is een uutkomst veur 
die man (Diz), D'r komt gauw uutkomst 
(Nt), Dat was heur ienigste uutkomst nog 
(Dho), Af' in nood zitten, komt d'r soms 
nog wel es uutkomst (Bdie, Pe-Dbl), Ikzie 
gien uutkomst meer, d'r is gien raod meer 
toe! (Nw), Ze is wegraekt; war ze was zo 
slim ziek, et is aenlik war een uutkomst 
(Nbk, Wol, Ste), Elektrisch locht is een 
uutkomst! (Nbk), Mit veule dreugte kan 
regen een uutkomst wezen (Ow), Da q een 
hiele uutkomst (Bu, Nw), Dat was een 
mooie uutkomst (Nw), Et is een uutkomst 
af' goeie buren hebben (Nbk), ...dat ot 
beter weer wodt (Np) 
uutkomste z. uutkomst 
uutkookt z. uutgekookt 
uutkopen ['ytko:prp] - uitkopen: vrijkopen 
Hij hef m laoten uutkopen (Bdie), Af' een 
verzekering binnen de bed beëindigen 
willen, dan kuJm uutkopen (Obk), De 
huurder wodde uutkocbt (Ld) 
untkraaier (Nw, 0w, Pe-Dbl) de; -s; 
-tien ['ytkra:jç) t. bangerik, iemand die er 
het liefst snel tussenuit knijpt, iemand die 
er snel vandoor gaat (Nw) 2. iemand die 
graag elk nieuwtje aan iedereen doorvertelt 
(Pe-Dbl) 3. iemand die meestal het hoog-
ste woord voert (0w) 
uutkrabben Ook uutkrabberen ( Dhau) {'yt 
krabm1 ... krabri -  uitkrabben: door 
krabben leegmaken, reinigen de piepe 
uutkrabben ( verspr.), de kachelpiepe... 
(Dhau), de klompen uutkrabben (Dho, El, 
0w), De voeger mos de mare eerst 
uutkrabben (Pe-Dbl), depannemitanbak-
seluutkrabben (El), Onderin de panne zit 
nog wat, die kuj' wel even uutkrabben 
(Op), Om beurten meugen we de panne 
uutkrabben (Dho, Diz, Spa, Wol, Db), 
Vroeger haf' een potschrabber veur et 
uutkrabben van de panne, as et eten wat 

anbraand was (Obk); door krabbende 
bewegingen wegnemen Die jonge was ze 
kwaod op zien maot, hij wol him de oger, 
wel uutkrabben ( Ld, Dfo), vandaar Daenk 
d'r omme, of i1 krabbe je de ogen uut) 
(01-Nl); wegkrabben (Bdie) een woorc 
uutkrabben ( Bdie) 
uutkrabberen z. uutkrabben 
uutkramen z. uutkraomen 
uutkraomen Ook uutkramen (WH) 
['ytkr5:ip:/ ... kr:rp:] - uitkramen (fig.): op 
ongekontroleerde wijze verhalen, verkon-
digen Die kraomt d'r ok alles uut (Db, 
Obk), Ie moe'n alles d'r zo mat niet 
uutkraomen (Np), Hij het d'r roer wal 
uutkraomd van alles en nog wat kraamde 
hij uit, ook: hij heeft de ander(en) flink de 
waarheid gezegd (Nbk) 
uutkrassen ['ytkrasifl - door krassen on-
leesbaar maken, ook: door door te krassen 
als ongeldig merken Ie moe'n dat woord 
uutkrassen (Bdie), Ie moe'n mij uutkrassen 
als lid, als één der belang- stellenden voor 
iets ed. schrappen (Np) 
uutkreunen zw. ww.; overg.; kreunde uut, 
het uutkreund ['yt --- ] 1. kreunen door felle 
pijn of een ellendige gewaarwording an-
derszins Hij het zoek piene, hij kreunt ei 
uut(Sz) 
uutkri'jen (Nbk, Sz) zw ww.; overg.; 
kri5de uut, het uutkri5d ['yt... 1. z'n 
blijdschap, enthousiasme uiten in lachen, 
een uitbundige verteltrant e.d. De kleine 
poppe het zoe'n wille, hij krijt et uut (Sz, 
Nbk) 
uutkriegen st. ww.; overg.; het uutkregen 
['ytkrigjj] 1. (van berekeningen, sommen 
en vergelijkbare vraagstukken) tot de 
goede uitkomst komen De kien der pienig-
den hoor hassens om de sommen uur te 
kriegen (b) 
uutkrijsen ['yt.  - uitkrijsen 
uutkrojen (verspr.) zw. ww.; overg.; 
krooide uut, het uutkrooid j'ytkro:ojifl 1. 
met behulp van een kruiwagen weghalen, 
met name van mest: stront uutkrojen d.i. 
uit de mestgoot (Nt, 01-Nl, Bdie), zo ook 
Vroeger mos de mes van de koenen twie 
keer per dag uutkrooid wodden (Op), turf 
uutkrooien van het veld kruien, meestal 
naar de rand van de weg (Db, Dhau, El, 
Ma, Obk, Spa): As de waegen niet op 't 
vene kon, mossen wij de turf uutkrojen 
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uutkubben - uutleggen 

naorde weg (Dhau) 
ijutkubben (Dho) zw. Ww.; kubbede nut, 
het uutkubbed [ytic&bml 1. uitsnijden, 
snijdend bewerken de kappe van de 
klompe wat uutkubben (Dho) 
uutkuieren ['yt ... ]  - uitkuieren 
uutkwakken (Np) [ytkwakjj] - uitspuwen 
(inzake een pruimer:) Hij kwakte weer een 
straole wit (Np) 
uutlaans (Ste) bn. ['ytl:s] 1. buitenlands 
Et is een boden uutlaans (Ste) 
uutlachen [yt ... ] - uitlachen: ten einde 
lachen; de spot met iemand drijven door te 
lachen: Et Is niet mooi af' een meenske in 
et gezicht uutlachen ( Obk) * (schertsend:) 
As jim mij uutlachen, moej'm me d'r ok 
weer in lachen (Op), Lach ie me uut? met 
als mogelijk antwoord: Nee, ik Ja che je an 
(Np) 
uutladen z uutlaeden 
uutlaeden Ook uutladen (WH) [ yt ... Lj - 
uitladen, lossen vee in- en uutlaeden ( El, 
0w), Ze laedden deuzen vol speulgoed wit 
(ba) 
uutlaoge (Db) de; -n ['ytlo:go] 1. uitlaat 
aan een (deel van) een gebouw, vooral: 
aagebouwde bergruimte of ruimte voor 
veestalling, z. ook uutlaot 
uutlaot Ook uutlaote (bet. 1 en 2: Bu, 0w, 
bet. 3: Dfo) de; -en; -ien ['ytlo:aU ... ] 1. 
uitlaat aan een (deel van een) gebouw, 
vooral: aangebouwde bergruimte of ruimte 
voor veestalling, z. ook uutlaoge (Bu, 
Dhau, Np, 0w) Ze hebben d'r een uutlaot 
bij an timinerd (Np), Op weerskaanten van 
de huj vakken was op iene kaan te de dele, 
op de aandere kaante was een uutlaote as 
bargruurnte veur een bult dingen (0w), 
Elke ruwnte tussen et vierkaant (bient-
wark) en de butennuj-e was een uutlaote 
(Dhau, 0w), Bij de oolde arbeidersbusies 
haj' et een protte, zoe'n uutlaote, et was 
aenlik dan een soort gaankien, d'r hoefde 
gien veurdeure in te zitten, mar et kon wel 
(Bu), een waegenbolcke, mit een uutlaote 
veur twf(Dhau) 2. hoek gevormd door de 
zolder en het schuin oplopende dak van het 
bedrijfsgedeelte van boerderij (Bu) Elk 
gooide de garven een aende vot over de 
peerdestal, om ze in de uutlaoten (de 
schuine stokken) te gooien (Bu) 3. uitlaat 
aan een auto, motor enz. De uutlaote van 
de brommer is kepot (Dfo) 

uutlaote z. uutlaot 
uutlaoten [yt ... ] - uitlaten: uitleiden, naar 
buiten leiden Ik heb et volk uutlaoten en 
nog even naowuifd (Diz), de hond 
uutlaoten lett., ook fig.: urineren (Nw), de 
witte uutlaoten id. (Nw); uiten Ze hebben 
die vent verhoren moeten, mar hij laot 
niks out (Obk, Sz), (wederk.:) Hij het in 
d'r niet over uutlaoten hij heeft er niets 
over gezegd (Nbk) 
uutlaotgas ['yt ... ] - uitlaatgas 
uutlaotpiepe (Wol) [yt ... J - uitlaatpijp 
uutlebberen (Nbk) ['ytlebp] - uitlikken: 
likkend, lebberend leegmaken Die hond 
ston de bottervlot out te lebberen (Nbk) 
uutleefd z onder uutleven 
uutleg de [ytlsx] 1. uitlegging, explicatie 
Ik wil graeg wat meer uutleg d'r over 
hebben (Op), Laot zn daor es wat uutleg 
van geven (Ste), Ik kan d'r wel wat uutleg 
bij bruken, want ik begriep d'r niet vule 
van (Dhau), Die gaf een goeie uutleg (Nw, 
Spa), ... een dudelike uutleg (0w), Ze 
hebben (nogal wat) uutleg neudig (El, 
Nbk), De boswachter gaf 57 fijne uurlog 
van de netuur (Diz), Hij gafnaoder uutleg 
(Nt, 0w, Ma) 
uutlegd (Ma, Ni, Spa) volt. deelw. ['yticxt] 
1. niet meer eieren leggend, in uutlegd 
wezen: 0onze kiepen bin uutlegd (Ma, 
Spa), De kiewieten bin weer uutlegd zijn 
opgehouden met het leggen van eieren (Nt) 
uutlegen (Db) ['yth:gjj] - leegmaken 
Iedere weke mos de piepe uutleegd 
wodden, mit een lange iezeren schrabber 
(Db) 
uutleggen zw./st. ww.; overg., onoverg.; 
legde nut, het (bet. 1-5)/is uutlegd ['yt ... ] 
1. (overg.) uitgespreid neerleggen goed 
uutleggen op 'e blieke nl. wasgoed (El), zo 
ook Ik bin mit et wassen klaor, ik moet 
disse tobbevol nog even uutleggen (Op), 
de wasse uutleggen id. (Bdie), De rogge-
schoven of gaasten uutleggen gebeurde 
om et te dreugen veurdat et ophaeld wodde 
(Ste), geliekanaotig uutleggen van riet 
(Dfo), Ik logge wel even een baoke(n) out 
d.i. met name een wit laken op het dak 
leggen, ten teken dat de werkers op het 
land kunnen komen eten (Ste), de loper 
uutleggen in et gemientehuus uitrollen 
(0w) 2. (overg.; m.b.t. een huissleutel) 
buiten het huis op een plaats leggen die 
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uutlegger - uutlienen 

voor de overige huisgenoten of andere 
betrokkenen bekend kan zijn, zodat men 
binnen kan komen (Nbk, 01-Nl) Ik neem 
et Wisse mat veur et onwisse en leg de 
sleutel mar uut (01-Nl) 3. (overg.) langer 
of ruimer maken: van kleren, nl. door de 
zomen te verkleinen Die jurk moetnog wat 
uutlegd wodden, et is te klein (Ste, El), De 
rok was mij te nauw, doe hek him mar 
Wat uutlegd (Nbk), De rok moet nog een 
stok uutlegd wodden ( Ld), Af' de rok even 
verlengen, dan wodt die uutlegd (Dhau, 
Nbk), Vroeger kregen we wel es een 
opnijsel in de rok, dan kon de rok bij et 
gruufen uutlegd wodden (Db) 4. (overg.; 
m.b.t. zomen en naden) korter, minder 
breed maken zodat een groter deel van het 
kledingstuk van één enkele laag stof is de 
zoom van de jurk uutleggen (Spa), zeurnen 
uutleggen (Np, Obk, 0w), As de jurk te 
nauw was, mos ie denaod wiedermaeken, 
dan moe'n ze die uutleggen ( verspr., Wol), 
een broek uutleggen of wieder maeken 
(Bu, Ma) 5. (overg.) uitleg geven, 
expliciteren, toelichten Zak je dat es 
uutleggen? (Nbk), Leg me die som es even 
goed uut (Nw, Db), Dat is mij verkeerd 
uutlegd (Dfo), Hij lee mij dat uut (Ste) 6. 
(onoverg.) groeien, vaak: langer worden 
Die jonge is aorig uutlegd die jongen is 
een stuk langer geworden (Dho, Diz, Nbk, 
Np, Ma), 't Wodt een hele kerel, wat legt 
hij uut (Wol), G. is dezelde nog, een 
betien uutlegd inde brette mar zo gezond 
as een vis, liekt me toe (vo), Dat is een 
grof kiend, ze is goed uutlegd (Dhau), 't Is 
nog mar een klein besien, man Iiij zal nog 
wel wat uutleggen ( Sz), Die koe legt nog 
Wel uut (Ld, Bdie), Die veerze het et best 
daon, die het aorig uutlegd (Dhau, Pe-Dbl, 
Dfo), Die veerze kan nog hiel wat 
uutleggen (0w) 
uutlegger de; -5; -tien ['yticg 1. iemand 
die uitlegt 2. klein ei (Ma, Np), vaak 
zonder dooier (Np) 3. jongste kind van een 
gezin (Dfo, Np, Obk) Ze kregen nog een 
autlegger (Np) 
uutleidc z uutgelcide 
uutleiden (Edie, Dho, Np, Op) ['yt...] - 
uitleiden, uitlaten, naar buiten leiden Jim 
moe'n ze mat even uutleiden (Dho), As de 
koninginne de troonrede uutspreuicen het, 
gaon een stokmennig kaemerleden heur 

weer uutleiden (Op) 
uutlekken 'yt ... ] - uitlekken: uitdruipen: 
De bussen, potten en pannen lekken uut op 
et potrak (Nbk), Et wasgoed moet eerst 
goed uutlekken, eer et naor de zoolder kan 
(Db), Et wasgoed moet eerst mat even 
buten wat uutlekken (Nbk, Nw), We laoten 
et slaod uutlekken (Dhau); uitlekken (fig.), 
bekend worden terwijl dat (nog) niet de 
bedoeling is: Dat verhael moet niet 
uutlekken (Obk), Of is d'r al wat van 
uutlekt! (Nbk), Dat geheime stok is uutlekt 
(Nw) 
uutlenen z. uutlienen 
uutlepelen ['ytlt:p1] - uitlepelen: met een 
lepel leegmaken Een glassien advekaotkuf' 
lekker uutlepelen (Pe-Dbl), et bod uut-
lepelen (Diz, El, Nbk), Ik zal de panne mat 
uutlepelen (Diz, El), Rezienen en brane-
wien kuj' zo lekker uutlepelen lekker 
nuttigen door uit te lepelen (Dhau), Bij'm 
now haost een keer uutlepeld? uitgepraat 
(Nbk) 
uutleven zw. ww.; overg.; leefde uut, het 
uutleefd ['ytlt:bipi 1. (wederk.) zich 
uitleven Nao zien pensioen kon hij rn 
helemaole en zien reislust uutleven (Op), 
De kiender kun heur even uutleven in de 
speultuun (Nbk), Wat kun die kiender heur 
daor op uutleven intens zich daarmee 
vermaken (Np), Kien der moe'n heur 
uutleven kunnen (Nw) 2. ten einde leven 
(Dfo, Np, Spa, Sz) Die man is schone 
uutleefd ( Spa, Dfo), ...helemaol uutleefd 
(Spa) 3. (van een gebouw, huis, vertrek) 
door er lang te wonen en niet of nauwe-
lijks te onderhouden, schoon te maken niet 
langer leefbaar doen zijn (Bu, Dho, Nbk) 
Dat huus is helemaol uutleefd (Dho), (als 
bn. gebruikt:) ..zicht d'r uutleefd uut (Db), 
Die leeft de boel hielemaol tuit, et is biele-
maole uutleefd daore (Bu) 
untieveren 'yt ... ] - uitleveren (van ge-
arresteerden) 
uutlevering de; -s, -en ['yt...] - uit-
levering (van gearresteerden); het uut-
leveren 
uutlezcn [yt ... ] - uitlezen, ten einde lezen 
Hef' et boek nog uutlezen? (Nbk), Ik bin 
wat uutlezen heb een beetje genoeg van 
lezen (Nbk) 
uutlienen Ook uutl.enen (Nt, Spa, Sz) 
['yt ... / ... ] - uitlenen 'k He de waegen even 



uutliepen - uutlopen 

iutliend (Nbk), boeken uutlienen, Uut-
ticnen is niet zo slim, as ze de boel war 
weer brengen (Db), Ze lienden eerst van 
211es uut in vertrouwen, war d'r kwam 
.9 ooit weer wat weeromwe (Obk), (gezegd 
wanneer men de ander iets leent terwijl 
nen het zelf hard nodig heeft:) et gat 
uutlienen en zels deur de ribben schieten 
Ld, Nbk), de kont uutlienen... id. (0w) * 
Je vrouw enje peerdmoej'nooit uutlienen 

zo ook Een peerd en een vrouw 
rnoej' nooit uutlienen: de iene krieg ie 
rnaeger en de aan der dikke weeromme (El), 
D'r bin twee dingen diej' nooit uutlenen 
m oeten; dat bin je vrouw en je auto (Op), 
Uutlenen is moord op de vrundschop (Ni) 
iutliepen (Np, 0w) Ook uutlippen (Np) 
'ytlipip/ ... ltprp] - huilen door het grote 
verdriet, de pijn enz. Ik heb et uutli(e)pt 
(Np), Hij liepte et uut (0w) 
iiutlijnen (Nw) ['yt --- J - uitzetten door 
uutritsen, z_ aldaar: een sloot uutritsen of 
uutlijnen (N w) 
uutlikken (Bu, Spa) ['yt ... ] - uitlikken: 
door te likken leegmaken (z. ook 
uutsiikken): De hond staot de bak uut te 
likken (Spa), et bod uutlikken (Bu) 
autlippen Z. uutliepen 
autlochten Ook uutluclzten  (Wil) 
['ytloxt! ... ] - uitluchten: door de buiten- 
lucht fris (doen) worden As de jongen van 
vekaansie teroggekommen, moe i we de 
sla opzakken uutlocbten (Wol), Die jasse 
rookt wat naor de stal, die moet mar een 
poze an de liende hangen, dan kan hij wat 
uutlochten (01-Nl, Op), Zet de deu.re mar 
even eupen veur et uutlochten (0w), .. .dan 
kan de kamer even uutlucbten (Ste, Sz, 
Spa), fig. in Een meenske het d'r soms 
behoefte an om zien harte es uut te lochten 
z'n hart te luchten (Db) 
uutlokken ['ytlokffl - uitlokken: verlokken 
Dat meenske koj'slecbt uutlokken liet zich 
niet gemakkelijk verleiden tot uithoren 
(Dfo), ruzie uutlokken: Deur een smeelse 
uutdrokking kuj' soms wel ruzie uutlokken 
(Obk) 
uutloop (bet. 1: Bu, Dfo, Ld, Nbk, 
Pe-Dbl, Sz, bet. 2: Np), bet. 3: s, bet. 4: 
ko) de; uutlopen; uutlopien ['ytlo:p] 1. ren 
voor varkens of ander vee, met name 
kippen (aan het hok vast, zodat de dieren 
in en uit kunnen lopen), strook grond waar 

de koeien langs kunnen lopen van de stal 
naar het land De koenen hebben een mooie 
uutloop van de stal of naor et laand (Sz), 
de uutloop van de koenen naor et laand 
(Ld) 2. het kort uitgaan voor een bood-
schap e.d., waarvoor men niet de netste 
kleren aan hoeft (Np) Mien sjouwers-
pakkien bruuk ik veur uutloop (Np) 3. 
ladder in kledingstof (s) 4. uitweiding in 
een betoog (ko) Wak now zegd hebbe is 
gien anlopien meer war een uutlopien (ko) 
uutlooppak z. uutloperspak 
uutlopen st. ww.; overg., onoverg.; is 
uutlopen {'ytlo:prp] 1. (onoverg.) naar 
buiten lopen, eruitgaan, uitgaan lederiene 
was uutlopen om te kieken (Nbk), Ei' volk 
lopt uut: d'r komt een optocht an (ba), R. 
brengt et butenstaonde goed binnen en lopt 
uut en in (p), Mien sjouwerspa.kkien dat 
bruuk ikzo veur 't uutlopen om er even uit 
te gaan (Np), Nepiesmussen wodden veur 
uutlopen dreugen, dat was as ei' ooriezer 
niet op hoefde (Dfo), De zegels wo57  
deurbeten as de jonge bijen d'r uut willen; 
dan hej' uutlopend bruud(bs: Obk), zo ook 
As de moerdoppe nog sleuten is, zit de 
jonge keuninginne d'r nog in, as de doppe 
d'r of is, is de jonge keuninginne uutlopen 
(Obk) 2. (onoverg.) uitbotten, uitspruiten, 
ontkiemen De bonen lopen uut (Obk), Die 
rozepollen lopen al weer mooi uut (Diz), 
De eeipels beginnen uut te lopen (Np), As 
de eerpels te waarin staon, kun ze uutlopen 
(Obk), De bomen beginnen al mooi uut te 
lopen (Nbk, Diz), Alles in de netuur begint 
weer uut te lopen (Op), Mi( nat weer luup 
et zaod zomar uut begon te kiemen (0w), 
De rogge die zijd was begon in de haast 
mooi uut te lopen, ze ston d'r mooi boven 
veu.rde winter (Po-Dbl), De rogge is in de 
gaaste al wat uutlopen (Ma), Etgrös begint 
al weer uut te lopen (Nt) 3. (onoverg.) 
langer duren dan gedacht Ze bin te laete, et 
is zeker allegeer nogal wat uutlopen (Nbk), 
De vergadering lopt uut (0w), Et lopt wat 
uut (Ma) 4. (onoverg.) van teksten: langer 
worden dan voorzien: Et stokkien is wat 
uutlopen (Nbk) 5. (onoverg.) van figuren, 
vlakken, terrein ent: eindigen Die akker is 
niet mooi te bouwen, want die lopt op een 
tippe uut (Dfo), een kiels uutlopende bles 
(0w), De schoffel lopt op een punte uut, 
de schoppe is vierkaant(Bu), De schoenen 
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lopen punts vut (Diz) 6. (onoverg.) uit-
lopen, als resultaat hebben, eindigen in Et 
lopt op ruzie uut het ontaardt in ruzie 
(Nbk), Et lopt op niks vut dat zal geen 
resultaat, succes hebben, ... op stront uut... 
id. (Nbk), Waor zo] dat nog es op vut-
lopen! (Nbk) 7. (onoverg., van de wind) 
naar het noorden gaan (wat mooi weer 
voorspelt) (El, Obk) De wiend lopt vut 
(El), zo ook De wiend moet uutlopen veur 
de zunne ( Obk) en Hij lopt vew-  de zunne 
uut(Obk) 8. (overg.) m.b.t. schoeisel: door 
erin te lopen groter doen worden (Dhau) 
Die schoenen kuj' wel uutlopcn (Dhau) 9. 
(onoverg.) vrijuit, zonder remmingen lopen 
(vo), in Op  'e zaandweg deur de Weper 
naor Veenhuzen leut hij de teugels wat 
vieren, de blessen vuulden dat wel en 
hadden d'r wel aorighied an om es lekker 
vut te lopen (vo) 10. (onoverg.) opvallend 
anders zijn (vo) Zokke zwathaorigen bin 
d'r in Amerike ok genog, daor loop ie d'r 
niet zo vut as hier op 'e Fochtel (vo) 11. 
(onpers.) vorderen in tijd (b) Et lopt al 
weer mooi naor Sunderklaos vut en asjim 
kien der nog gien verlangliesien inleverd 
hebben () (b) 12. (van natte stof, 
voorwerpen) vocht verspreiden (b) Onder 
de stoel waor N. op zeten har, lag een 
dikke, soppige tebaksproeme, hielendal 
uutlop en (b) 
uutloper de; -5; -tien ['yL..] 1. jas die niet 
de netste is, maar mooier, beter dan de 
gewone, niet de netste jas maar ook niet de 
meest gewone (El, Ma, Obk, Ste) 2- uit-
loper aan een plant 3. bijtak van een 
bergketen (spor.) 
uutlupersjasse (Dfo) de; -n; ...jassien 
['yt --- ] 1. hetz. als uutloper, bet 1, z. aldaar 
uutloperskleren z. uutloperspak 
uutloperspak (OS, Bu, Dho, Np) Ook 
uutlooppak (Nt), uutloperskleren ( No, 
Nbk, 0w (mv)) et; -kien ['ytlo:pçspakl ... ] 
1. (verkl.) tweede pak (maar niet het 
netste): kleding waarmee men zich bui-
tenshuis kan vertonen, maar niet de netste 
kleding Die vrouw het die kleren aorig 
opknapt now kun ze best wel weer bruukt 
wedden as uutloperspak (Dfo) Trek et 
uutloperspak mar even an (Bu) 
uutlorken (Db, Dho, Np, Obk) Ook 
uutlurken (Bu) zw. ww.; overg; lorkte 
uut, het uutlorkt ['ytlor(o)kjjl.iAr..] 1. 

iemand uithoren over van alles en nog wat 
iene uutlorken (Db, Dho, Np, Obk), We 
zullen es perberen 'in wat uut te luiken 
(Bu) 
uutlotten ['ytlotn] - uitloten: door loting 
aangewezen worden Et bestuur gong ieder 
jaor een vast getal van de renteloze 
andelen uutlotten (Np, Pe-Dbl, Op), Een 
renteloze liening wodt uutlot (Dho), Ik heb 
niks wunnen, ik bin uutlot (Db); i.h.b.: 
door loting vrijgesteld worden van mili-
taire dienst: men kon daarbij inlotten di. 
door het lot aangewezen worden om in 
militaire dienst te moeten (0w) en uut-
lotten door loting vrijgesteld worden van 
militaire dienst (Nbk, 0w), vandaar Hij is 
uutlot(Bdie, Bu, Dfo, Dhau, Diz, Nbk, Nt, 
Obk, 01-Nl), vgl. ook As de jongen uutlot 
hadden, waeren ze vrij van dienst (Wol) 
en Tusken an- en uutlotten haj' een 
stilstaand nummer, die kennen nog weer 
opreupen wodden (0w) 
uutlotteren (Nbk) zw. ww.; overg.; 
lotterde uut, het uutlotterd ['ytlDtrn] 1. 
hetz. als uutiorken, z. aldaar 
uutloven ['ytlo:brn] - uitloven Veur de 
opsporing van de daoder is een premie 
uutloofd van duzend gulden (Op) 
uutluchten z uutloehten 
uutluden zw./onregelm. ww.; luudde/ 
ludede uut, is uutlödluutluded ['ytlyd] 1. 
(onoverg.) ten einde luiden De klokke is 
uutlöd (Nbk), Ik bin uutlöd heb geen geld 
meer, ben platzak (Ste), Hij is ok aorig 
uutlöd ze beginnen zo langzamerhand een 
hekel aan hem te krijgen (Ste), Dan bij' 
uutluudop het eind van je kunnen, aan het 
eind van je krachten (Sz) 2. in et oolde 
jaor uutluden door klokgelui afscheid 
nemen van het oude jaar (verspr), vgl. ook 
(ouder:) Et ooldejaor wedde uutluded, dat 
was om de lcwaoie geesten te verdrieven 
(Nw) 3. (overg.) feestelijkheden bijwonen 
bij gelegenheid van iemands afscheid We 
gaan de oolde burgemeestermit een recep-
tie uutluden (Op) 
uutlurken a uutlorken 
uutmaargelen z. uutmargelen 
uutmaeken J'ytrne:kij - uitmaken: beëin- 
digen: Die ruzie moe'n we ok mar es een 
keer uutmaeken (Dhau), i.h.b. van een 
relatie: Die vent is niks veurjow, ie kun 't 
mar beter uutmaeken (Obk), de verkering 
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uutmaeken, de verloving uutmaeken; (van 
vuur) doven, blussen een vuurtien uut-
maeken, de braand uutinaeken (Np), de 
sijeret uutmaeken (Nw); (m.b.t. sloten 
e.d.) uitdiepen, reinigen de sloot uut-
maeken (Nbk), Ze mossen de sioden veur 
1 nov uutmaeken (Pe-Dbl); te betekenen 
hebben, beduiden: Af' krap werk hebben, 
dan hej'gien werk dat uutmaekt (Sz), Wat 
maakt dat now nut!, Etmaekt niks wit, a'k 
et morgen doe of now (Ld), De vrouw van 
N. is stark en handig, ze maekt in 't wark 
een mankerel nut staat voor de arbeid van 
één manspersoon (Op); vaststellen, bepa-
len: Dat moet et bestuur mar uutmaeken, 
Een goeie streuper bar klompen an die hij 
ok aachtersteveur arihebben kon; zo now 
en dan ommewisselen, dan kennen de stille 
oppassers in de snij nooit uutmaeken 
welke kaante hij uutgaon was (0w), Wie 
zal uutrnaeken of zien verhacltien waor 
was of dat hij d'r mar wat henne leug 
(Op); uitschelden, in uutmaeken veur Hij 
was kwaod, hij maekte ze veur alles en 
nog wat out (Bu),  veur alles... (Wol), 
iene overal veur uutmaeken (El, Ste), Hij 
had gien reden om mij zo out te maeken 
(Sz) 
uutmaelen (ZW, Dfo, El, Np, Obk, 01-Nl, 
Op, bet. 2: Ma, 0w) Ook uutmalen (bet. 1: 
Sz) zw.Ist. ww.; overg., onoverg.; het 
(beU), is (bet. 2) uutmaeld ['yt ...  ... ] 1. 
uitmalen: het teveel aan water uit een 
polder malen As et te nat wedt, wedt et 
waeter uutmaelen mit een tjasker (Ste), Et 
waeter was zo hoge, dat d5-  mos uutmaeld 
wedden (Np), Bij Tacozijl maelen ze et 
waeter in een meer nut (El) 2. door malen 
groter van omvang worden (El, Ma, 0w) 
De haever kon soms aorig nut- maelen 
(El), Uutmaelen haj' aj'rogge in bijglieks 
vief zakken hadden, mos ij zes zakken 
voor 't mael hebben (0w), Et zaod is wat 
uutmaeld (Ma), Een zak mit rogge die naor 
de meule mos te maelen, mos mat veur 
dnekwat vol mit rogge; dat was dan een 
pong mit rogge; een pong mit rogge veur 
driekwat vol maalde nut tot een zak vol 
roggenmael (0w) 
uutmalen z. uutmaelen 
uutmargelen Ook uutmaargelen (Nw), 
uutmergelen (WH, Ld, 01-Nl, 0w) ['yt 

- uitmergelen: 

verzwakken, uitputten Hij margelt dat 
laand ok aorig nut, hij mijt et altied mat 
en geft gien goeie bemesting (Diz, Ma, 
Nbk, Obk, Op), zo ook Ze plegen roof-
bouw, ze margelen et laand nut, wel 
bebouwen, niet bemesten! (Nbk), Die is 
uutmargeid, zo ziek is blij; hij kan de 
weide niet meer begaon fig.: van personen, 
ook lett. van een zieke koe, bijv. met zere 
poten (Ste), De pesjent was totaal uut-
mergeld(01-N1), In delaeste oorlog wed- 
den viie meensken in de grote steden 
uutmargeld(Db); door uitzuiging, armoede 
berooid raken Die is bieIemaoie uut- 
maargeld, die hebben ze de veren van de 
boud haeld (Nw), Die oolde meensken 
laoten heur hielendal uutmargelen deur de 
kiender (Obk), De huurbaos het de huurder 
bielemaol uutmargeld (Dfo) 
uutmelken st. ww.; overg.; het uutmulken 
['yt --- ] 1. uitmelken, leegmelken Daenk d'r 
omme daf de koenen goed uutmelken, 
aan ders kriegen ze verkeerde gieren! (Obk, 
01-Nl), Jim moe'n iedere koe goed 
uutmelken, want in de loste druppies zit de 
meerste botter (Op), zo ook Ie moe'n de 
koenen goed uutmelken, de leste drop is de 
botterknop (Dfo, Ld, Nw, Obk, Pe-Dbl, 
Op) 2. (m.b.t. bep. vogels) steeds eieren 
laten leggen door de eieren weg te nemen 
op één na, of door er aardappelen e.d. voor 
in de plaats te leggen (b: ln) 3. (m.b.t. 
personen) zoveel mogelijk geld proberen te 
laten betalen, uitzuigen Die huurboerties 
we 51 totaal uutmulken (Np), Die vent heb-
ben ze goed uutmulken, daor hebben ze 
goed an verdiend (Nw), Reken mat dat ze 
'm uutmelken! Dat ze 5v 't vel over de 
neuze haelen! (Ste) 4. uithoren (Obk) Die 
is zo nijsgierig, die kan de aan der krek zo 
lange uutmelken tot hij d'r aachter komt 
wat hij weten wil (Obk) 
uutmergelen z. uutmargelen 
uutmesten ['ytmesti] - uitmesten (lett.): 
de stal uutmesten (Bu), De boeren mossen 
vroeger mit de kroje en de schoppe uut-
mesten (Po-Dbl); ook schertsend m.b.t. het 
schoonmaken van ruimtes (spor.), vgl.: We 
zullen even de keuken uutmesten (Nbk) 
uutmeten ['ytmi:t;] - uitmeten: door te 
meten de grootte bepalen, uitzetten door de 
afstanden uit te meten Dat huusstee hebben 
ze uutmeten (Dfo, Np), een buus uutmeten 
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(Nw), een bouwterrein uutmeten ( Nt), Zie 
bin an et uutmeten (Bdie), De turfputten 
wodden vroeger uutmeten ( Dfo, 0w), een 
put wark uutmeten (0w); hoog opgeven 
Dat nijnioodse gedoe wodde wel bried 
uutmeten (Bdie, 0w), Die kan et roer uut-
meten die persoon kan dingen komisch 
uitdrukken (Ma, Obk) 
uutmi'jen zw. ww.; overg.; milde uut, het 
uutmi'jd ['yt ... ] 1. sloten enz. ontdoen van 
gras, riet enz. door te maaien sloden uut- 
mijen, laaggen uutmi5en (Ste), de gatten 
uutwijen (Ste), de slootskaanten uuthakken 
en uutmijen (Nt, Sz, Nbk), Wewoe'n eerst 
veurinijen, dat is de hoeken uutmijen 
(Dfo, Nw) 2. wegnemen door uutmijen in 
bet. 1 (Dfo): Mit slootschouwen mossen 
wij de raai uutmijen en de bojew uut-

plaggen (Dfo) 
uutmiegen (verspr) st. ww; overg.; het 
uutmegen ['ytmi:g] L door te urineren 
vuur doven As et een klein vuurtien is, kuj' 
et wei uutwiegen ( Sz), Zal ik dat vuurtien 
even uutmiegen?(Ld), Die braand was niet 
zo slim, ie konnen et wel uutmiegen (Db), 
Mieg dat vlammegien even uut, je (Nt), De 
kachel uutmiegen, dat doe vroeger een 
klein jochien uut de buurt: uut de gek, om 
zien moeder te plaogen (Spa), 't is hier zo 
warm, wieg de kachel war uut! (Sz, Diz), 
(schertsend:) Hooi je stilleje, wieg bijje 
wem de kachel uut (Np), zo ook Gao war 
naorje men en wieg de kachel war uut 
(Ma), Vroeger was in een kefé wel es een 
klant in staot om daor de kachel uut te 
miegen (Op), (van iemand die vooraan 
loopt:) Hij mag et vuur uutmiegen (Dho) 
uutmienen (Nw, 01-Nl) zw. ww.; overg.; 
miende uut, het uutmiend ['ytmi;:J 1 
kopen op een openbare verkoping (01-Nl) 
Hij het et uutwiend op een boeldag 
verkocht (01-Nl) 2- inzetten op een open-
bare verkoping (Nw) As d'r koenen ver-
kocht wodden, wodden die uutwiend [ in-
zet] op f700,- of f 800,- (Nw) 
uutmikken (Nw) ytmtkffl - uitkienen Dat 
bek goed uutwikt uitgekiend, ook: goed 
bekeken, goed berekend (Nw) 
untmodderen (verspr.) zw. ww.; overg.; 
modderde uut, het uutmodderd ['ytmodpij 
1. de modder, bagger uit een sloot halen, 
veelal met een baggerbeugel een sloot 
uutmodderen (verspr, Nbk), We hadden 

een modderbeugel om de sloot uut te 
modderen (01-Nl), drinkgatten veur et vee 
uutmodderen (Bu) 
uutinonden (Db) ['ytmo . ... ndii] - uit-
monden De wiek wondt int op 'e Tjonger 
(Db) 
uutmoonsteren [ytm5:  stçq] - uitmon-
steren: uitdossen Die het n aorig uut-
moonsterd, hij het zoe'n betien alle goeie 
goed aatrokken dat hij het (Bu), Die 
officier is mooi uutinoonsterd wit dat 
pa/dien an en al die medailles (Obk); uit-
monsteren, afkeuren van paarden (Np): Et 
peerd moet uutwoonsterd wodden (Np) 
uutmoonstering (Nbk, Np, Obk, 0w, Pe-
Dbl) Ook uutmonstering (Bdie, Db, Dhau) 
['ytm& 5stu)/ monstrtn] - uitmon-
stering, uitrusting: de uutmoonstering van 
soldaoten, metrozen en zo (Nbk), Een sol-
daot moet zien uutmoonstering beweren 
veur dc herhaling (0w), Elk gcdiclte van et 
leger het zien eigen uutwoonstering (Wol); 
uitmonstering m.b.t. paarden: keuring 
uutmopperen (Dhau) zw. ww.; onoverg.; 
is uutmopperd [ytm --- ] 1. ten einde mop-
peren, in: uutwopperd wezen: Gao war 
naor boven en mopper je daor war uut 
(Dhau) 
uutmoren zw. ww.; overg.; moorde uut, 
het uutmoord ['yt ... ]  1. uitmoorden Ze 
moren hieie volksstammen uut, tegen-
woordig (0w), Dejaegers moren as ze de 
kaans kriegen, alles uut (Ld), Ze hebben 
alles uutmoord (Nbk) 2 schreeuwend 
huilen (Ma) Hij woorde et uut (Ma) 
uutmunten (Bu, Ma, Nbk, Np, Spa) 
['ytnt&ntiij - uitmunten Hij munt uut in 't 
leren (Nbk), --- in  een bepaoid vak (Spa), 
Daar munt hij aorig in uut (Bu. Ma), Hij 
wil altied boven een aander uutrnunten 
(Ld) 
uutmuntend [yt'nlAntnt] - uitmuntend Hij 
is d'r uutwuntend in (Np) 
uutnaaien (p,  b, b: lm) - ervandoor gaan 
Ze naaiden eik een kaante int (b), z. ook 
onder naaien, bet. 1 
uutneember (vo) [yt'nLmbr] - uitneem-
baar: uit elkaar te nemen H en J. baeiden 
de tente op, een uutneewber geval (vo) 
uutnemen (Nbk, Np) St. ww.; overg.; het 
uutneumen ['yt ... ] 1.  (mb.t. een 
binnenkant) schoonmaken Ik wil van daege 
die kaaste es goed uutnemen (Nbk) 
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iutneudigen (OS, Bdie, Bu, Np, Nt, Op, 
Sz, Wol) Ook uutnugen (0w), autnodigen 
(verspr. WS) [yt ... /...  - uitnodigen Op die 
bruiloft wollen ze et hiele döxp uutneu-
digen (Obk), Hcf'ze al es uut- neudigdd.i. 
voor een visite (Nbk), We moe'n de buren 
ok es uutneudigen (Dhau), We wollen fim 
uutneudigen (0w) 
uutneudiger (Db) de; -s ['ytnh:dogç] 1. 
iemand die uitnodigt As uutneudiger van 
een bruiloft moei' blinders oppassen daf' 
gienen vergeten (Db) 
uutneudiging (OS, Np, Nt, Op) Ook neu-
ding (Ste), uutnodige ( Ste), uutnodiging 
(verspr. WS) [ytnA:dagtfl/'n&:du]/ ...no:a 
doyo/ ... ] - uitnodiging een uutneudiging 
ofslaon (Nt), ...kriegen, Ik heb een neu-
ding had(Ste), ( m.b.t. een begrafenis:) Hef' 
een uutnodige bad of een kennis- geving 
bij een uutnodige ni. ging men wel naar de 
begrafenis, bij de kennisgeving niet (Ste) 
uutnodige z. uutneudiging 
uutnodigen Z. uutneudigen 
uutnodiging z. uutneudiging 
uutnugen z uutneudigen 
uutoefenen ['yt ... ] - uitoefenen: aanwen-
den: Van alle kaanten wedde d'r drek 
uutoefend om de ruilverkaveling van de 
grond te kriegen ( vo), macht uutoefenen 
(1); verder in uutoefend wezen klaar zijn 
met het oefenen, genoeg geoefend hebben 
(Nbk) 
uutpaffen (Nbk, Nt) ['yt...] - uitblazen: 
van rook (Nt) Hij zat mar dikke rook-
wolken uut te paffen (Nt); ten einde roken 
(Nbk): Bi5' now haost ok es een keer 
uutpaft? 
uutpakken zw. Ww.; overg.,. onoverg.; 
pakte uut, het/is (bet. 1, 3-6) uutpakt 
['utpalqj] 1. (overg.) uitpakken, uit de 
verpakking halen Ik zal de bosschoppen 
even uutpakken (Np), kedogies uutpakken 
(Nbk) 2. (onoverg.) bevallen Dat vrommes 
is an 't uutpakken toe (Bu, Np), De buur- 
vrouw zal ok wel haost uutpakken, et wodt 
al een hele moeke (Bu, Sz), zo ook Die 
vrouw moet vast gauw uutpakken, die 
wedt al zo dikke in et lief (Obk) en Die 
vrouw begint mit een dag te uutpakken, die 
is zwaorvoets (Dfo), Die vrouw begint ok 
haost uut te pakken (Nw, Ste), Die vrouw 
het verleden weke uutpakt (0w, Nbk) 3. 
(onoverg.) de goeie keuze, koop, blijken te 

zijn Dat peerd dat we kocht hebben is goed 
uutpakt (0w), Die auto pakt goed uut (Bu) 
4. (onoverg.) aflopen, eindigen Et het 
verkeerd uutpakt (Np), 't Is goed... (Bdie, 
Nbk, Np), Varkenslaachten kan hiel 
verschillend uutpakken (Obk), 't Kan 
ongeliek uutpakken op verschillende ma-
nieren, positief of negatief (0w) 5. 
(onoverg.) stevig optreden (Ste) De 
regerige mos ok es wat beter uutpakken 
(Ste), Ie moe'n ok es even uutpakken (Ste) 
6. (onoverg.) een grote mond hebben (Bu) 
Die pakt okaorig uut heeft een grote mond 
(Bu) 
uutpassen Ook uutpersen ( Sz) ['yt.../...] - 
uitpersen (van fruit, groente): een citroen 
uutpassen (Nbk, Np); afpersen, uitbuiten 
iene uutpassen tot de leste cent (1) 
uutpatten (Bu, Nbk) [ytpat1] - uitdelen 
nutperberen ['yt ... ]  - uitproberen: ook 
fig.: lene uutperbcrcn; perberen hoe veer 
af' mit iene gaan kunnen (Nbk) 
uutpersen z. uutpassen 
uutpeuteren ['yL..] - uitpeuteren 
uutpiekeren ['yt ... ]  - uitpiekeren: ten 
einde denken Bis' now ok haost een keer 
uutpiekerd?', uitdenken, bedenken: Dan zit 
ie wat uut te piekeren over boe as er moet 
(Nw) 
uutpiepen ['ytpi:prp] - piepen: van angst, 
pijn, ellende Hi5 piepte et uut (Bu, Ste), 
ook: een sterk piepend geluid maken an-
derszins (Nbk) De waegen piepte et uut 
(Nbk) 
uutpikken ['ytp ... ] - uitpikken: door vo-
gels De proemen bin an de boom al 
helemaol uutpikt (01-Nl) 
uutpissen zw. ww.; overg., onoverg.; piste 
uut, het (bet. 1)/is uutpist ['ytptsz] 1. 
(overg.) hetz. als uutmiegen, z. aldaar een 
vuurtien uutpissen (Dfo, Bu), de kachel 
uutpissen (Wol), (schertsend:) Gao mar 
naorje mem en pis de kachel mar uut loop 
naar de pomp (Np, Ma) 2. (onoverg.) ten 
einde pissen Bij' haost uutpist? (Nbk) 
uutplaanten ['yt...] - uitplanten 
uutplaggen Ook uutpiaggeren ( Ste) 
{'ytp1ag/'ytplagp] - uitdiepen door te 
plaggen Ik zal de sloot even uutplaggen 
(Obk), De sloot moet uutplagd, uut-
plaggerd/uutplagged wedden ( Ste), Mit 
slootschouwen mossen wij de raai uut-
mien en de bojeni uutplaggen (Dfo) 
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uutplaggereii z. uutplaggen 
uutplcnzen (Ld) ['ytplenzuij - uitregenen: 
ten einde regenen Et liekt wel dat ze boven 
nog lang niet uutplensd binnen (Ld) 
uutpletten (Spa) ['ytplet] - pletten, door 
bewerking plat maken een zende uutpletten 
(Spa) 
uutploegen (Ma) ['yt ... ]  - uitploegen: 
ploegend uit de grond halen de eerpels 
uurploegen ( Ma) 
uutplokken (El, Ld) ['yt... - uitplukken: 
plukkend wegnemen ontuug uutplokken 
(Ld), de kraanze ( z.  aldaar, bet. 2) 
uutplokken d.i. het plukvet eraf plukken 
(El) 
uutpluzen ['yt...] - uitpluizen (lett.): de 
piepe vuipluzen schoonmaken (met een 
haezesprong) ( 0w), Touwgies in de kneup 
moef'even uutpluzen (Ste), (fig.:) Plons dit 
now mar goed even uut, boe er in mekeer 
zit (Nbk), Dat moet even uutpluusd 
wodden ( Ste), De pelisie zal dat zaekien 
wel es uutpluzen (Obk), Die pluust de 
kraante ok hielendal uut (Ste) 
uutpluzer(d) (Ste) de; -5; uutpluzertien 
[tytply:zr(t)] 1. iemand die tot vervelens 
toe alles uitzoekt, uitpluist 
uutpluzeri'je (Bdie, Bu) [ytply:zç'ijo, z. 
ook -ije] 1. het uitzoeken, uitpluizen Dat 
was een hele uutpluzerije (Odie) 
uutpoelen (verspr.) Ook uutpoelken (D 
uutpulen (verspr) zw ww.; overg, 
onoverg.; het/is (bet. 2) uutpoeld ['ytpuhJ 
... pulk/ --- pyli] 1. uitpuilen De busen van 
de kwaojongen poelden out van de appels 
(Op), Wat hef' toch in fow broeksbusen dat 
ze zo uutpoelen? (Obk), Die zak mit vod-
den was zo vol, ot poelde an alle kaan ten 
out (Ld), Er poelt wat out (Nbk), Etpoelt 
fin (tot) de busen uut (Ste), Een band kan 
flink uutpulen (Spa), Die het van die 
uutpoelende ogen (Op, vo), (gezegd wan-
neer iemand een verstopte neus heeft, zeer 
verkouden is:) Et poelt 5n de ogen uut 
(Ste) 2. uitpellen (Obk) aepeneuten nut~ 
poelen (Obk) 
uutpoelken z. uutpoelen 
uutpoepen ['ytpup] - uitpoepen: 'Ik 
hebbe zoe'n piene in de rogge,' zee de 
arbeider. Moei' zien daf't een betien leger 
kriegen Zee de boer, 'dan kuf't uutpoepen' 
(Op), uutpoept wezen geen mogelijkheden 
meer hebben Af' de knikkers op hebben, 

dan bij' uutpoept (Db, 0w), Now, dan kuf' 
d'r niks meer an doen, dan bij' uutpoept 
(Nbk) 
uutpoept Z. uutgepoept 
uutpoesten zw. ww.; poestte uut, het/is 
uutpoest {'ytpustq] 1. (overg.) uitblazen: 
van een brandende kaars, een lucifer enz 
We mossen de laampe vroeger uutpoesten 
(Dfo), Poost ie de laampe even uut? (Nbk) 
keerzen uutpoesten (Nbk), Die moef' niet 
uutpoesten onderschat hem/haar niet (01-
Nl) 2. (onoverg.) door rust tot normale 
ademhaling komen, uitrusten Ik hebbe zo 
hadde warkt, lapt mij now even 
uutpoesten! (Nbk), 'k Mos de krofe even 
daelezetten om out te poesten (Pe-Dbl), 
Doe hadden ze et hof bij mekeer en 
konnen ze es effen uutpoesten (vo) 
uutpoetsen {'yt ... ]  - uitpoetsen: mb.t 
schoenen: Af' schoenen inpoetsen mit 
poets, moef' ze ok weer uutpoetsen (Nbk, 
Nw, Bu), inwrieven, en dan uutpoetsen 
(Ma, 0w); uitvlakken, te gering achten, in 
verb. als Poets n niet out! hou hem in de 
gaten (Ste), Dat moef'niet uutpoetsen (Np) 
uutpompen (spor.) ['yt ... ] - uitpompen, 
leegpompen 
nutporken (Bu, Spa) ['yt...J - uitpeuteren 
de piepe uutporken mit een oold mes; et 
mondstok of pieperoer wedde mit bente 
schooninaekt (Spa, Bu) 
uutpoten ['yL.] - uitplanten Af'plaanties 
uutpoten willen, moef' de eerste daegen 
wel klaorstaon mit begieten, zal 't wat 
wodden (Db), We hebben de bieten op een 
klein boekien zijd, we gaon ze dommiet 
uutpoten (Spa) 
uutpottegreferen (Np) {'ytpot.ograft:ari] - 
fotograferen Ze hebben heur uutpotte-
greferen laoten (Np) 
uutprakkedaenken (Dho, Nbk, Np) st. 
ww., het uutprakkedocht ['ytprako ... ]  1. 
uitdenken, door te denken uitvinden Wat 
ze daor wel niet uutprakkedaenken ( Dho) 
uutprakkeseren zw. ww.; overg.; prakke-
seerde uut, het uutprakkeseerd ['yt ... ] 1. 
bedenken, uitdenken Dat is me te in-
gewikkeld, dat moe'k eerst even out- 
prakkeseren ( Sz), We kieken vanzels slim 
hoge op tegen de meensken wat as ze 
allemaol uviprakkeseren ( 0w), Dat hef' 
knap/goed uutprakkeseerd ( vo, Nbk), Wat 
zuwwe now es uutprakkeseren (Spa) 
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uutpraoten ['yt ... ]  - uitpraten: ten einde 
praten Bi5' uutpraot?ben je uitgesproken?, 
Hij het zovule beleefd, hij raekt d'r niet 
over uutpraot (Nbk, Np, Ste, Dfo), We 
weren op 't Iaest ok haast uutpraot hadden 
geen stof meer om over te praten (Dhau), 
iene uutpraoten laoten hem niet onder-
breken, Laat me now even uutpraoten 
(Spa), We bin uutpraot hebben er genoeg 
over gepraat, we hebben een besluit 
genomen (Nw), ook: we hebben er lang 
genoeg over gesproken, komen toch niet 
tot elkaar en willen niet meer met elkaar te 
maken hebben (verspr.): Asjow zo willen 
dan bin we uutpraot en dan groet ikje 
(Op), zo ook Dat bin we uutpraot (El); 
door een gesprek oplossen (vooral: m.b.t. 
een ruzie) Wij doen et best om dit hele 
geval es goed mit mekaan der vut te 
praoten (Op), Die kwestie moe'n we nog 
een keer goed mit mekeer uutpraoten 
(Nbk), Ie kun de boel mei-  beter uutpraoten 
(Nbk), Et moet es even uutpraot wodden 
(Nbk, Np), zo ook We moe'n es even 
uutpraoten nl. na een ruzie (Bu); (wederk.) 
door te praten uiten (Db, Dho, Ld, Nbk, 
Spa), Een meenske moet him wel es 
uutpraoten (Nbk), Aj' ergens mit zitten, 
mooi' je wel es uutpraoten (Spa), Een 
meenske het soms behoefte om him es 
goed uut te praoten (Db); (wederk.) door 
handig te praten zich vrijpleiten (Ld, Nbk) 
Hij praot him overal uut (Ld) 
uutpreekt (Nbk) volt. deelw ['ytprt:kt], in 
uutpreekt wezen ten einde zijn met het 
preken (Nbk), z. aldaar (in beide bet.) 
uutproesten 

[tyt 
 ... ] - uitproesten et vut-

proesten van et lachen (Nbk) 
uutpi-inten (spor.) ['ytprrnti] - uitprinten 
uutpruttelen (Nbk, Np, Nw) zw. ww.; 
overg. (bet. 1), onoverg. (bet. 2); pruttelde 
uut, het (bet. 1)/is uutprutteld ['yt --- ] 1. 
(overg) mopperend toespreken Ze hebben 
n uutprutteld (Nbk,. Np, Nw) 2. (on-

overg.) ten einde mopperen 
uutpuffen ['ytpAfrp] - uitpuffen Ik kon 
nog mar net de trein baelen en was bliede 
dat ik mij op 'e baanke valen laoten kon 
om even uut te puffen (Op) 
uutpulen z. uutpoelen 
uutpuzelen (Bu) ['yt...] - uitpuzzcicn Dat 
moe'k es even uutpuzelen uitzoeken hoe 
het zit (Bu) 

nutrachelen (Db, Dfo, Np, Nw, 01-Nl) 
Ook autruchen (s) zw. ww.; overg.; 
rachelde uut, het uutracheld ['ytrax!nJ 
--- raxi .]]  1. scheldend uitfoeteren iene 
uutrachelen (01-Nl), Hij zit iederiene uut 
te rachelen (Dfo) 
uutrachen z. vutrachelen 
uutraegen Ook autragen (WH) zw. ww.; 
overg., onoverg.; raegde uut/het (bet. 1)/is 
uutraegd [ytrE:gfit..ra:gij] 1. (overg.) uit-
ragen, ook: in vergelijkbare zin schoon-
maken et bokke uutraegen van de spin-
ncwcbben ( Spa), de schure uutraegen (Nt, 
Po-Dbl, Wol, Ste), Ik zal de pupe uut-
raegen, want hij braant slecht (verspr., 
Dho), Depiepestaele wodde vroeger vaeke 
uutraegd mit een bentespriete (Dfo), De 
piepen van de kachel mos ie regelmaotig 
uutraegen (Obk), de schostien uutraegen 
(Np, Op), et laampeglas uutraegen (Dfo), 
Die mag de kaemer ok wel es uutraegen 
schoonmaken (Dho), (gezegd wanneer men 
bij verkoudheid een volle neus heeft:) Ie 
moe'n de neuze es even goed uutraegen 
door flink te snuiten leegmaken (Ste) 2. 
(onoverg.) uitdrogen en daardoor minder 
sterk, stevig worden Zoe'n tonne moet 
aaltied vol waeter staon, aanders raegt hij 
helemaole uut (Pe-Dbl), Oonze houten 
wastobbe mos vroeger eerst een halve dag 
mit water staan, want die was dan uutraagd 
van de droogte (Sz) 
uutraeken zw. Ww.; onoverg.; raekte uut, 
is uutraekt ['yt ... J 1. in gedoofde toestand 
raken Et vuur moet aenlik niet uutraeken, 
want dan kriek de eeipels niet geer (Nbk) 
2. (van een vriendschap, verkering enz.) Ik 
binjaoren maat mit Mm west, mar doe hij 
trouwd is, raakte alles opiens vut (Op), As 
jongeluden mit mekeer op vekaansie gaon 
wil de verkering nog wel es uutraeken 
(Obk), De verkering is uutraekt, mar ot ken 
wel weer anraeken (Nbk) 
uutrafelen z. uutraffelen 
uutraffelen Ook uutrafelen (Spa) zw. 
ww.; overg., onoverg.; raffelde uut, is 
uutraffeld ['ytrafl ... ra: ... J  1. (onoverg.) 
rafels loslaten De broekspiepen raffelden 
van onder ok hielendal vut (Dfo), De 
mouwe was uutraffeld (Ma), Et touw 
raffelt vut (Ste), Et uutaende van et touw 
was wat uutraftbld(Pe-Dbl), As delaekens 
in de wiend hangen te dreugen, willen de 
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tippen wel es uutraffelen (Db), De mond 
raffelt him haost nut gezegd van iemand 
die zeer druk praat (Nbk, Sz, b), zo ook 
De bek raffelt n vut, zo praot hi5 (Wol, 
Sz), De mond is him uutraffeld van 't 
droklce praoten (Db) 2. (overg.; vooral 
m.b.t. breiwerk) afrafelen, uitrafelen een 
trui uutraffelen (Nbk), et breien uutraffelen 
(Wol), Af' oold breiwark uutraffelen en et 
ga oren om een beddekruuk wienen mit 
waarm waeter d'r in, dan is et weer mooi 
recht(Dhau), gaoren uutraffelen (Nbk), We 
maakten vroeger wel kleties die we om de 
randen uutrafelden, dat was dan de fkanfe 
(Spa), uutraffelen wat in de warre zit 
(Bdie) 3. (overg.) goed uitzoeken, uit-
pluizen (Bu) Dat moe'n we max es goed 
uutraffelen uitpluizen, achter de waarheid 
zien te komen (Bu), zo ook Dat mag wel 
es goed uutraffeld wodden (Bu) 
uutrageu z. uutraegen 
uutrakelen (Sz) zw. ww.; overg.; rakelde 
uut, het uutrakeld ['ytra:k] 1. hetz. als 
uutraegen, nl- m.b.t. een pijp: De kachel-
piepe moet wel op tied uutrakeld wodden 
(Sz) 
uutrakken (Nbk, Obk) zw. ww.; overg.; 
rakte nut, het uutrakt ['ytrakij] 1. opruimen 
en tevens schoonmaken Dat schuurtien 
zuwwe es een keer uutrakken ( Obk) 
uutrammelen (Nbk, Np) zw. ww.; overg., 
onoverg.; rammelde nut, het (bet. 1, 2)/is 
uutramrneld ['ytram] 1 (overg.) hard-
handig verwijderen (Np) De meester 
rammelde defonge de schoele vut (Np) 2. 
(overg.) uitfoeteren (Np) iene uutrammelen 
(Np) 3. (onoverg.) het drukke kletsen 
beë indigen (Nbk), in verb. als Bij'm 
baost es een keer vut- ra.rnmeld? (Nbk) 
uutrammeling (Spa) de; -s ['ytramluj] 1. 
uitbrander, schrobbering iene een vut-
rarnmefing geven ( Spa), ffiji het een goeie 
uutrammeling had schrobbering (Spa) 
uutranen (Ste) zw. ww.; raande nut, het 
uutraand ['ytrâ:;:] 1. van scherpe randen 
ontdoen de klompen even uutranen het 
randje van de kop van de klomp of van de 
zijkant wegsnijden 
uutraozen [yt ... ] - uitrazen, uitschreeuwen 
Hijhadet uutraosd van honger (s), Ik kon 
et wel uutraozen van depiene (Nbk), van 
lelkens (Nbk) 
uutredden Ook uutredderen (Dfo, Dho,  

Ld, Nbk, Op, Ste) ['ytrsdiJ'ytrcdç4] - 
schoonmaken: door scheppen, vegen, 
krabben e.d. We moe'n eerst de geute veur 
de koenen even uutredden (Spa, Diz), De 
stinkgeute bij et buunstap moet uutredded 
wodden (Diz), de dakgeute uutredden 
(Spa), sloden uutredden (Bu, Np, 01-Nl, 
0w), de sloot mit et walmes uutredden 
(Np), de hokken uutredden uitmesten (Ma), 
zo ook depeerdestal uutredden (Db) en de 
varkenbokken uutredden (Bu, Ma), de 
knienehokken uutredden (Nbk), et kiepe-
hokke.... (Np), de piepekop... (Np), De 
sprong daor redden ze de piepe mit vul 
(0w) 
uutredderen (App) zw. ww.; overg.; 
redderde nut, het uutredderd ['ytedpJ 1. 
redden: uit een moeilijke situatie vut de 
nood uutredderd (App) 2. z. uutredden 
uutredding (Op) ['yt ... ]  - uitredding, 
verlossing As daor niet gauw uutredding 
komt, dan loopt de boel vaaste en bin de 
gevolgen niet te overzien (Op) 
uutregenen ['yt...] - uitregenen: ten einde 
regenen Zo] et dan nooit een keer 
uutregend wezen! (Nbk) 
uutreiken z uutrieken 
uutreiking z. uutrikking(e) 
uutrekenen ['yt --- ] - uitrekenen: becijferen 
wat uutrekenen (Nw), Reken dat max es 
vut of dat kan ( Ste), Ze is al gauw 
uutrekendbinnenkort aan het eind van haar 
zwangerschap (El), ...baost... (Nw, Ste), Ze 
was de achttiende uutrekend aan het eind 
van haar zwangerschap (Spa, Np); nagaan, 
uitzoeken, vaststellen Reken max es nut, ie 
zullen zien dat et gebeurt (Nbk); ten einde 
rekenen Bij' haost uutrekend? (Nbk), Die 
is ok goed uulrekend pienter, bijdehand 
(Nw) 
uutrekken zw. Ww.; overg., wederk.; rekte 
nut, het uutrekt ['yt ... ] 1. (overg.) langer 
maken door te rekken illestiek uutrekken 
(Ste), schoenen uutrekken as ze wat te 
klein binnen ( Ste), Die trui moef' niet te 
vule uutrekken, aanders giet et fetsoen d'r 
of (Dfo), Af' een wollen ding of zo 
wassen, mooi' et even uutrekken of 
oprekken, om et weer in model te lcriegen 
(Nbk), Nao et wasken mossen wij vroeger 
de laekens uutrekken (Obk), Een linnenrek 
moef' uutrekken, aanders kan et niet op 
zien poten staon (Dfo) 2. (onoverg.) langer 
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worden door rekken (Bu) Ie moe'n 
oppassen mit die trui, eers rekt hij uut 
(Bu) 3. (wederk.) zich uitrekken Morgens 
mak me graeg even uutrekken (Wol, Ma), 
A 'k me goed uutrekke, dan kan 'k d'r bi5 
(Bu), je lekker even uutrekken (Nbk) 4. z. 
uutrieken 
uutrekking z. uutriklcing(e) 
untrepelen Ook uutriepelen ( Ste) zw. 
ww.; overg.; repelde uut, het uutrepeld 
['ytn:pli...ri: --- ]  1. (m.b.t. slootskanten 
e.d.) door trappen doen uitzakken, stuk- 
trappen; De slootswal is uutrepeld (n), De 
koenen hadden de kaanten uutrepeld (Ma), 
De koenen repelen hiel wat uut (Obk), De 
wallen bin allernaol uutrepeld (Bu, Ld, El, 
Wol), Die sloot is uutrepeld (Np, Nw), As 
d'r weinig waeter in een sloot zit, kun 
koenen een slootkaant aorig uutrepelen om 
drinken te kunnen (Op) 
uutreusteren (spor.) ['ytrA:stru] - uit-
roosteren 
uutrichten zw. WW.; overg.; richtte uut, 
het uutricht ['ytnxtii] 1. doen, verrichten 
Ze hebben nog niks uutricht (Nbk), Die 
richt ok niet vule uut verzet niet veel 
(Bdie), Ik hebbe niet vetJe uutricht van- 
dage (Spa), . nog niks uutricht... (Bu), Zuj' 
now nog es wat uutrichten? zou je niet 
eens aan het werk gaan (Wol), Mit dit 
weer kuwwe ok niet vule uutrichten (El) 
2. doen wat eigenlijk niet kan, uithalen Die 
het toch wat uutricht! (Bu), Wat zollen ze 
uutrichten? uithalen (van kattekwaad) 
(Nbk), Ik zal es kieken wat de kiender 
uutncbt hebben, ze bin zo stille (Dho, 
01-Nl), Now mooi' dat niet weer uut-
richten, dan slao ikje upje falie (Sz) 
uutrieden st. ww.; overg.; het uutreden 
['ytridij 1. ten einde rijden (vooral m.b.t. 
wielrijden, schaatsen, autotochten) Die 
vent het nog wel koeraosie, die ridt de 
elfstedentocht wel uut (Db) 2. hetz. als 
uutrepelen, z. aldaar (Ma) De koenen had-
den de kaanten uutreden (Ma) 
uutrieken (Db, Dho, Diz, Nbk, Obk) Ook 
uutreiken (Db, 01-Nl, Spa, Ste, Sz, Wol), 
uutrekken (El, Pe-Dbl, Spa, Sta) ['ytrik/ 
... rej ... / ... rskij] - uitreiken, (min of meer) 
officieel overhandigen et uutrieken van et 
dij'lome (Obk, Pe-Dbl, Spa, Db), priezen 
uutrieken (Dfo, El, Diz), rappotten uut-
reiken ( Ste), een ni5 boek uutrekken (Ste) 

untrieking z. uutrilcking(e) 
uutriepelen z. uutrepelen 
uutriestroke (spor.) ['ytri...] - uitrijstrook 
uutriezen ['ytri:ztij - uitrijzen: rijzen 
boven, omhoog rijzen Et beslag van de 
pannekoeken rees de panne uut (Bu, Dfo), 
Et deeg is uutriesd rijst niet langer, is klaar 
(Bu), Wat een opschepper, et nest de 
panne uut het gaat te ver (Db), De 
inoeilikheden niezen je boven etheufd uut 
worden je te veel (Ste) 
uutrikking(e) (1, spor. oost.) Ook 
uutrieking, uutrekking (spor.) [ytnkij(g) 
I... rikujl --- reku1] - uitreiking (van een prijs 

van boeken: bij boekpresentaties e.d.) 
uutris z. uutnusting 
uutrissen (Ma, Obk, 01-Nl, Ste) Ook 
uutristen (01-Nl) zw. ww.; overg.; riste 
uut, het uutrist ['ytrts;] 1. toeristen, klaar 
doen zijn (voor een reis, een uitstapje, 
voor het naar school gaan e.d.) Ik heb 'n 
uutnist (01-Nl), Ik moet eerst mar es zien 
dak de jongen uutnissenl. om  naar school 
te gaan (Sta), Die is goed uutnist is wel 
toegerust met voorraad: vaak gezegd wan-
neer iemand trouwde (Obk) 
uutrissige (Ste) de ['ytrtsaya] 1. het 
uitgebreid en druk bezig zijn met 
toebereidselen voor het vertrek, bijv. als 
men de paarden inspant of op vakantie 
gaat 't Is een biele uutnissige af de koffer 
inpakken moeten (Ste), Et was mi/ te vule 
uutnissige! (Ste) 
uutristen z. uutrissen 
uutrit de; -ten; -tien {'ytnt] 1. plaats 
waarlangs men uit kan rijden, vooral: van 
het erf naar de weg Ie maggen gien auto 
veus de uutrit zetten (Sta), Uur die uurrit 
hej' weinig zicht (Diz), Die kwam uut een 
uutrit (Bu), de uutrit van een huus (Bu), 
De uutnit is verhadded ( Wol), Jhr moe'n 
die uutrit wel vrilaoten, aanders kan de 
braandweer d'r niet uut (Sz) 2. het uitrijden 
't Is hier een geveerlike uutrit (Op, Ma) 
uutritsen (verspr.) [ytr..] - uitzetten: door 
te ritsen langs een lijn, d.i. door een 
kielvormig sleufje te maken een sloot 
uutritsen (verspr.), een scheidingssleuf 
uutritsen in et heideveld (Ld, 0w), zo ook 
Ik zal die scheiding wel even uutritsen 
(Ld) 
uutrochelen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
rochelde uut, het uutrocheld [ytrox;] 1. 
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uitrochelen sliem uutrochelen (Nbk) 2. een 
rochelend geluid geven Hij rochelde et wit 
(Nbk) 
untroegelen zw ww-; onoverg.; roegelde 
nut, het uutroegeld ['ytrugIVI 1. verspreid, 
het en der laten neervallen van kleine 
deeltjes, stukjes De rogge is al zo riepe, 
dat ze al begint nut te roegelen (Diz, Nbk, 
Op), Ie meugen jow bloemen ok wel es 
onder banen nemen, ze beginnen zo nut te 
roegelen! (Nbk) 
uutroeien (OS, Bdie, Np, 01-Nl, Sz) Ook 
uutruien (Nt, Wol, Wil), uutrujjen (Nt, 
Nw, Op, Ste) ['yt ...  ... ] - uitroeien: ver-
delgen: As demeensken totzoldce dingen 
in staot binnen as et uutroeien van zoveul 
meensken (..) (vo), Die vossen moe'n 
uutroeid wodden (b), Die boer moet de 
poddeblaeden uutroeien, aanders dan krigt 
bi] et laand d'r onder te zitten (Obk), We 
hebben dat eksternust autroeid (01- Nl); 
i hb van onkruid: uitwieden et onkruud 
uutroeien (Bdie, Nbk), Et onkniud in de 
tuun moej'goed uutroeien, aanders kriej' et 
elk jaor weer (Pe-Dbl), braandnettels 
uutrujjen (Nt), We hebben de rotzooi 
uutruid (Wol), ontuug uutroeien (0w), We 
moe'n nodig de tuun uutroeien onkruid 
eruit verwijderen (Dho); ten einde roeien 
uutroemen (Np, Op, Pe-Dbl) Ook uut-
Turnen (El, Obk, Op, Spa, Sz) ['yt ... ...  - 
uitruimen De boel ston zo vol, ik bebbe 
de boel mat es uutroemd (Np), De schare 
mossen we eerst uutrwnen veurdat we mit 
raegen begonnen ( Obk), een kaste wit-
ramen (Spa) 
uutroep ['ytrup] - uitroep, kreet Hij doe 
me toch een uutroep (01-Nl) 
uutroepelen (vo) ['utrupiii] - plunderen De 
boeren begonnen hoe langer hoe meer te 
vulen hoe ze uutroepeld wodden en ze 
schuilen hoe langer hoe hadder op die 
rotmoffen (vo) 
uutroepen ['ytruprp] - uitroepen: roepend 
uiten Dat moej'niet te hadde uutroepen, d'r 
kan nog wel es niks van waor wezen (Op), 
Ie zollen et uutroepen van bliedsehop 
roepend aan je blijdschap uiting geven 
(Dho); afkondigen, in het openbaar be-
kendmaken Hij is uutre up en tot cere-
moniemeester (Wol), Ze roepen him uut tot 
man van et jaor (Sz, Nbk), een winner 
uutroepen (0w) 

uutroeper (El, Np, Nw, 01-Nl, 0w) de; 
- s ['ytrupç] 1. degene die roept om te 
mienen, z. aldaar, z. ook mienen II, bet. 1: 
De eerste uutroeper is de miener (El) 
uutroepteken ['yt ... ] - uitroepteken 
uutroffelen (Nbk, 01-Nl) zw. ww.; overg.; 
roffelde nut, het uutroffeld ['ytrofln] 1. 
stevig wassen, z. ook roffelen, het. 5 Die 
was moet goed uutroffeld wodden (Nbk) 2. 
een roffelend geluid geven, z. ook roffelen, 
het. 3 (01-Nl) Doe ik over de brogge 
fietste, roffelde die et wit (01-Nl) 
uutroken ['yt ... ]  - uitroken: ten einde 
roken; door roken verdrijven (spor.) 
uutrollen (spor.) ['ytroli] - uitrollen, 
losrollen een kaorte uutrollen 
uutrokken (OS, Bdie, Np, Op, Wol) Ook 
uutrukken (verspr.) ['ytrokLJ - uitruk- 
ken: snel vertrekken om aktie te 
ondernemen Ze moe'n al op 'e tied 
uutrukken (Dho), We zaggen de soldaoten 
uutrokken (Nbk, Obk), De braandweerrokt 
uur (Nbk), De braandspuite is uutrokt 
(Wol), De loon werker rukt nut (Spa), een 
leger uutrokken laoten (Op) 
uutrooien (Bu, Dho, Nbk, Nw, bet. 3: El) 
zw. ww.; overg.; rooide nut, het uutrooid 
['ytr ... ]  1. uit de grond rooien (van 
aardappelen) eerpels uutrooien (Nbk) 2. 
uitroeien, uitwieden (Nw) ontuug uutrooien 
(Nw) 3. uitzetten van een sloot &± (El) 
Veurdaj'mit een scheidingssloot beginnen, 
moej'm eerst uutrooien (El) 
uutrossen (Nbk) zw. ww.; overg.; rostte 
nut, het uutrost ['ytrosi] 1. door hard te 
wrijven, rossen schoonmaken As d'r zaand 
in de broek zit of zo moej' 't even 
uutrossen (Nbk) 
uutruien z uutroeien 
uutruilen (1) ['yt ... ] - uitruilen 
uutrujjen z. uutroeien 
uutrukken z. uutrokken 
uutrunien z. uutroemen 
uutrusten ['yt ... ]  - uitrusten: van een 
inspanning, vermoeidheid: We hadden een 
hiel aende lopen, en doe wollen we wel 
even uutrusten (Obk), Ik gao now eerst 
evenpies uutrusten van al dit wark (Nbk), 
We gaon stralckies even uutrusten (Ste); 
toerusten, van een uitrusting voorzien: je 
uutrusten mit dit of dat (Bu), En dat leger 
wodt uutrust mit nijerwetse waopens (vo) 
uutrustige z. uutrusting 

-558- 



uutrusting - uutschieten 

uutrusting Ook uutrustige (Ste), uutris 
(Spa) de; -s, -en ['ytrAstu]/ ... rAsty/'ytrts] 
1. dat waarmee men is uitgerust, is toe-
gerust Asfonges in dienst moeten, kriegen 
ze een hiele uutrusting mit (Dfo), Hij het 
een hiele uutrustige (Ste), Ie hebben een 
hele uutris bijfe (Spa), in volle uutrusting 
(Bu), Hij hooit d'r een hiele uutrusting op 
nao (Bu), Hij is in volle uutrusting in vol 
ornaat (Bu) 
uutruwen (Obk) zw. ww.; overg.; ruwde 
uut, het uutruwd ['ytryMxp, ...A&gj]] 1. voor 
de reis e.d. klaar doen zijn en op weg 
brengen, hetz. als uutrissen, z. aldaar We 
moe'n die jonge nog uutruwen (Obk) 
nutsabelen (Dhau) zw. ww.; overg.; 
sabelde uut, het uutsabeld [ytsa:bJJ 1. met 
een zeis ed. maaiend van gras enz. ont-
doen De kaant uut de sloot uutsabelen mit 
de zonde (Dhau) 
uutsehaaien (Nw, v) zw. Ww.; onoverg.; 
schaaide uut, het uutschaaid ['ytska:j] 1. 
door hop. kenmerken zich onderscheiden 
(z. ook schaaien) Hij schaait hielemaol 
naar de N. 's uut lijkt overwegend op (Nw) 
uutschaaier (Bu, Nw, Obk 0w, Ste) de; - 
s; -tien [ytska:jç] 1. buitenbeentje (ook 
m.b.t dieren) 't Is wat een uutschaaier in 
de femilie (Obk), Dat kiend is een 
uutschaaier, die is hiel eers as de rest 
(Nw), Bij dat nust is d'r ok een uut-
schaaier bij (Nw) 
uutschachten (Db, Nt) zw. ww.; overg., 
onoverg.; schachtte uut, het uutschacht 
['ytskaxt] 1. (bij een hengst) het lid te 
voorschijn brengen As een bolle dekken 
zal, moet hij de pieste uutschachten (Nt), 
Ze hadden indertied een bolle die niet 
uutschachten wol (Db) 
uutschaekelen (verspr.) Ook untscitakelen 
(Dho, Diz, Ld, Np, Nt) zw. ww.; overg.; 
schaekelde uut, het uutschaekeld ['yt 
skE:kJijl --- ska:k --- ] 1. buiten werking stellen 
van instrumenten, machines enz. Ie kim 
een motor in- en uutschaekelen (Bu), de 
stroom uutschaekelen (Wol), Af een nije 
laaînpe inschroeven willen, moej' de lei-
ding even uutschaekelen (Op) 2. niet meer 
in de toestand of situatie zijn om mee te 
doen Hij is veur de wedstried uutschae-
keld d.i. met name door ziekte of selectie 
(Bdie, As iene et bien brok, dan bij' wel 
even uutscbaekeid (Ste) 

nutschakelen z. uutschaekelen 
nutschampen (Bdie, Bu, Obk) ['yt...] - 
uitschampen Et mes schampte uut en doe 
kreeg ik een rerejapse in de vinger (Obk), 
Hij schampte uur mit ei' rieden d. i. met het 
schaatsen (Bu) 
uutscharpen (Db, Obk) zw. ww.; overg; 
scharpte uut, het uutscharpt ['yt ... ] 1. weg- 
nemen van scherpe randen (uit klompen) 
As een klompe hier of daar niet goed past, 
dan gaon ze him wat uutscharpen (Obk), 
De kroppen van de nije klompen moe'n 
even uutscharpt wodden (Db) 
uutschatteren (Nbk, b) [yt...] - uit-
schateren 
uutscheiden (verspr.) Ook uutscheien 
(Nbk, Wol) st. ww.; scheidde uut, is 
uutscheiden/uutscheid ['ytsksjdiy..sksji] - 
ophouden, stoppen firn moe'n uutscheiden 
mit roken, de gedien en bin mit een paar 
weken weer gelig (01-Nl), Hij is vut- 
scheid mit roken (Spa), In de goeiigheid, 
scheidt dat gezeur dan nooit uut! (Op), Jim 
moe'n mar es uutscheiden mit die mallig- 
heid, daor schieten jim niks mit op (Op), 
Schei (toch) vut! wat dacht je, hou toch 
op, kom kom, welnee Nbk, ho: Bu, Nw), 
Af' niet uutscheien te donderen, zak je 
mores leren (Wol) 
uutscheien z. uutscheiden 
uutschellen ['yt --- J  - uitschelden Ie 
meugen een aander niet uutscbellen (Nbk), 
We schuilen n overal veur vut (Ld), Ik 
heb n veur alles uutscbullen (Diz) 
uutscheuren ['yt ---- ] - uitscheuren: vaneen 
rijten door scheuren De kontbuse is 
uutscbeurd (Diz); scheurend wegnemen Ie 
zollen je de busen uutschcurcn (van et 
lachen) (Diz, Nbk), zo ook Ik heb me de 
busen uutscheurd van et lachen (Bu) 
uutschienen (Ste) [yt ... ] - uitschijnen, 
naarbuiten schijnen: Etlochtschientme te 
vule vut, ik doe de gedienen dichte (Ste) 
uutschieten 1 ['ytski:tn] - uitschieten: een 
uitschietende beweging maken (van een 
hoop turf met een loege eromheen: (.) 
oppassen dat die boel niet uutscböt (0w), 
We legden de schoven of bossen dwaso ver 
op 'e waegen, mar ok zo now en dan een 
laoge in de lengte, dat was veur et 
uutschieten (s), De wiend scheut uut, dat 
de schipper had mar bouwen mit et zeil er 
ontstond een rukwind (Obk, Sz); (van de 
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wind) van het westen naar het noorden 
gaan, ook wel: van het zuiden naar het 
westen Gaot de wiend wit de zunne wit, 
dan schöt hij uut (Bu, Dhau Ma, 0w, Ste 
El), De wiend schöt nut naor et noorden 
(Bdie, Bu), De wiend scheut naor et 
noorden uut (s:  oost.), De wiend is 
uutscbeuten ( Spa, 01-Nl); (m.b.t. wild) 
door dood te schieten uit de aanwezige 
wildstand wegnemen (Diz) De jaeger het 
een zieke moer uutscheuten d.i. een 
moederhaas (Diz); (m.b.t. een slootkant 
ed.) uitzakken (Obk) De slootwal is 
uutscheten ( Obk); met vuurwerk, geweer-
schoten e.d. het ten einde gaan van het 
oude jaar doen weten Mit een karbied-
busse scheuten ze et ooldejaor uut (Pe-
Dbl, Dhau), Hier schieten ze et oolde uut 
en etnije in (Ld); uitbotten, uitlopen Die 
polle schöt al weer mooi uut (Ma), De 
paereboom schut al weer uut (Np), Et 
schut al uut di. dat stuk bos groeit goed 
(Ste), De rogge schöt out, d'r komt schot 
in; dan lopt et zaod weer uut, as de bossen 
zaod lange nat binnen, as ze aenlik buten 
staon te dreugen (Ste); flink vorderen in 
het jaargetijde (verspr. OS, Bu) Etschötal 
(mooi naor) de haast uut (0w, Bu), Et 
scböt al aorig naor de winter uut (Dhau) 
uutschieten II ['ytskiti] - uitschijten: ten 
einde schijten; uitpoepen, door te schijten 
lozen (van pijn, problemen:) Haj'et mat in 
de kont, dan koj't uutschieten (Bu, Nw) 
uutschieter T de; -5; -tien ['ytski:tr] 1. 
loot, uitschieter (bij een plant), boom-
scheut, in het zaad schietende plant, vooral 
m.bt bieten D'r zatten een boel uut-
schieters an de rozepollen (Pe-Dbl), Bij 
oonze frambozestruken kommen allemaol 
uutschieters uut de grond (Db), Een boom 
of plaante kan uutschieters hebben (Bu), 
De uutscbieters van de eerbeien moej' 
opnij poten (Dho), An de stamme van 
disse boom zitten onderan nogal een paer 
uutschieters (Op), D'r zitten ]Vele uut-
schieters in de bieten, zaodschieters ( Bu), 
D5-zit een uutschieterbij(Nbk) 2. buiten-
beentje, bijzonder exemplaar, vaak: uit-
blinker (Bdie, Diz, Nbk, Np, Ste, Sz) Et 
was n uutschieter (Nbk), Die jonge dat is 
een uutschieter in de klasse een uitblinker 
(Bdie), De eerste vier kien der konnen niet 
zo goed leren, mat de vuufde was een 

uutsebieter (Nw), Diejonge kan best leren, 
da's wel 'n uutschieter in et gezin (Diz), 
(negatief:) Dat biggien is et lest kommen, 
mar et is ok wel een uutschietertien een 
armetierig beest (Sz) 3. plotselinge, uit-
zonderlijke prestatie (meestal in positieve, 
maar ook wel in negatieve zin) Et is een 
uutschieter dat ze disse keer wunnen 
hebben (Wol), Now, et was wel een 
uutschieter van 'm dat hij zo rojaal was 
(01-Nl), As hij een hoog ciefer het, dan is 
't een uutschieter ( Ma), Dat tenielstok was 
een uutschieter (Np), (negatief:) een uut-
schieter maeken z'n boekje te buiten gaan 
(Bu), Et was een rere uutschieter dat hij 
doe (EI) 4. plotselinge rukwiend, windstoot 
Die buie, daor zat een rare uutschieter in 
(Spa) 
uutschieter 11(01-Nl, 0w) Ook uitschijter 
(Bu, Nw, Obk) de; -s ['ytskitç/'wjtskcjt1] 1. 
sneer, uitbrander, opmerking waarmee men 
iemand flink op z'n plaats zet iene een 
uutschieter geven (01-Nl, 0w), Hij kreeg 
een uutscbijter...! (Bu) 
uutschiften (Op) ['ytskiftiij - uitselecteren 
Bij et eeipelrooien wodt et knel daodelik 
uutsehift in een appatte korf (Op) 
uutschijter Z. uutschieter II 
uutschilderen {'yt ... ] - uitschilderen: lett., 
maar vooral fig.: Hij wol et me allemaole 
biel mooi uutschilderen, mar ik trapte d'r 
niet in (Op), Ie moe'n me mat es goed 
uutschilderen hoe et d'r veur staot, daore 
(Obk), Zoas hij et me uutsehilderd het, 
liekt et me niet gek toe (Op), Ik kanje dat 
wel uutschilderen, man ik weet niet af et 
begriepen ( Sz), Sommigen kun aandere 
meensken zo mooi untsehiideren (Dfo), 
Hi3ikan et mooi uutschilderen (Ma) 
uutschinken (Dfo, Dho) ['ytsk ... ] - uit-
schenken koffie uutschinken (Dfo), starke 
draank uutschinken (Dho) 
uutschitteren ['ytsk ... ] - uitschitteren 
uutschoefblad (s) ['ytsku:vblat] - uit-
schuifblad 
uutschoefledder (spot.) ['ytsk... - uit-
schuifladder 
uutschoeftaofel (spor.) ['yt ... ] - uitschuif-
tafel 
uutschueren (spot.) yt ... ] - uitschuren 
uutschoeven (Obk) ['ytsku:bxp] - uit-
schuiven: naar buiten schuiven As de koe 
et lief uutschoeven wol, wodde d'r een 
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liefbaand bruuktde baarmoeder naar buiten 
liet komen (Obk) 
uutschoonsel (Bdie, El) et ['ytskó:5sl] - 
kaf (lett.) 
uutschoppen zw. ww.; overg., wederk.; 
schopte uut, het uutschopt ['ytskopm] 1. 
(overg.) uitschoppen (van schoeisel, een 
broek enz.) 2 (wederk.) zich uitleven door 
te schoppen (Db) Gelukkig zitten de 
poppen niet meer in 't pak, now kun ze 
heus lekker uutschoppen ( Db) 
uutschot et ['ytskot] 1. uitschot, het minder 
bruikbare, minder goeie produkten die 
overblijven, het afval: kaf (van koren), 
afval (bijv van fruit, vruchten) (Bdie, Nbk, 
Np, Nw, Pe-Dbl, Sz): Dat uutschot kuj' 
niet vule meer mit (Pe-Dbl), D'r zit nogal 
wat uutschot in die vruchten (El, Nbk), D'r 
was nogal wat uutschot in de eerpels d.i. 
vooral: kleine, en daardoor minder bruik-
bare aardappels (Dfo, 01-Nl, Pe-Dbl, Ow), 
D'r zat nogal wat uutschot in die appels 
(Nw, Pe-Dbl), D'r zit niet vule uutschotin 
de appels (EI), et uutschot onder de siepels 
(Diz), Van et uutschot wodden kotbossen 
maekt van achtergebleven aren (Op), Et 
uutschot is licht zaod (Dfo), D'r zit van 't 
jaor een protte uutschot in 't zand (Dhau), 
Uutschot van zaod wedde vroeger deur 
kookte eerpels an de varkens voerd (Db), 
We kopen op de mark et uutschot omdat 
't goedkoper is (Dho), Mit een slechte 
oogst is d'r vaeke een boel uutschot bij 
eerpels offruit (Obk), Et uutschot gooiden 
ze veur de kiepen (Ld) 2. uitschietende 
planten, i.h.b. van rogge (Bu, Ow): As et 
zaod riepe is en et moet mijd wedden en 
et regent altied dan lopt et weer opni j wat 
uut, dan hiet dat uutschot (Bu) 3. mindere 
dieren onder het vee (s) 4. rapalje, 
schorremorrie 
uutschrabben Ook uutschrappen (Op), 
uutschraepen (Bdie, Dho), uutschrapen 
(Obk, Sz) zw. ww.; overg.; schrabbede vut, 
het uutschrabbed ['yt.../...] 1. uitschrapen, 
uitschrabben: schrapend leegmaken De 
piepe uutschrabben deden we mit een mes 
(de kop), de staele mit piepe mit raegers/ 
benten (Sz, Np), Af' in de bouw lopen 
hadden en d'r was modder of zaand in de 
klompen kommen dan mos ie die 
uutschrabben om ze schone te kriegen (Op, 
Ow, Bu), We hadden thuus wel een 

schrabber daor we de kachelpiepe mit 
uutschrabden (Dhau), de keel uut- 
schrabben (as d'r wat sliem in zit) (Ste), 
een panne vutschrabben de laatste restjes 
uit de pan schrapen, d.i ook: wat aange-
baktlaangekookt is (verspr.) 
uutschraepen z_ uutschrabben 
uutschrapen z. uutschrabben 
vutschrappen (Obk) zw. ww.; overg.; 
schrapte uut, het uutschrapt ['ytskrapm] 1. 
doorhalen, schrappen (van een naam, een 
aantekening e.d.) (Obk) Jim kun oons wel 
uutschrappen as lid van de iesvereniging 
(Obk) 2. z. uutschrabben 
uutschrieven ['ytskri:bm] - uitschrijven: 
van rekeningen, cheques e.d. De beide 
naosten gongen uutschrieven bij de 
gemiente (Bu); ten einde schrijven; in 
geschrifte vastleggen k Heb de notulen 
nog niet vutschreven (Nbk), mezieknoten 
uutschrieven een melodie enz. in muziek-
schrift vastleggen (Nbk); d.m.v. een 
schrijven bekendmaken dat iets plaats zal 
vinden: een vergadering uutschrieven 
(Nbk, Op); schrappen uit een bevolkings-
register, een ledenlijst enz. As iene komt te 
overlieden moer' die uutschrieven laoten 
(Nbk), vandaar De beide naosten gongen 
uutschrieven bij de gemiente (Bu), We 
hebben oons outschrieven laoten as lid 
(01-N1, Dfo) 
uutschrobben ['ytskr...] - uitschrobben: 
schrobbend reinigen de stal uutschrobben 
uutschudden ['yt...]  - uitschudden: 
schuddend reinigen, schuddend ontdoen 
van 
uutschulpen ['ytsknl(a)pm] - uitschulpen: 
door te schulpen uitsnijden: De geuten 
wodden mit een distel uutschulpt (vut een 
denne) ( Bu), ook: schulpvormige uitsteek-
sels maken aan bep. stof: een lappe 
uutschulpen (Bu) 
uutsjouwen (Ste) zw. ww.; overg.; 
sjouwde vut, het uutsjouwd ['yt...] 1. 
zeven, vooral: met behulp van een sjouwe 
ontdoen van De stienkolen sjouwden we ok 
vut, om de rommel d'r uut te kniegen, dan 
kor' de leste korrels nog opbranen, eers 
pofte de kachel zo (Ste), An de sjouwe 
zatten een paer touwen, en dan kor' mit 
twie man uutsjouwen (Ste), rogge en 
Naever uutsjouwen (Ste) 
uutslag ['ytslax] - uitslag: van de huid Mit 
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huudziekte kuj' uutslag hebben (Nbk), Die 
zit onder de uutslag (verspt), uutsJag an 
de mond (Ste), ... anjegezicht(Bu), ...an 
de hanen ( Diz), AJ' verkolen west hebben 
kriej' soms wel es wat uutslag an de lippen 
(Op), Hij het uutslag van de koenen 
kregen (ED; uitkomst, resultaat: De uut-
slag is al bekend (Dho), Morgen is de 
uutslag van et examen (Dhau), in of-
waachting van de uutslag (Nbk), Wat was 
de uutslag? (Ste), De uutslag van de 
verkiezing wodt pas over een paar daegen 
bekend (Op), Iedere schoele dot uutslag 
van de examens op 't heden ( Obk) 
uutslaon ['ytsl ... ]  - uitslaan: uitwaarts 
bewegen:  de aarms uutslaon, (bij 
schaatsen:) de bienen uutslaon (Bu), de 
vleugels uutslaon: De voegels slaon de 
vleugels uut (Bu), (ook wel fig): Ik heb 
gien kaans de vleugels uut te slaon gezegd 
bijv. wanneer men graag iets wil terwijl er 
steeds iets tussen komt, er een belem-
mering is (Ste); uitklappen, openvouwen: 
een kaorte uutslaon, Zoe fn opvolen trappo 
moej'eerst uutslaon (Obk); door slaan vlak 
of dun maken: De haerhaemer daor slaoj' 
de zonde mit uut, om 'n dunne te maeken 
an de raand ( Ste), Af' te breed uutslaon 
kriej' d'r een haexpad veur, dat moet niet! 
(Ste), Een ploegmes wodt uutsleugen (El); 
door te slaan, kloppen reinigen: Ik zal die 
dekens even uutslaon (fidie), de laekens 
uutslaon (Ste), matten uutslaon tegen de 
mure (Ste), de stofdoek uutslaon (Ma); 
door te slaan doven: een vuurtien uutslaon 
(Nw), een braand uutslaon (Wol); schim-
mel, vochtigheid, rijp e.d vertonen: De 
vloer slat zo uut (Bu, Ste, Nbk), De more 
slat uut (Ste, 0w), ..slat wit uut in de 
winter (Bu), Et uutslaon van de vloer 
voorspelt regen (Dhau), Brakke turf waor 
as zoolt in zit, die sloeg ok aJtied uut 
(Np), Eten kan ok uutsleugen wezen 
(Nbk), De keze slat wat uut (Nbk, Nw), 
Et brood ( Wol, Ste), (..) en dan sleug Ei 
bijtieden et zwiet uut (b); (van motoren 
enz) abrupt stoppen De motor was 
uutsleugen (Nbk), Dan was de meter niet 
uutslegen (Nbk); (m.b.t. een wijzer:) uit-
slag vertonen De wiezer slat uut (Nbk) 
uutslaond ['yt ... ]  - uitslaand, in een 
uutslaonde braand 
uutslaopen T ['ytsb:prji] - uitgeslapen,  

pienter Hij is goed uutslaopen, et is een 
kwaoie rakker (Db, Np, Spa, Diz), Et is 
een lieperd, die is goed uutslaopen! (Bu), 
Wij hadden een uutslaopen voorman (vo) 
uutslaopen IT zw. ww.; overg., onoverg.; 
is  (bet. 1)/het uutslaopen ['yt ... ]  1. 
(onoverg., ook wederk.) uitslapen: ten 
einde slapen, ook: zodanig goed slapen dat 
men uitgerust is Bij' uutslaopen?, Ik heb 
mij vanmorgen es (goed) uutslaopen (Nbk) 
2. door slapen weg doen gaan je roes uut-
sla open 
uutslichten (Op) zw. ww.; overg.; slichtte 
uut, het uutslicht ['yt ... ] 1. vlakker doen 
maken (waardoor het oppervlak vaak iets 
groter wordt) De baggel wodde nao et 
mengen en trappen mit de jutte uut de 
baggelbak over et veld gooiden uutslicht 
(Op) 
uutsliepen ['ytslip] - op een bep. wijze 
bespotten, nl. door uitsliepen Dan streek ie 
mit de wiesvinger van de iene baand over 
die van de aan dere, en dan reup ie: 'Sliep 
uut, sliep uut/'(Nbk), iene uutsliepen: As 
ik mit dit raerejassien op seboele komme, 
zal iederiene me uutsliepen (Op), Sliep 
uut! Sliep uut! Ze het in de sloot zeten! 
(01-Nl), Hij ston mij uut te sliepen (Nt), 
Laotje toch niet uutsliepen, kiek mar uut 
(Dho); uitslijpen: slijpend wegnemen of 
uithollen; door slijpen aanbrengen (in iets) 
uutslikken ['yt ... ]  - uitlikken: door te 
likken schoonmaken de panne uutslikken 
(Nbk, Np), et bod uutslikken (Bu) 
uutslohberen (Nbk) ['yt ... ] - uitslobberen: 
slobberend leegmaken De hond slobberde 
de panne uut (Nbk) 
uutsloden z. sloden 
uutsloeken (verspr.) Ook uutsloepen (Dfo, 
Np, Op) zw ww.; overg.; sloekte uut, het 
uutsloekt [ytslukj]/ ... slupip] T. uitslaan, 
uitkloppen, uitkammen en daarbij recht-
maken (m.b.t. stro) Veur beddestro mossen 
wijze [nl. het stro] uutsloepen (Dfo), De 
haeverbossen wodden uutsloekt (Np), een 
bos of tiene uutsloeken veur beddestro 
(Ste), stro dat uutsloekt was (Nw), Van 
uutsloekt roggenstro maekten ze beddestro 
van, mit een toppien gaegel d'r deur veur 
de vloden (0w), körfmaeken, van uutsloekt 
roggenstro (0w), Et is mooi recht stro, et 
is uutsloekt (Bu), riet uutsloeken uit-
kammen (Spa, Nt), Veur et dokkemaeken 
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wodt et strook uutsloekt (Nw), Uutsloeken 
is om et stro recht te kriegen; daorveur 
bien ie een mestvörke recht overaende 
tegen een peol an mit de tanen in de 
hoogte, dam- tussendeur trek ie et stro (bij 
et kopaende, de rommel zit onderin) en 
dan bil/t de rommel daore aachter hangen; 
zo kriej' uutsloekt stro (Bu) 
uutsloepcn (Bu, Dfo, 0w, Wol) zw. ww.; 
onoverg; sloepte uut, is uutsloept 
['ytslupip] 1. (van schoeisel) door groot en 
van binnen glad te zijn wegschieten, 
(bijna) uit schieten De schoenen sloepen 
mij uut (Wol) 2. z. uutsloeken 
uutsloeren zw. ww.; onoverg; sloerde uut, 
is uutsloerd ['yt] 1. door verwaarlozing 
in verval raken een uutsloerd rommeltien 
(Nbk), D'r kwammen nogal wat onkosten 
an dat huus, et was helemaole uutsloerd 
(Pe-Dbl), Dat huus hebben ze uutsloeren 
laoten (Np), Ze hebben de hiele boel 
uutsloeren laoten (Nbk), Dat buus is al ao-
rig uutsloerd (Bu, Diz) 
uutsloven ['ytslo:bip]  - (wederk.) 
uitsloven, zich bijzonder inspannen Ie 
moe 57 je niet zo uutsloven (El), Dat iene 
hurn zo uutslooft veur et woordeboekwark, 
zoas wij' (01-N1), Hij slooft n uu et is 
niet mooi meer / (Sz) 
uutslover ['ytslo:wr- --- vr] - uitslover 
uutsluten [yt ... ] - uitsluiten: niet doen 
deelnemen iene uutslaten buitensluiten 
(Ma); onmogelijk maken De blossem van 
de eerappels wodde dan in p1estiekzakicies 
verpakt, om kruusbestoeving en ziekten vut 
te sluten (0w) 
uutsluutsel [ytslytsi] - uitsluitsel: op-
lossing, helder antwoord Ze kun op 
bepaolde punten in de poletiek zo zeuren, 
en d'r komt nooit gien uutsluutsel (Obk) 
Hij zal vanaovend uutsluutsel geven (vo, 
Nbk), gien uutsluutsel geven maar steeds 
in onzekerheid laten, aan het lijntje houden 
inzake een hop. kwestie (b: lii)), Ik wol 
now wel es uutsluutsel hebben, ze drijen 
d'r mar wat ommehenne (Pe-Dbl), Daor 
moe'k uutsluutsel van hebben (Ste) 
uutsmieten ['ytsmiti] - uitsmijten: 
uitwerpen, naar buiten werpen As een koe 
kaJfd hadde, kreeg hij een zegelbaand 
omme (in de vorm van een ledder) om et 
uutsmieten van 't lief te veurkommen (Op), 
Die koe die smit et lief vut (Np); uitgooien 

m.b.t. kleding, schoeisel: de kleren uut-
smieten (Nbk), Hij smeet de klompen vut 
en zette de sokken d'r in (b) 
uutsmieter de; -s ['ytmitç] 1. iemand die 
kwaadwillenden uit een openbare 
gelegenheid kan zetten (een disco, een café 
enz.) 2. de dikste aardappel van een aantal 
exemplaren (Np) 3. bekend gerecht: 
uitsmijter 
uutsmulten [yt ... ] - uitsmelten: m.b.t. vet 
We hebben vet uutsmulten (Np, Sz, Bu), 
Aj' kaonties hebben willen, dan moej' et 
vet uutsmulten (Obk) 
uutsnieden st. ww.; overg.; het uutsneden 
['ytsn --- ]  1. snijdend uit iets nemen, 
snijdend wegnemen vet uutsnieden (Nbk), 
een stokkien taart uutsnieden (Nbk), Af' 
bij et oogsten van de hw,nig de raoten vut 
de körfhaelen moor' die raoten uutbreken; 
ie kun die raoten ok uutsnieden (bs: Dfo, 
Obk, Op, 0w), De kleerznaeker mos de 
lappen eerst uutsnieden en dan in mekaan-
der zetten (Pe-Dbl), De boeren hadden 
vroeger een snit ze sneden de sloden dam - 
mit vut (Nw) 2. door te snijden ontdoen 
van, door uit te snijden bewerken Mitnije 
klompen moej' eerst de kappen en de 
kaanten wel es wat uutsnieden, eers bin ze 
zo scharp (Ld), De klompen zitten me niet 
lekker, ik zal ze even uutsnieden laoten 
(Spa, 01-Nl), feguren uutsnieden in boolt 
(Nbk), Laeterin etjaormoej'de (bije)körf 
wel es uutsnieden; dan wodt an de 
onderkaante van de raoten een stokkien 
ofsneden, dan kriej' weer nij wark (bs: 
Op), Et varken moet nog uutsneden 
wodden uitgebeend (01-Nl), Mit een 
scbietmasker moet de slaachter et varken 
schieten, dan is hij verdoofd en dan moet 
hij him de hals uutsnieden (0w, Obk), 
(dreigend:) Zakje de strotte uutsnieden? 
(Np) 3. een te graven sloot uitzetten m.b.t. 
gootjes die men met een spade uitsteekt 
(Obk) 
uutsniewaark (Pe-Dbl) et ['ytsniw ... ] 1. 
snijwerk (in, van hout) De preekstoel was 
mooi bruun opvarfd en ook versierd mit 
uutsniewa ark (Pe-Dbl) 
uutsnikken (Wol) ['ytsnikij  - zich 
snikkend uiten: Ze snikte et vut van 
verdriet (Wol) 
uutsnoeven ['yt... - uitsnuiven; ook wel: 
uitsnuiten, leegsnuiten (Dhau, El): Eerst de 
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neuze uutsnoeven! (Dhau, El) 
uutsnotten Z. uutsnuten 
uutsnuien z uutsnuuien 
uutsrnijjen z uutsnuuien 
uutsnuten Ook uutsnotten (Bdie, Dhau, 
Np, Obk) ['ytsnytriJ ... snoti] - uitsnuiten, 
leegsnuiten Eerst de neuze uutsnuten/uut-
snotten! (Dhau), 't Is goed om de neuze 
goed nut te snotten (01-Nl) 
uutsnuuien (Bu, Ma, Nbk) Ook uutsnujjen 
(Obk), uutsnuien (Np) ['yt ... / ... ]  - uit-
snoeien: door snoeien verwijderen, ook: 
takken wegsnoeien uit bomen, struiken De 
bomen wo'n uutsnuuid (Nbk) 
uutsortcren (Obk) ['yt ... ]  - uitsorteren 
Vroeger bruukten ze een eerpeisjouwe om 
de poters uut te sorteren (Obk) 
uutspannen ['yt] - uitspannen: van 
paarden Etpeerd wodde uutspand ( b, j) 
uutspanning ['yt.] - uitspanning, 
buitencafé Bij die uutspanning is 't aitied 
drek (Dho), D'r was ok een uutspanning; 
vaeke mit deurreed ( Ste, Nbk), Wij gaon 
even hij die uutsparming an (Bdie) 
uutspansel (Obk) ['ytsp(n)sJ - uitspansel 
Dieplancet is aided niet te zien; mar soms 
bin d'r tieden dat hij d'r wei is an 't uut-
spansel (Obk) 
uutspaeren z uutsperen 
uutsparen z uutsperen 
uutsperen (Nw, Dho, Np en Oost.) Ook 
uutspaeren (Ste, Np en west.), nutsparen 
(WH) ['yL../ ... ] - uitsparen: overhouden: 
Dan kuj' nog wat uutsparen (Spa); on-
bedekt laten, niet vullen 
uutspeulen zw. ww.; overg., onoverg; 
speulde nut, het (bet. 3, 4)/is uutspeuld 
[ ytsp --- ] 1. ten einde spelen We zuilen de 
bom even uutspeulen (Obk), De kiender 
bin uutspeuid hebben genoeg van het 
spelen (Nbk) 2. (m.b.t. een loterij; 
onoverg.) door loting buiten het spel raken 
(Bu, Ld) Nao de dadde trekicing van de 
lotterije weren we uutspeuid(Ld) 3. plaats 
(doen) vinden van een trekking in een 
loterij (Nt, Nw, Obk, Op, Ste): Delotterije 
wodt uutspeuid(Ste), Vandeweke speuit de 
iotterijje weer u u t (Nw), Wanneer aa en ze 
die lottenje now es uutspeulen! (Op), 
Vanaovend zuilen ze de laeste trekking van 
de veriotting uutspeulen (Obk) 4. (overg.) 
in het spel brengen (van een kaart) tegen 
mekeer uutspeulen tegen elkaar uitspelen: 

Deur die inschrievings wodden de kleine 
boerties tegen mekeer uutspeuid (0w) 
uutspi'jen ['yt --- ] - uitspugen, uitspuwen 
(lett.) Ik heb vanmorgen alles uutspijd wat 
ik in 't lief hadde (Dfo), een rachel 
uutspijen (0w), zien galle uutspijen z'n 
boosheid uiten door precies te zeggen wat 
er mis is, waarom men zich kwaad maakt 
(ZW, Db, Diz, Ld, Np, 01-Nl, 0w, vo) 
uutspitten ['yt ... ]  - uitspitten: spittend 
graven, uitdiepen, weghalen Vroeger spit-
ten ze de gruppen nut (Bu); m.b.t. een 
onderwerp: uitdiepen (spot.) 
uutspoeken Ook uutspoken (WH) [ yt...] - 
uitspoken Ik hebbe vandaege niks nut- 
spookt niets uitgevoerd (Np), Wat spookt 
die daor nut! (Bu), (..) a'kheure wat de 
Duutsers in de wereld uutspoeken (vo), 
Wat hij daor allegere uutspoekt ba, wus 
gieniene ( b) 
uutspoelen Ook uutspulen (Dmi, El, Ma, 
Nbk, Np) ['yt ... . ytspyln, ...spy:lI (Nbk)] - 
uitspoelen: van binnen reinigen door 
spoelen de mond uutspoeien (Nbk, Np, 
Nw); m.b.t. wasgoed: door het water halen 
en daarbij van het meeste vuil ontdoen 
Spuul de boei mar even nut (El) 
uutspoken z. uutspoeken 
uutspraak z. uutspraoke 
uutspraok z. uutspraoke 
uutspraoke Ook uutspraok (verspr.), uut-
spraak (Obk, 01-Nl, WIT) ['ytspr ... / ... / ... ] 
- uitspraak: het uitspreken de uutspraoke 
van een woord (Nbk); de wijze van 
uitspreken Wat het hij een vrenide 
uutspraok van de r (Nbk), N. het een 
appatte uutspraok (Ma), De uutspraoke is 
wat Vlaams (Bdie, Pe-Dbl); rechterlijke 
beslissing, vonnis De ketonrechter het 
uutspraoke daon heeft uitspraak gedaan 
(Nt, 0w), De uutspraoke van 't gerecht 
moet nog kommen (0w, Nw); uiting door 
woorden: Een vremde uutspraoke! iets 
raars dat men zegt (Nbk, Ste, Wol), een 
(dudeiike) uutspraak doen ( Spa), Die man 
dot soms rere uutspraoken zegt soms 
vreemde dingen (Nt, 0w), Dat was een 
mooie uutspraoke dat  werd mooi 
uitgedrukt (Bdie), D'r weren mooie uut-
spraoken bij (Ma), Die uutspraok die die 
vrouw daor dec, leek oknaargens op (Obk) 
uutspreiden ['ytsprsjdi] - uitspreiden: in 
de gehele wijdte neerleggen of uitstrekken 
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kleren uutspreiden over de grond, et goed 
op 'e blieke uutspreiden (Obk, Ste), een 
deken uutspreiden, Dat riet wodt op 'e 
Jatten en tussen de spanten uutspreid 
(01-Nl), de bienen uutspreiden; uitstrooien 
Ie xnoe'n de haegel mar een betien uut-
spreiden op et brood, want et is haost op 
(Ste), dong uutspreiden (0w), Hij had et 
huj in opperties staon, mar hij verwaacht 
zeker mooi weer, want hiy het et vut-
spreided ( Bdie) 
uutspreken ['yt...] - uitspreken: ten einde 
spreken (spot.) iene uutspreken laoten 
(spot.), zeggen, d.m.v. spraak uitdrukken 
Alle lettergrepen mossen goed uutspreuken 
wodden (b); ten einde zeggen je wardering 
uutspreken (Nbk), een peer zinnen vut-
spreken 
uutspreuken (Obk) bn.; attr. [ytsprA:kfl] 
1. uitgesproken, duidelijk aanwijsbaar We 
hebben wel es een vool had, dat was 
miskleurig, gien uutspreuken kleur zat d'r 
dan in (Obk) 
uutspringen st. ww.; wederk., onoverg. 
['yt ... ] 1. (wederk.) zich uiten, uitleven 
door te springen, door te dartelen De 
kien der moe'n heur op 'e tied een betien 
uutspringen (Nbk, Dfo), ...moe'n heur 
uutspringen kunnen (Np), De koenen 
leupen nog in et kaarnpien aachter et huus 
om heur eerst wat uut te springen (s) 2. 
(onoverg.)  uitspringen, vooruitsteken 
(spor., 1) Die mure springt wat uut (1) 
uutspruten ['ytsprytifl - uitspruiten De 
paereboom spruut al uut (Np) 
nutspuiten ['yt ... ] - uitspuiten: doven door 
te blussen: Ze bin mit de braand an et 
uutspuitcn (Ste), de braand uutspuiten 
(Nw); door spuiten reinigen de varkenstal 
uutsp uiten (Nbk), de oren uutspuiten laoten 
(Np), (tegen iemand die iets niet gehoord 
verstaan heeft:) Ie meugen je de oren wel 
es uutspuiten laoten (Nbk), Hij mos de 
koenen die mit de voelens staon bleven 
uïvie keer uutspuiten laoten, eers kreeg hij 
ze niet weer drachtig (vo) 
uutspulen Z. uutspoelen 
uutstald Ook uutgestald (spot.; attr.) volt. 
deelw als bn gebruikt ['ytstalt/'ytxa ... J 1. 
uitgestald 
uutstalkaaste (Bdie, Db, El, Ow, Pe-Dbl) 
['yt ... ] - uitstalkast: etalage: Oonze moe-
ders stonnen vroeger voor de uutstalkaaste 

te kieken (01-Nl), Die winkel het een biele 
uutstalkaaste (Db, El); vitrine (0w) Een 
uutstalkaaste ziej' hier en daor in ge-
bouwen (0w) 
uutstaflen ['ytstall3] - uitstallen de boel 
uutstallen om et zien te laoten (Nbk), Die 
het de boel mooi uutstald (Bu), As iene 
zien spullen op 'e mark uutstald hadde (..) 
(Wol), De hiele rommel wedde over de 
straote uutstald (Dfo) 
uutstailing ['ytstalu] - uitstalling, wat 
uitgestald is (vaak: in een etalage) een 
mooie uutstalling in de etalage (Nt) ...  op 'e 
mark (Np), In de winJcelweke hebben ze de 
uutstallings allemaole lieke mooi (Op, 
Wol), de uutstalling bij de gooldsmid 
(Po-Dbl), D'rston een hele uutstalllng van 
vazen in de vitrine van die winkel (Dfo) 
uutstampen ['ytstampqij - uitstampen: 
door stampen wassen Grote, onhandige 
stokken wasgoed gaon pattie vrouwluden 
uutstampen (Obk), Vroeger mossen we de 
was uutstampen (Wol) 
uutstaon ['ytst ... ]  - uitstaan: uitsteken 
uutstaonde oren (spot.); uitgezet zijn geld 
uutstaon hebben; in mit ienc/argens wat 
mit uut te staon hebben met iemand of iets 
wat uit te staan hebben: Wat het dat d'r mit 
uut te staon wat heeft dat ermee te maken, 
k Heb niks mit bini vut te staon ik heb 
niks met 'in te maken, hoef me van hem 
niks aan te trekken, Ik heb mit gienidne 
wat uut te staon ik heb met geen mens wat 
te maken, ik red me zelf wel, ik hoef me 
van niemand iets aan te trekken (Nbk); 
lijden, verduren, verdragen Hij had hiel 
wat uut te staon (Bu); in iene niet uutstaon 
kunnen hem ergerlijk vinden, hem niet 
verdragen Ik kan die vent niet uutstaon al 
is 't ok nog zo hoe dan ook niet (Nbk) 
nutstappen ['ytstapiij - uitstappen (uit een 
voertuig, vaartuig, lift e.d.) 
uutstappien et; ...stappies ['ytstapinl 1. 
uitstapje We hebben een uutstappien maekt 
(Wol), Et is een mooi uutstappien west 
(Bdie) 
uutstarven (Nbk) {'yt...] - uitsterven 
(lett.), (bij vergelijking, als het ergens heel 
stil is, onbewoond lijkt:) Et kon hier wel 
uutsturven wezen (Nbk) 
nutsteeksel z, uutstiksel 
uutstek ['ytstek], in bij uutstekbij uitstek: 
Et is bij uutstek mooi weer d- veur(Nbk) 
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uutstel - uutstomen 

• mooi weer te fietsen (Ld), Hij is d'r bij 
uutstek geschikt veut (El, Ma, Op, Spa); 
buitengewoon, bijzonder (0w) Et weer is 
niet bij vutstek (0w); bij uitzondering 
(Dhau, Dho, Ste, Sz) Hef' de hoge hoed 
wel es op? [met als mogelijk antwoord:] 
Now nee, bij uutstek (Ste), Bij uutstek 
zullen we 't disse keer toelaoten, war fli 't 
vervolg niet weer (Sz), Bij uutstek hebben 
ze heur dat geven (Dho), Bij uutstek was 
hij disse keer es op 'e lied (Dhau); 
tenslotte, uiteindelijk (Db, Dfo, Obk): Bij 
uutstek heb ik nog mit hadrieden daon 
(Db), As et niet aanders kan, zal et hij 
uutstek zo wezen (Dfo), Bij uutstek he'k 
toch mar besleuten om et te doen (Obk) 
uutstel et; -len; -legien [ ytstel] 1. op-
schorting, uitstel Van uutstel komt (vaeke/ 
meerstal [enz.]) ofstel iets uitstellen 
betekent vaak dat het helemaal niet door-
gaat (verspr.), zo ook Van uutstel komt 
uutstel (0w), waartegenover Ieder uutstel 
hoeft daodelik nog gien ofstel te wezen 
(Op), zo ook Uutstel hoeft nog gien... 
(Spa) 2. plan, toeleg Et was zien uutstel 
plan, toeleg om het zo te doen (Spa, Wol) 
3. voorstel (App, Ma, Nbk, Np, Ste) Wie 
zien uutstel was dat eigenlik? (Ma, Np), 
een raer uutstel een vreemd voorstel (Ste) 
uutstellen zw. ww.; overg.; stelde uut, het 
uutsteld ['ytstsh] 1. uitstellen, opschorten 
We zollen morgen naor Arnhem toe, war 
we hebben et een peer weken uutsteld 
(Nbk), We stellen et now even uut dat we 
bij fim komen, mat et wodt gien ofstol 
(01-Nl), Betaeling moej' niet vutstellen 
(Obk), een ofspraoke uutstellen (Nbk) 2_ 
als voorstel doen (vo) Et mos war 
deurgaon, zoas N et uutsteld hadde (vo) 
* Stel niet wit tot morgen af' et vandaege 
nog doen kunnen (Dho), zo ook Waf' 
van dage doen kunnen, moef'niet uutstellen 
tot morgen (Spa) 
uutstikken st. ww.; overg., onoverg.; het 
uutsteuken ['ytsttkJ 1. uitsteken: naar 
buiten (doen) steken, zijwaarts of naar 
voren steken: een uutstikkende takke, We 
mossen et vak beplokken, dat et huf niet 
tot et vak uutstak (Bu), de vlagge uut-
stikken, Ik stik et geweer uut en schiete ik 
richt (b), de haand uutstikken, zo ook Af' 
Jinksof willen, moei' de linkerhaand uut-
stikken (0w), Die is niet te beroerd om 

een haand uut te stikken hij is best bereid 
tot werken, om te helpen bij het werk 
(Nbk), Hij wol gien poot uutstikken hij 
wou niets doen, op geen enkele manier 
helpen met het werk (0w), zo ook Ze 
slakken gien haand uut (ba), de aarins 
uutstikken (v) 2. in uutstikken boven' Een 
torenspits stikt vaeke boven alles uut (Ld), 
ook fig.: beter zijn: Hij stiktin die dingen 
veer wit boven de aanderen (Nbk) 3. door 
te steken weg- nemen, verwijderen In de 
meitied moe 57 de boeren wel es de stiekels 
uutstikken (Db), De knechten mossen eer-
pels uutstikken en wij laggen d'r op 'e 
knijen aachter ze op te ~, en en in de 
korven te doen (Ma, Nw), iene de ogen 
(argens wit) uutstikken iemand de ogen 
uitsteken (fig.) 4. een glaasje leegdrinken 
(b: lm) 
uutstikker (El, Np, Obk, Op, 0w) de; -s 
['ytsttkç] 1. degene die de aardappels 
uitsteekt De nutstikker gaot veuruut bij et 
eerpelrooien (El), De uutstikker kan de 
eerpels vacke vlogger uutstikken as de 
zukers ze schiften kunnen (Op) 
uutstiklcerliende (Dfo) de; -n ['yt --- ] 1. 
lijn, touw, draad waarlangs men een sloot 
uitzet, uitgraaft, opschoont 
uutstiksel (Bdie, Op en oost.) Ook 
uutsteeksel (Obk, Spa) ['ytstilcsl/ ... stuksi] 
- uitsteeksel Daar zitten van die grote 
uutstiksels an (0w), D'r zit wat een uut-
stiksel (Nbk), ...een raar uutstiksel an de 
deure van et hokke (Wol), Ik stroffelde 
haost over et vutstiksel van een stobbe 
( Diz) 
uutstippelen ['ytsuplifl - uitstippelen 
uutstoelen (Dfo, Nbk) ['ytstu:l:] - 
uitstoelen De rogge stoelt uut (Nbk), De 
rogge stiet nog wat hol, die moet nog 
uutstoelen (Dfo) 
uutstoffen [ytst3frn] - uitstoffen de kae-
mer uutstoffen (Nbk), iene de maantel 
uutstoffen de mantel uitvegen, flink de 
waarheid zeggen (Ste) 
uutstokken  ['ytstokij  - uitleggen, 
uitduiden, uit de doeken doen, vooral in 
iene wat uutstokken: Kun ie mij dat 
uutstokken? (Bu), Hij het et me goed 
uutstokt (Bdie), HiJ dochte et mij goed 
uut te stokken (Sto) 
uutstomen ['yt...]  - uitstomen: door 
stomen reinigen 
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uutstoot - uutteren 

uutstoot (1) ['yt ... ] - uitstoot (van gassen) 
uutstraolen ['yt ... ] - uitstralen: als stralen 
uitgaan Die kleine J. van oonze buren is al 
zoek kleine gloeperd, et straolt heur de 
ogen uut je kunt het in alles merken 
(verspr., Db),  et straolt heur tot de ogen 
uutid. (Nbk) 
uutstrekken ['ytstrsk] - uitstrekken: 
uitrekken, gestrekt doen zijn, ook wederk.: 
je even lekker uutstrekken, af' morgens 
wakker wodden (Nw, Ste), De hond strekt 
n even lekker uut (Nbk); een oppervlakte 

bestrijken Die kavel strekt 'in wit van de 
Lende tot de Kuun der (Nbk) 
uutstrepeu (Obk) ['ytstri:pqij - weg-
strepen (lett.), doorhalen 
uutstrieden ['ytstrid1j - uitstrijden: ten 
einde strijden, ten einde ruziën Now, bij'm 
een keer uutstreden? (Nbk) 
uutstrieken ['ytstrikjj) - uitstrijken: door 
strijken vlak maken en verspreiden Ie 
moe'n et geliekmaotig uutstrieken (Mun), 
de laekens uutstrieken (Nbk), de was uut-
strieken (Spa), !ene uutstrieken iemand 
eens flink de waarheid zeggen (b) * 
(wsch. gezegd wanneer iemand zomaar 
ergens naar toe ging:) Naor Meppel te 
keren en naor Stienwiek te uutstrieken 
(Bu) 
uutstruien {'yt...] - uitstrooien (lett.) de 
bonen uutstruien (Spa), Wat konnen de 
kien der grabbelen, doe Zwatte Piet 
peperneuten uutstruide (Po- Dbl) 
uutstrupen (Db, Np, 0w, b) zw. ww.; 
overg.; struupte uut, het uutstruupt 
['ytstryprn] 1. (zich) uitkleden Nao 't 
melken moej' die smerige overal 
uutstrupen, heur! (Db), Hij kan him rap 
uutstrupen (Np) 
uutstudeerd [ytstydt:att] - uitgestudeerd: 
alles geleerd, bestudeerd hebbend wat 
mogelijk is, ook: na veel studie genoeg van 

- het studeren hebben Ie bin now toch zo 
staorigan ok wel een keer uutstudeerd! je 
hebt nu toch ook wel lang genoeg 
gestudeerd, genoeg studies gevolgd (Nbk) 
uutsturen (Bu, Obk, Ste) ['yt ... ]  - 
uitzenden, eropuit sturen bij et hujfen iene 
uutsturen om de hujschere, om et vak [nl. 
het hooivak] te beknijopen nl- als grap 
(Obk, Bu) * Ie sturen een krikke uut om 
een entvoegel te vangen met een 
onbeduidende gift e.d hopen veel meer 

terug te krijgen (Ste) 
uutsturing (1) j'ytsty:ortijj - uitzending 
(m.b.t. radio, televisie) 
uutsturven ['ytstAr(o)blp] - uitgestorven: 
verlaten, leeg, vooral: doods St is hier 
aorig uutsturven (Nbk); niet meer voor-
komend Dat soort voegels is hier haost 
uutsturven (Nbk) 
uutstuur (Dho) [yt'sty:ar] - overstuur, van 
de kook Zo weren helemaol uutstuw-
overstuur (Dho) 
uutstuveren (Np) zw. ww.; overg.; 
stuverde uut, het uutstuverd ['ytstywrn, 
...vrifl 1. goed uitrekenen, met name: 
precies nagaan wie wat moet betalen Dat 
moe'n we even uutstuveren (Np) 
uutsulen (Nbk, Np) zw ww.; onoverg; 
suulde uut, is uutsuuld ['ytsyli)j 1. verder 
glijden of rijden zonder dat men zich nog 
inspant, zodat de vaart afneemt en men 
uiteindelijk stilstaat (z. ook suien bet. 1) 
uutsulen bij et rieden Nbk, Np) 
uutsutelen (spot.) zw ww; overg.; sutelde 
uut, het uutsuteld ['yL.] 1. venten, 
verkopen door rond te gaan 
uuttekenen ['yt ... ] - uittekenen: afbeelden 
door te tekenen iene uuttekenen (Bu) 
uuttellen [yt ... ]  - uittellen: ten einde 
tellen Die dot niet meer mit, die is uutteld 
wordt niet meer meegerekend, is niet meer 
in aanzien (Nw, Obk), Ze is uutteld bevalt 
bijna (verspr., Bu), Ze is haost uutteld haar 
zwangerschap loopt ten einde (Nbk, Ste), 
...gauw uutteld (El), zo ook Nije weke is 
ze uutteld (Diz) en De daegen bin uutteld, 
we moe'n now zwaarmhuden di.: de man 
moet nu bij z'n vrouw blijven vanwege de 
naderende bevalling (Dfo); betalen Ze 
hebben biel wat uuttellen moeten veur de 
huusdokter, mit al dat gein eister veel 
moeten betalen (Dfo), Et begreutte me reer 
dat ik veur die maantel zovule uuttellen 
mos (Dfo); geen mogelijkheden, kansen 
ent meer hebben Ik bin uutteld, ik heb de 
beurs leeg heb geen geld meer (Nbk), zo 
ook Die is uutteld mit zien geld is 
inmiddels platzak (Dfo), Ik kan hielemaole 
niks meer, ik bin uutteld kan niks meer 
verzetten door vermoeidheid (Bu, Nbk, 
Nw) 
uutteren ['yt ... ] - uitteren: wegkwijnen N 
teert hielemaole uut (Ste), f55 is hielcmaol 
uutteerd (Nbk) 
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uuttesten - uutvalen 

uuttesten (spor.) [yt.S] - uittesten 
uuttieren (Obk) ['yt ... ] - uittieren Kiender 
moe'n ruwnte hebben en heur zo now en 
dan es uuttieren kunnen ( Obk) 
uuttiezen (verspr.) zw. ww.; overg.; tiesde 
uut, het uuttiesd ['yt ... ] 1. uit de war halen, 
ontrafelen door te kammen Een wollekaom 
daor tics ie de wol mit out veurdaj'spinnen 
gaon (Sz), haar uuttiezen as et in de tieze 
zit (Ste), gaoren uuttiezen (Nbk), Et zit in 
de warre, ie moeu et uuttiezen (Nbk) 2. 
(fig.) uitzoeken, nagaan (Nbk) Et moet 
eerst wel goed uutticsd wodden veurdat et 
dudelik is hoe et in mekeer zit (Nbk) 
uuttrap ['ytrapj - uittrap 
uuttrappen ZW. WW.; overg., onoverg.; 
trapte uuut, het uuttrapt [ytrapip] 1. (bij 
voetbal) uittrappen de balie uuttrappen 
(Nbk), Hij moet au/trappen (Nbk) 2. 
(overg.; ni.b.t. de kant van een sloot, een 
houtwal enz.) vertrappen, doen uitzakken, 
vernielen door trappen (hetz. als veixepe-
len) De kaanten van de sloot weren 
bielemaol uuttrapt (Dfo, Pe-Dbl, Spa, Sz) 
De slootskaanten WO fn soms geweldiq out-
trapt (01-Nl) 3. (overg.) door trappen do-
ven de vlammen uuttrappen (Nbk) 4. 
(overg) trappend uitdoen de broek 
uuttrappen (Nbk) 
uuttrekblad (spor-) ['yt...] - uittrekblad 
(van een tafel) 
uuttrekken st. ww; overg., onoverg.; het 
(bet. 1-5)/is uuttrokken {"yt ... ] 1. (overg.) 
uittrekken: van kleding Trek defasse mar 
even out en gao mar even zitten (Nbk), Die 
hebben zo de jasse aorig uuttrokken 
uitgekleed in financiële zin (Np), Ie moe'n 
de schoenen wel even voltrekken af' in 
boos kommen ( Nbk) 2. (wederk.) zich uit- 
kleden Jonges, jim mar gauw uuttrekken, 
want et is al Jaete! (Obk) 3. (overg.) uit 
iets trekken, rukken De knienen trekken 
haoren out veur et nust (Nvv), iene een 
pote out/rekken ernstig benadelen in 
financiële zin 4. (onoverg.) zich laten 
uittrekken in bet. 1 (Sz) Melde staot bij 
oons wel genoeg in de tuin, mar et trekt 
wei makkelik uut (Sz) 5. (overg.) langer 
maken door te trekken Af' lekkere 
raothunnig hebben willen, mooi' mit et 
out/rekken waacbten tot de raem verzegeld 
binnen (bs: Dfo, El, Obk, Op), de taofel 
uuttrekken (Ste), de ledder uuttrekken d.i. 

de uitschuifladder (Nbk) 6. (overg.) m.b.t. 
breiwerk: aftrek- ken, afrafelen (Ni) et 
breiwaj-k even uuttrekken (Nt) 7. (on-
overg.; m.b.t. stoffen die in iets zitten:) 
eruit gaan, uit iets trekken Dan mos ie de 
witte was op 'e blieke leggen, dan trok et 
mooi out (Pe-Dbl), Weegbree of lelieblad 
op 'e stienpoest, dan trekt et out (Ste) 8. 
(onoverg.) wegtrekken, naar elders gaan 
(p) * Ie moe'n je niet eerder out/rekken 
veurdaj' op bedde gaon geef je geld niet 
uit voor je doodgaat (Np) 
uuttrekledder (spor.) fyt ... ] - uitschuif-
ladder 
uuttreksel et; -s; -tien ['ytrekslj 1. 
uittreksel, excerpt 2. afkooksel (Pe-Dbl) 't 
uuttreksel van braannettels in de soep 
(Pe-Db1) 
uuttrektaofel (Nbk, Ste) ['ytrcktu:fl] - 
uittrektafel 
uuttypcn [ytipip] - uittypen 
uutvaeren z. uurveren 
uutval de; -len, -en (spor.); -legien 
{'ytfal] 1. uitval, plotselinge aanval vanuit 
een verdedigende positie (lett.) 2. (fig.) 
plotselinge uitbarsting van boosheid (met 
woorden) Hij doe een raere uutval (Op) 3. 
plotselinge eigenaardige, komische opmer-
king (Nbk) een gekke uutval (Nbk) 4. dat 
Wat uitvalt, afvalt, uitschot D'rzit een boel 
uutval in de eerappels (Np, Nt, 01-Nl, 
Spa), In de appels zat hiel wat uutval (0W, 
Ma), In de peren... (01-Nl), .Jongeonge, 
wat hadden we een uutval (Bu), Zoe'n 
baank van zes meter brette zitten in iene 
laoge zowat 60 turven, dit namen ze een 
klim; zitten d'r zes turven boven mekeer, 
dan kommen d'r dus 360 turven nut zoe'n 
baank; d'r giet altied wat uutval of(0w) 5. 
haaruitval, uitval van veren * Slaachten het 
zien uutvalen, krek as vrouwluden ( Obk) 
uutvalen ['ytfa:In] - uitvallen: plotseling 
tekeergaan tegen iemand Hij vul wel wat 
grof out (Bu), Hij kan soms mit de hele 
houd uutvalen zeer tekeergaan (s: Wol: 
1903); uit iets losgaan en daarbij vallen: 
Zien haor begint ok aorik  out te valen 
(Nbk); uit iets los laten gaan en laten 
vallen Vroeger, as de rogge te riepe 
wodde, dan vul ze uut (Nbk), De bloemen 
beginnen out te valen (Nbk); wegvallen bij 
een wedstrijd, in een werkverband e.d. D'r 
is iene uutvalen, en ze hebben gien reserve 



uutvaler - uutviencn 

(Nbk), We warken op halve kracht d'r bin 
een peer man uutvalen (Nbk); niet meer 
werken, niet meer beschikbaar zijn De 
verwarming is inienend uutvalen (Nbk), 
Reken es an as morgen an de dag de 
stroom es uutvul, wat mossen we dan (Np, 
Obk), D'r bin een peer treinen uutvalen 
(Nbk), Et locht vul wit, iniens was et 
overal donker (Op) 
uutvaler ['ytfa:lr] - uitvaller 
uutvanhuizer z. autvanhuzer 
uutvanhuus Ook uutverlzuus (Bu) bw. 
[ytfanhys/ytfç'hys] 1. uit logeren Denaoste 
buren Ma uutvanhuus (Obk), uutvanhuus 
gaan, _Zullen etc.,  iene uutvanhuus 
knegen, ...hebben 
uutvanhuzen (Bu, 01-Nl, Wol, n) zw. 
Ww.; onoverg.; uutvanhuusde, het uut-
vanhuusd ytfan'hy:ziI t. logeren We 
gaon te uutvanhuzen (Bu) * Uutvanhuzen 
en stark ies rnoe'n niet te lange duren (n) 
uutvanhuzer Ook uutvanlzuizer (DIa) de; 
-5; -tien [ytfan'hy:zr, ...hy:j. (Nbk)/ 
..'hjz 1. iemand die komt logeren We 
kriegen uutvanhuzers (Diz), We moe'n 
veur oonze uutvanhuizerties wat diever-
daosie zeuken (Dla) 
nutvanhuzersadres (vo) [..'h ..i - logeer-
adres En doe gong hij weer naor zien 
uutvanh uzersadres (vo) 
uutvaort Z. uutveert 
uutvechten ['yt --- } - uitvechten (ook fig.) 
Ze moe'n et mar even uutvechten (Nbk), 
Dat moe'n ze zels rnar uutvechten uitmaken 
zonder dat ik ertussen kom (Nbk) 
uutveend Ook autgeveend ( spor.; attr.) 
volt. deelw., als bn. gebruikt ['ytf../ 
ytxa] - uitgeveend 
uutveert (Obk, 0w) Ook uutvaort (ZW, 
Diz en verspr. oost.) [ytfi:arq - uitvaart, 
begrafenisplechtigheid De begraffenisse 
komt aachter de uutvaort an (Ste) 
uutvegen ['ytf... - uitvegen: reinigen door 
vegen de ovend uutvegen (Np), We mossen 
de geute vew- de koenen uutvegen (Dhau), 
Ik gao de ledder op en as ie mij de veger 
en een emmer anrekken, dan veeg ik dat 
aende geute wel even uur (Op), Ik zal rn 
de panne uutvegen de waarheid zeggen 
(Nw), zo ook Die kan ommeraek iene de 
panne uutvegen (Diz, Np, Nw, Obk, Op), 
iene de maantel uutvegen; uitwissen, door 
vegen onzichtbaar maken Ie kun de som- 

men van 't bod wel uutvegen (Diz), We 
zullen 't mar uutvegen het nog te 
verrekenen bedrag als verrekend be-
schouwen, het werk dat men voor elkaar 
gedaan heeft, de hulp die men elkaar 
verleend heeft, gelijk stellen (en ee.a. dus 
als afgedaan beschouwen) (Dfo, Nbk, Op, 
0w), ook algemener: niet meer praten over 
wat nog bij te leggen was (Obk) 
uutvenen [ytfï:n:] - uitvenen Mit 
baggelen is et uutvenen, mit turfgreven 
ofven en (0w), Dat perceel hebben ze 
uutveend ( Ma, Nbk), Ze bin mit dat veld 
an 't uutvenen (0w) 
uutventeu (spot.) ['yLj- uitventen 
uutverdedigen [ yt... - uitverdedigen 
uutveren (Nbk, Nw) Ook uutvaeren (Np) 
zw. ww.; veerde nut, is (bet. 1)/het (bet- 2) 
uutveerd ['yt ... L..] 1. de zee op varen 2. 
iemand flink de les lezen, tegen iemand 
tieren As ze dan een keer uutveren, bargje 
dan mar (Nbk), Hij het dan toch tegen 
beur vutveerd! (Nbk), Die vaert ok mal 
wit! (Np), Die het slim uutveerd (Nw) 
uutverhuus z. uutvanhuus 
uutvergroten (spot-) 'yL..] - uitvergroten 
untvergroting (1) ['ytJ - uitvergroting 
(van een foto) 
uutverkoeht 'yt ... ] - uitverkocht: van een 
artikel, ook van een zaak: alles verkocht 
hebbend Ze bin uutverkocht (Nbk) 
uutverkoop ['yt ... ] - uitverkoop Ik gao 
niet naor de uutverkoop, want ik heb niks 
neudig (Obk), Mit de uutverkoop moej' 
alles mar ofpriezen (Sz), uutverkoop holen 
(1) 
uutverkopen (Diz) yt --- ] - uitverkopen 
Wegens opheffen van die zaak wodt alles 
uutverkocht (Diz) 
uutvertellen yt.J - uitvertellen Doe 
oolde W. uutverteld was, gong hij es effen 
kieken hoe 't mit N was (b) 
uutveteren (b: Im) zw. ww.; overg: 
veterde nut, het uutveterd ['ytfi:tpij t. de 
les lezen, eens flink de waarheid zeggen 
uutvielen (Spa) ['ytf... - uitvijlen: om 
ruimer te maken Mit een rottestat tij' een 
rond gat uutvielen (Spa) 
uutvienen ['ytf..] - uitvinden: bedenken, 
verzinnen Veur die ziekte is nog gien 
middel uutvunnen (Op), Wie het dat uut-
vwincn uitgevonden, bedacht (01-Nl), zo 
ook Wie het dat now weer uutvunnen? 
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uutvien(d)er - uutvolen 

(Sz), Hoe vien ie et wit! hoe bedenk je het 
(Nbk), Die het et stopga oren ok niet 
uutvwznen is niet al te snugger (Dfo, Dho, 
Np), Die het ok 't stopgaoren uutvzmnen id. 
(Dhau) - 
uutvien(d)er ['ytfin(d)r] - uitvinder: ie-
mand die iets uitvindt, uitvindingen doet 
uutvieiiige z. uutviening 
uutviening Ook uutvienige (Ste) de; -s, - 
en; ..vieninkien ['ytfinuj/ ... ftnoyo] 1. het 
uitvinden Jen keer in de week doe 'k vaak 
nog wel es een u u t viening (S z), Hij het me 
daor een mooie uutviening daon, heur (Bu, 
01-Nl), ...cen goeie--- (Diz, Wol) 2. dat 
wat uitgevonden is Dat was een biele 
uutviening een belangrijke uitvinding 
(0w), Een mooie uutviening is de stof-
zoeger(Obk), Van die uutviening van W. 
indertied is niet viiie terechtekoinmen 
(op) - 
uutviensel (App) ['ytfis!] - uitvindsel 
4utokoetsier' was een mooi uutviensel nI. 

als term (App) 
uutvieren ['ytf...J - uitvieren: m.bi. een 
ziekte Af' et niet goed uutvieren laoten, 
]oiej' etzo weer ben je zo weer ziek (Nw, 
Ste), Ie moe'n die ziekte uutvieren (Np, 
Bu), Af' goed de griep te pakken heben, 
dan moe)' et wel even uutvieren (Obk); 
zich uitleven Dejongenmoe'nheurzonow 
en dan es uutvieren (Np), Ie moen je mar 
es even goed uutvieren, dan hef' es een 
verzettien (Nbk); verder in Et ooldejaor 
hek hi inien femulie uutvierd gevierd dat 
het ten einde liep (Nw) 
uutvisken (Nbk) ['yt.J - uitvissen, te 
weten komen door na te gaan 
untvlakken (b) ['ytflakij] - uitvlakken, in 
et niet uutvlakken moeten (b) 
uutvliegen zw. ww; onoverg, wederk.; 
binuutvleugen ['ytfli:g] 1. uitvliegen: van 
jonge vogels As een nussien jonge zwel-
vers an et uutvliegen toe weren, leuten ze 
boven de hujvakken ok nogal wat valen 
(0w); zich uitleven door te rennen, stoeien 
(Nbk, Np): Kiendermoe'n hein- uutvliegen 
kunnen (Nbk, Np) 
uutvliegrichting (bs) de; -s, -en ['ytfl...] 
1. de richting die de bijen nemen wanneer 
ze de korf uit vliegen 
uutvlochien (Diz, El, Nbk, Obk, Op, 0w, 
Pe-Dbl) Ook uutvlocht (bet- 2: Bdie, Np, 
Nw, Ma, Obk, Ste), uutvluchg (het. 2: Bu, 

Nt, 0w, Sz), uutvluchien (01-Nl, WIi) et; 
..vlochies ['ytfloxin/ ... floxt/ ... fL&xt/ 
...flAxin] 1. uitstapje Die het zo vaeke een 
uutvlochien (Nbk), Ik make wel gauw es 
een uutvluchien (Sz), Dat was een mooi 
uutvlochien uitstapje (0w), Die meugen 
graeg een uutvlochien maeken (Op), Die 
het nog wel es een uutvlochien hij gaat 
nog al eens uit (Ste) 2. voorwendsel, 
smoes Ze het aided wel een uutvlochien 
(Spa, Nbk), As hij niet op 'e tied op 't 
wark kwam, hadde hij altied wel een 
uutvlocht (Obk), Iliy bedoebt een 
uutvlocht (Ste, Ma), .bet een uutvlocht 
zocht (Np), Ze zaken weer een uutvlocht 
(Nt, 0w, Dho), een uutviocht maeken 
smoesje, vooral: om iemand kwijt te raken 
(Nw) 
uutvlocht z uutvlochien 
uutvlooien (Nbk, Nw) ['ytfl ... ] - uitvlooien 
Dat moe'n we nog es evenpies uutvlooien 
(Nw) 
uutvluchien Z. uutvlochien 
uutvlucht z. uutvlochien 
uutvluken (Nbk) ['yt...J - uitvloeken, ten 
einde vloeken 
nutvoegelen (Nw) ['ytfugl4] - uitvogelen 
Dat moe'n we nog es evenpies uutvoegelen 
(Nw) 
uutvoer [ ytfi.i:orj - uitvoer, export 
uutvoeren ['ytf..] - uitvoeren: exporteren; 
verrichten: Wat zol hi uutvoeren? (Nbk), 
Die slampamper voert gien klap wit (Wol), 
..gien donder wit (Nbk); volbrengen een 

plan uutvoeren (Nbk) 
uutvoerig [ytfu:orox] - uitvoerig: alles 
vermeldend, uitgebreid (mededelend) Wij 
hadden een wat uutvoeriger verslag ver-
waacht, dit is wel biel beknopt (Op), Ze 
hebben et uutvoerig verteld (Nbk) 
untvoerige z. uutvoering 
uutvoering Ook uutvoerige  (Ste) 
['ytfu:aruj/ ... fü:oraya] - uitvoering: reali-
sering; uitvoering van een toneelstuk, 
concert e.d., vooral: feestelijke avond met 
een toneel- en/of zang- of muziek-
uitvoering (Nw) Gaoj'm ok nam-  oonze 
uutvoering? (Nbk), Et was drok op 'e 
uutvoering (Diz), een uutvoering nut 
daansen nao (Dla, Spa) 
uutvoervergunning (1) ['yt...J - uitvoer-
vergunning 
uutvolen (1) ['yt...] - uitvouwen 
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uutvraogen [yt --- ] - uitvragen: ten einde 
vragen, door nadrukkelijk, langdurig te 
ondervragen aan de weet proberen te 
komen 
uutvreten ['ytfi..  - uitvreten: verrichten, 
doen: Hij wet niet wat hij au/vreten zal 
(Dfo), Hij vrat niet vule nut deed niet 
veel, verzette nauwelijks werk (Ma), vaak 
negatiever: uithalen 't Is een schandaal dat 
hij dat uutvreten het (Wol), Die is zo 
stille, die kon wel es wat uutvreten hebben 
(Nw) 
uutvrieveri Z. uutwrieven 
uutvriezen (Np) ['yt ... ] - uitvriezen (van 
koren) Die rogge is aorig uutvreurcn (Np) 
uutvringen z au/wringen 
uutwaarking z. uutwarking 
uutwaezemen (Nbk) {ytwc:zmn - uit-
wazemen: wasem afgeven 
uutwarken ['yt..] - uitwerken: uitsnijden 
(Np): D'r zit een mooie uutgewarkte kalf 
an 't geweer (Np); verder, genuanceerder 
bewerken: een plan beter uu/warken; ten 
einde laten werken Dat spul moet eerst 
uutwarkt wezen (Nbk), Wanneer zal de 
draank uutwarkt wezen (Nbk); (door 
bijen:) groter doen worden van honingraat 
(bs: As de bijen doende binnen wit et 
maeken van de moren bin ze an et bouwen; 
as de rao/ groter wodt warken ze nut (bs: 
Obk, 0w, Dfo) 
uutwarking (OS, verspr. WS) Ook 
uutwaarking (Pe-Dbl), uutwarkinge (Ste), 
uutwerking (WH) de; -s, -en 
... wa:r ... / --- warlqjxo/ ] - uitwerking: het 
uitwerken: de wijze waarop men uitwerkt, 
de (verdere) bewerking; wat uitgewerkt is: 
Hier lees ie de uutwarking van de eerdere 
plannen (1); gevolg, effekt Dat het zien 
uutwarking (Nbk) 
uutwarkinge Z. uutwarking 
uutwarkt (spor.) [ytwar(o)kt] - uit-
gewerkt gedetailleerd bewerkt; na veel 
werk gedaan te hebben er klaar mee zijnd 
of er genoeg van hebbend Ie tin now toch 
zeker ok wel een keer uutwarkt! (Nbk); 
niet meer werkend Dat spul helpt niet 
meer, et is uutwarkt (Nbk) 
uutwas (Spa) ['ytwas] - uitwas, uitgroeisel 
De eerappels hebben een boel uutwassen 
van 't jaar (Spa) 
uutwasken (Nbk, Nw, Obk) Ook uutwas-
sen (Nw, Spa) ['yt --- ... - uitwassen, rei- 

nigen door te wassen Bij een haand-
wassien dan was ie et even mit de haand 
wit (Nw) ['yt 
uutwassel (El) et; -s; -tien ['ytwasi] 1. 
uitgroeisel, uitwas aan plant of boom 
uutwassen 1 (Sz) zw. Ww.; onoverg.; waste 
nut, is uutwassen ['ytwas1] 1. ontkiemen, 
uitlopen in de lengte Oonze bonen gaan al 
mooi uutwassen (Sz) 
uutwassen II (Nbk, Spa) bn. ['ytwasv] 1 
in Die is goed uutwassen hij is flink 
pienter, bijdehand (Spa, Nbk) 2. z. uut-
wasken 
uutwedstried ['yt.J - uitwedstrijd 
uutweg [yt ... ] - uitweg: uitgang Buurman 
het een uutweg over oons laanct om bij de 
weg te kommen (Db), Dit laand het uutweg 
nam- de badde weg over de beide 
veurliggende stokken (Op), Die had 
aan ders gien au/weg (0w), Et waeter moet 
een uutweg zuken (Dfo); mogelijkheid tot 
uiten: N en M begrepen et wel, de 
spanning mos een uutweg zuken en dat 
was hiere gebeurd (vo); middel om uit een 
probleem te komen, oplossing D'r is altied 
wel een uutweg te vien en (Spa), Daar 
moej' even een uutweg voor zuken (01-
Nl, Nbk), Hij het d'r grif gien uutweg 
meer in zien, en hij het doe de haand an 
himzels sleugen (Wol), Ik zie d'r hiele-
maol gien uu/weg meer in (Nw), D'r was 
gien uutweg meer (0w), D'r was veur him 
war iene uutweg mogeliic (Ma) 
untweller (Spa) de; -s [ytwclç] 1. degene 
die het riet zuivert bij het tot bossen 
brengen De uutweller moet de ruugte nut 
et riet wellen (Spa) 
uutwerigen (01-Nl, Ste) ['yt ... ] - luchten: 
van dekens, kleding enz. (z. ook wenken) 
de dekens uutwerigen (01-Nl, Ste) 
uutwerking z, uutwarking 
uutwi'jen (Nbk, Spa) ['ytw ... ] - uitwaaien: 
door waaien doven (Nbk), verder in 
uutwijen laoten zuiveren van kaf d.m.v. 
een kafmolen (Spa), ook (wederk.) ver-
kwikking over zich laten komen door 
buiten te lopen (Nbk): We gaan lekker te 
kuieren, dan kuwtve oons even uutwijen 
laoten (Nbk) 
uutwieden (Dfo) zw. ww.; overg.; wiedde/ 
wiedede nut, het uutwieded ['ytwidufl 1. 
wij der maken N. mos dat gat aorig uutwie-
den om de putring d'r in te kriegen (Dfo) 
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uutwieken ['ytwikij - uitwijken: naar 
elders vluchten waar het veilig is Veureerst 
et feit dat de keuninginne en de regering 
uutweken weren naar Ingelaand (vo) 
uutwienen (Db, Ma) zw. ww; overg.; 
wiende nut, het uutwiend ['ytwiQ:] 1. 
reinigen met een wiene 
uutwiensel (Pe-Dbl, p, b: lm, in) de; -s 
{'ytwisfl i. uitvlucht, smoes 
uutwies (Sz) de ['ytwis] 1. in uutwies doen 
uitwijzen, uitmaken: De gerechtighied zal 
hier wel uutwies doen het recht, de recht-
vaardige loop der gebeurtenissen zal het 
wel uitmaken (Sz) 
uutwiezen ['ytwi:zi] - uitwijzen: laten 
zien, aan de dag brengen De tied zal et wel 
(een keer) uutwiezen t.z.t. zal het wel een 
keer duidelijk worden hoe het zit (Obk, 
Nbk); bepalen dat iemand het land uit 
moet; voortekenen vertonen, eruit gaan 
zien (Db) 't Is te hopen dat 't komm end 
veurjaor drager wodt, acts wiest et weer 
nuver uur vent de boer komt het er slecht 
uit te zien (Db) 
untwiezinge (Obk) de ['ytwi:zlij(g)a, 
...wi:zD(1])gaj 1. in uutwiezinge doen laten 
zien hoe het zit (Obk) 
uutwinder z. uutwinner 
uutwinnen st. ww.; overg., ook onoverg.; 
het/is uutwunnen ['ytwu:] 1. uitwinnen: 
van tijd, afstand Ie moe'n wel badde 
fietsen veurdaj' vijf men uten uutwinnen 
(Sz), Deur vlogge an te rnaeken, wil een 
meenske vaeke tied au/winnen (Dfo), Ik 
heb de lied wat uutwannen (Nbk), Ik zal 
zien dak wat tied uutwinine, dan kan 'k 
daor ok nog even benne (Nbk), Aj' 
binnendeur gaan daor kuj' niks mit uut-
winnen (Obk) 2. sneller zijn dan de ander 
in tijd, vooral: in het zich verplaatsen (Bu, 
Spa) As iene beter lopt as de ere offletst, 
dan wint hij 5ii nut (Bu), Ik heb jow een 
aende uutwunnen kan zo te zien veel snel-
ler, ben veel eerder (Bu), Hij is aorig 
uutwunnen ( Spa), We bin aorig op 5r uut-
wunnen (Spa) 
uutwinner (Dhau, El, Nbk, Pe-Dbl, b: In) 
Ook uutwindcr (Np, Obk) de; -s ['ytwtnç/ 
.. nd] i. buitenkansje, ideale gelegenheid 
(Dhau, El, Nbk, Pe-Dbl, b: In) 't Was een 
uutwinner, now konnen we ok es een 
aovend vot (Dhau) 2. meevaller (Np, Obk) 
een hele uutwinder gezegd van iets dat erg 

meevalt (Np) 
untwinteren (Ma, Obk, Pe-Dbl) ['yt...] - 
uitvriezen, door de vorst, het winterweer 
aangetast raken van koren Deur uur-
winteren kan de rogge en ok et ingezijde 
laand wel es hol staon (Obk), De rogge 
staot zo hol, ze is te veal au/win terd 
(Pe-Dbl) 
uutwisselen ['yt ... ] - uitwisselen: weder-
zijds ruilen 
nutwonend ['ytwô: q:t] - uitwonend De 
arbeider was autwon end en de knecht 
inwonend (Ld) 
uutwoond (spot.) ['ytw...] - uitgewoond 
(lett.) 
uutwrieven Ook uutvrieven (Ma, Nbk, 
Nt, Nw, 01-Nl) ['yt ... ] - uitwrijven: van de 
ogen, ook fig.; wrijvend verspreiden, 
wrijvend poetsen, in verb. als de meubels 
in de wriefwas zetten en dan oppoetsen en 
autwrieven (Nw) 
uutwringen Ook uutvringen (Dho, Nbk, 
Obk, Sz) st. ww.; overg.; het uutwrongen 
['yt ... ]  1. uitwringen de natte dweil 
uuiwrfngen (Nbk) 
uutwuiven [yt ... ] - uitwuiven 
nutwusken bn. (Obk) ['ytwAskfl] 1. 
uitgeslapen, bij de tijd 2. z. uutwarken 
uutzaegen ['yts ... ] - uitzagen 
nutzakken ['ytsakjj] - uitzakken: uit het 
lood zakken De ware zakt nut (Nbk); 
onderuitzakken in een stoel e.d. 
uutzegenen (Nbk) [ytst:gjj n] - enorm 
uitfoeteren Ze hebben bim goed uutzegend 
(Np), Ze ston bhn dan toch uut te zegen en! 
(Nbk) 
uutzending ['yts€ndtj - uitzending: van 
radio, t.v. 
uutzet de ['ytsct] 1. uitzet (bij een 
huwelijk) Aj' trouwen gongen, moest ieje 
uutzet veur mekeer hebben (Bu), Zij het 
de hiele uutzet al kocht (Ma), Maegies 
]wiegen meerstal bij beur trouwen van 
leur oolden een uutzet wit (Op), Die 
begint al wat te potten vent de uutzet 
(Dho), Ze badde bent 

eiken  uutzet weefd 
(Dfo), Et maegien warkt an heur uutzet 
(Diz, Nt), De uutzet is tegen woryk aorig 
duurder as doe wij trouwden (Nbk), Ze het 
de hele uutzet al klaor veur de trouwerije 
(Spa), je uutzet bij mekaar kopen (Sz), de 
uutzet klaor kriegen (Nw), Af' Wou wen 
gingen, moest ie je uutzet veur mekeer 
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hebben (Bu) 2. laatste keer dat iemand een 
bep prestatie verricht die hij daarna niet 
meer kan doen (door ouderdom, overlijden, 
doordat hij failliet is gegaan) (Bu, Nbk, 
Obk, 0w), in de verb. de laeste uutzet Dat 
was de laeste uutzet (Nbk), Et was zien 
laste uutzet vleden faor naor die mark; hij 
kan dr niet meer kommen op 'e fiets (Obk) 
uutzctliene (Sz) de; ...lienen ['ytsctlina] 1. 
lijn waarmee men uitzet, z. uutzetten, bet. 
5 pennen veur de uutzetliene (0w) 
uutzetraam (Sz) et; ...rarnen; -pien j'yts... 
1. raam dat men naar buiten toe open kan 
zetten 
uutzetten zw. ww4 overg, onoverg.; zette 
wit, het (bot- 1-8)/is uutzet ['ytstuij 1. 
(overg.) plaatsen, neerzetten met een hop. 
doel Ik zal even de baoke uutzetten (Spa), 
een emmer melk uutzetten om te laotcn 
romen (Bdie), zo ook Ik zal even wat 
buust uutzetten (Ma), rottekruud uutzetten 
(Obk) 2. (overg.) uit het land zetten (spot.) 
3. her en der, of op daartoe bestemde 
plekken neerzetten, plaatsen Nao dit 
verhaal zetten wij doe weer oonze posten 
uut(Ma), visnetten uutzetten, De nummer-
plaeties bin uutzet bijv. bij het uitzetten 
van percelen (Diz) 4. (overg.) verrichten, 
doen (Dfo, Nbk, b: lm) Een lijntrekker dot 
niet vule, die zet niet vule uut doet niet 
veel (b: lm, Nbk), Et is min weer, we kun 
niet vule uutzetten (Dfo) 5. (overg.) 
uithalen, uitspoken (Nw) Wat zet hij daor 
uut? Now, de ogen war even dichte-
kniepen (Nw) 6. (overg.) aftekenen, met 
touw of lijnen anderszins afperken, 
uitbakenen (vooral: om later aan te leggen, 
te bouwen) Mit uutzetten van zoe'n sloot 
moef' goed rooien (Nbk), Bij et uutzetten 
van een slootmoef'eerstritsen (Nbk, Ste), 
een weg uutzetten (Obk), een pij huus 
uutzetten (Bdie, 01-Nl, Spa), Et warkinoet 
eerst uutzet wodden gezegd bijv. van 
graafwerk, wegwerkzaamheden, het maken 
van funderingen (Nbk) 7. (overg.) uit- 
schakelen, uitdoen de kachel uutzetten 
(Nbk) 8. (overg; m.b.t. breiwerk) meerde- 
ren tien steken uutzetten (Spa) 9. (on- 
overg.) zwellen Een peerde bien kan 
bfuuierig wezen, dan zet et wat uut (0w), 
Lienzaod braaien deden ze wel, et zette 
uut, dan huilen ze et d'r tegenan, bijglieks 
wit zwölderije (Nbk) 

uutzetter (01-Nl) de; -s; -tien ['ytsEtr 1. 
haak waarmee men een raam in open stand 
vastzet 
uutzctting de; -s, -en; uutzettinkien (bet. 
2) ['ytsstu]] 1. uitzetting: uit het land, uit 
een huis Ze bin mit uutzetting bedreigd 
(Np) 2. uiteenzetting, uitleg (Ste) Hij gaf 
een mooie uutzetting van et gebeurde een 
royale uitleg (Ste) 3. het uitzetten, groter 
worden 
uutzeuken z. uutzuken 
uutzi'jen (1) [ yts ... ] - uitzaaien: van zaad, 
ook: m.b.t bep. ziektegevallen 
uutzi'jing (1) ['yts ... ] - uitzaaiing 
uutzicht Ook uutzichte (Nw, 0w, Ste) et 
['ytstxt/ ... si.xto] 1. mogelijkheid om naar 
buiten te zien We hadden een min uutzicbt 
in de auto (Nbk), We hadden gien uut-
zicht, et spoelde (Nbk), We hebben een 
mooi uutzicht deur dat raem (Ma, Nw, 
01-Nl, Op), Wij willen gien bomen en 
strijken veur de ritten, want dat zo] oons et 
uutzicht benemen (Op), Ie maggen iene et 
uutzicht niet ontnemen (Spa), Ze hebben 
oons et uutzicht slim benewnen (Wol) 2. 
mogelijkheid om uit te kijken, goed rond 
te zien, spieden t. o die krusing hef' haost 
gien uutzicht (Nbk), Et uutzicht was goed 
vanmorgen, et was ailienig een betien glad 
in de bochten (Dfo), Et benemtme ethiele 
uutzicht (El) 3. punt van waaruit je goed 
de omgeving kunt zien, goed uit kunt 
kijken 4. dat wat men kan zien vanuit een 
zekere positie Daor hef' een mooi uutzicht 
(Nbk) 5. vooruitzicht (Bu, El, Nw, Op) Ik 
heb de kastdaegen in 't uutzichte (Nw), 1175 
het nog een fesien in 't uutzicht in het 
vooruitzicht (El), Die man is al hiel lange 
ziek en d'r is nog helemaol gien uutzicht 
op boterschop (Op), As d'r wat moois in de 
toekomst veurje leit, kuj' zeggen daf' een 
mooi uutzicht hebben (Bu) 6. goed voor-
uitzicht, zicht op een oplossing, uitweg 
(Nw, Ste) Rij zag gien uutzichte, hij zag 
d'r gien gat meer in (Ste), Hij zit zo in de 
put, die het bielemaol gien uutzicht meer 
(Nw) 7. gelaatsuitdrukking (Bdie, Np, 0w, 
Ste) Hij een stoers uutzicht kijkt stuurs, 
niet zo vriendelijk (Np, Ste), Die het een 
,roer uutzichte, hij is grolbonkig en zo 
(Bdie, 0w) 
uutzichte z, uutzicht 
uutzichten (Bdie, Dho, El, Ld, Np) zw. 
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ww; overg.; zichtte uut, het uutzicht 
['ytstxti] 1. hetz. als zichten, bet. 2, z 
aldaar My zich/te de siepen uut, dan kiek 
ie bij de pennen of pieken en de liende 
langes of alles recht lopt (Np), uutzichten 
van bouwterrein ( El) 
uutzieken zw. ww.; overg., onoverg.; 
ziekte uut, het/is uutziekt ['ytsilq] i. 
(onoverg.) langzaam verdwijnen van een 
ziekte (doordat men voldoende rust houdt, 
vaak ook: terwijl men er weinig aan doet 
m.b.t. medicijnen enz.) Die stienzwulle 
moet zien tied uutzieken om deur te breken 
of weer daele te gaon (Obk), (inzake 
abortus bij het vee:) D'r was mat iep 
middel: oprumen veur de dood, al kon een 
faor of wat uutzieken laoten ok (0w) 2. 
z'n ziekte laten uitvieren door rust te 
houden, door het bed te houden Ze moe'n 
goed uutzieken (Dho, Nbk), Et moet zien 
tied hebben, je moe'n even uutzieken 
(01-N1), Et is et beste daf' mat goed 
uutzieken (Diz), Je moen de griep mat 
even uutzieken (Np) 
uutzien ['yts ... ]  - verlangend uitkijken 
naar: Daar kan 'k toch zo naor uutzien 
(Nbk) 
uutzingen ['yts.J - uitzingen: ten einde 
zingen; volhouden: Af'mar genoeg eten en 
drinken hebben, dan kuj't lange uutzingen 
(Nbk), As hij et om de centen uutzingen 
kon, mos hij de koenen die et kalf ver-
smeten hadden, azzholen, want ze deden et 
as regel mat ien keer (vo); zingend uiten 
Wat het ze weer een goed zin, ze zingt et 
uut (Nbk) 
uutzinnig [yt'srnax] - uitzinnig: van 
blijdschap De meensken weren uutzinnig 
van bliedschop en hielendal van et stok 
(Wol, vo) 
uutzitten ['yts...] - uitzitten: met zitten 
doorbrengen, zittend tot het eind doorgaan, 
ten einde brengen et ooldejaor uutzitten 
(Nbk, b, j), je straf uutzitten (spot.), Ik heb 
d'r niet vule belang bij, mat ik moet die 
vergeerdering mat zien wit te zitten (Nbk) 
uutzoegen Ook uutzugen ( Wil) ['yts ... / ... ] 
- uitzuigen: zuigend wegnemen, reinigen; 
leegzuigen; uitbuiten 
uutzoeger Ook uutzuger (Wil) ['ytsu:g/ 
...sy:gç] - uitzuiger: uitbuiter, iemand die 
een ander altijd te veel laat betalen Een 
uutzoeger wil et onderste uut de kanne 

hebben, daor vaalt niet mit de onder-
haan delen (Nw), Hij is een verrekte 
uutzoeger (El), Veurdat de pachtweg be-
ston waren een boel grondbezitters echte 
uutzugers (Spa) 
uutzondering z. uutzundering 
uutzonderlik z uutzunderlik 
uutzugen Z. Uutzoegen 
uutzuger z. uutzoeger 
uutzuken Ook uutzeuken (Wil) ['ytsy:kij, 

- uitzoeken: uitkiezen Ie 
moe'n de mooiste foto's mat uutzuken 
(Nbk), Spul zat, je kun mat uutzuken 
(Bdie, Op, Diz), Wat hef' daor toch een 
teer plakkien veur uutzocht (b), Ik heb al 
pIa/ir uutzocht bijv bij een feest: goeie 
zitplaatsen (Nw); selecteren, sorteren We 
zullen de eerpels even uutzuken sorteren 
(Np), De wasse moet wat uutzocbt wodden 
gesorteerd (Ste); nagaan, onderzoeken Ik 
moet dat nog even uutzuken, wie d'r doe 
bij west hebben (Nbk), Wij bin niet zo 
femilieziek, mat sommigen zuken et hiel 
veer uut gaan na wie er allemaal nog tot de 
familie kan worden gerekend (en bijgevolg 
kan worden aangeschreven, uitgenodigd 
enz.) (Nbk); erop toeleggen, bewust uit- 
zoeken om voordeel te behalen Die 
meensken zuken et wel zo uut, ze gaon alle 
winkels bij langes (El), Hij zeukt et altied 
wel zo uut dat hij d'r veurdeel van het 
(Sz), Die zocht et uut om dr voor niks of 
te kommen (0w), Hij zocht et wel uut! hij 
zorgt altijd dat z'n eigen belang wordt 
gediend (Ste), Ie zuken et mat uutf je 
bekijkt het maar! (Nbk) 
uutzukcr de; -5; -tien ['ytsy:kç, ...sy:j..] 
1. iemand die de zaken altijd uitpluist, tot 
in detail nagaat 2. iemand die altijd zorgt 
dat hij het beste krijgt en zo weinig 
mogelijk betaalt (Obk, 0w) Die uutzuker 
past goed op 'e kleinties (0w), Dat is een 
echte uutzufcer, die schit niet voor twelf 
ure (Obk) 
uutzukeri'je de; -n [ytsy:kr'tjo, ook ..cjo, 
z. -ije] 1. het uutzuken, het gedoe rond 
het uutzuken, z. aldaar Et wedt nog een 
biele uutzukene, dat perces (Db) 
uutzunderen (Dho) ['ytsAndrnj - 
uitzonderen: buitensluiten Ze vienen etniet 
mooi dat ze heur uutzunderen (Dho) 
uutzunderige z. uutzundering 
uutzundering (verspr.) Ook uutzunderige 

-574- 



uutzunderingsgeval - wij 

(Ste), uutzondering (verspr.) ['ytsAndçu)/ 
... sAndroyoL.son... - uitzonderingsgeval, 
afwijkend geval D'r is veur him een 
uutzundering maek4 vanwege zien goeie 
gedrag (Dfo), Dat is ok een uutzondering, 
die man zit altied in de auto en now zien 
we n op 'e fiets langes gaan (Ld), Et is 
zover een uutzondering, af' es een mooie 
dag kriegen (Obk), Dat is dan ok echt een 
uutzondering (Ru), Tegen worig is et uut-
zondering as de kiender de oolden verno-
men (Obk); het uitzonderen, in de verb. 
bij uutzzmdering J. drinkt bij uutzon-
dering wel es een bakkien thee (Nw), Bij 
uutzun dering zief' ze nog es een keer 
(Dho), Bij grote uutzondenng mochten de 
kiender ok mit naor et [eest (Sz) 
uutzunderingsgeval (Nl) ['yts --- ] - uit-
zonderingsgeval 
uutzunderljk (Dho, Nbk, Np, Nw, 0w, j) 
Ook uutzonderlik (Ru, Oh, El, Nbk, Op, 
0w, Spa, Sz, Wol) [yt'sAndr1ok/ ... son... 1 - 
uitzonderlijk: een uitzondering zijnd een 
outaunderlik geval (0w, Nbk); bijzonder, 
enorm Et hoolt moet zeker wel van 
uutzimderlike kwaliteit west hebben (j), Et 
is uutzunderlik slecht weer (Np), Et is nog 
uutzonderlik mooi weer veur de tied van 't 
jaar (Op, Ru), een uutzonderlik geval 
(0w), een outzunderlik mooie aovend 
(Dho), Et weer is op 't heden wel uut-
zonderlik koold veur de tied van 't jaor 
(Op), De koorts ]cup uutzonderlik hoge op 
(Sz), uutzunderlik hoge priezen (Nw) 
uutzunigen (Db, Dfo, Np, Ste, S; t: lm) 
zw. ww.; onoverg.; zunigde nut, het 
uutzunigd ['ytsynag] 1. geld uitsparen 
door zuinig te zijn, uitzuinigen Die bin 
zunig mit eten, die zunigen daor op out 
(Ste), We moen op alles uutzunigen, now 
de tieden een stok minder wodden ( Dfo) 
uutzwaaien (Nbk) ['yts...j - uitzwaaien: 
uitwuiven 
uutzwarmen (spor.) ['ytsw.j - uitzwer-
men: zwermend uitvliegen, ook hij ver-
gelijking: Die [cmiiie is over de hiele 
wereld uutzwarrnd is her en der op aarde 
terecht gekomen (Nbk) 
uutzwemmen ['yts...] - ten einde zwem-
men de wedstried uutzwemmen (Nbk), Ik 
bib uutzwonlmen heb genoeg gezwommen 
(Nbk) 
uutzweren (Nbk) zw. ww.; overg., on- 

overg.; zweerde uut, het (het. 1)/is het. 2) 
uutzweerd ['ytsw ... ] 1. zich uiten door te 
zwetsen Hij was zo trots op wat hij daon 
bad, hij zweerde et uur (Nbk) 2. (ono-
verg.) ten einde zwetsen Bij'baost es een 
keer uutzweerd? (Nbk) 
uutzwevelen (Dfo, Np) ['yt..i - uit-
zwavelen (m.b.t. bijen) De körfmoet out-
zweveld wodden (Np) 
uutzwieten ['yts ... ] - door zweten afschei-
den (van vocht); verder in et uutzwieten 
zweten door inspanning enz.: Hij wodde 
zo benauwd, hij zwiette et out (Nbk) 
uzi (1) de; -'s ['uzi] - uzi 
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v de; -'5; v-gien [ft:] 1. de letter, klank v 
2. woordreeksen e.d die met de letter v 
aanvangen 3. (veelal als hoofdletter) vorm 
als van de letter v De gaanzen vliegen in 
een V(Obk, Ma, Ste) 
V-snaore (spor.) ['f ...J - v-snaar 
v. - afkorting van van, vas, vrouw, 
vrouwelik 
V.A.R.A. - V.A.RA 
v.h. - afkorting van veurbeeld 
v.C., v.Chr. - afkortingen van veur 
Christus 
v.d. - afkorting van van de 
v.cLs. - afkorting van van de schrie ver 
v.e. - afkorting van van een 
v.1.n.r. - afkorting van van links naar 
rechts 
v.o. - afkorting van van anderen 
V.F.R.O. - V.PR.O. 
v.r.n.l. - afkorting van van rechts naar 
links 
V.U.T. [fAt] - afkorting van vervroegde 
uuttreding N is mit de vut, Hij is al mit 
de vui ... mit de vut gaan 
V.V.D. - V.VD. 
V.V.D.M. - afkorting van Verieninge veur 
dienstplichtige militairen 
V.V.N. - afkorting van Veilig Verkeer 
Nederlaand 
V.V.V. - v.vv. 
v.w.o. - afkorting van veurbereidend 
wetenschoppelik onderwies 
va (verspr) [fa:] - va Va komt niet thuus 
(Ste), Ik macht altied de tebak in va zien 
pierewaaier stoppen (Wol), oons va (Db) 
vaag z. vaeg 
vaak (Op) de ['fa:k] i. vaak, neiging tot 
slapen, in praaties veur de vaak praatjes 
die niets voorstellen (Op) 2. z. vaelce 
vaalbrogge (Wol, n, ho: Bu) de; -n 

['fa:lbrogoj 1. wankele stapel, wankel 
staand voorwerp 
vaals z. vals 
vaandel ['fâ:nd] - vaandel: vlag, bep 
veldteken in vierkante vorm, doek aan een 
dwarsstok met emblemen enz. 
vaandrig (spor.) ['f:ndrtxJ - vaandrig (in 
het leger) 
vaankgat Z. vanggat 
vaantien (spor.) ['f:ntin] - vaantje, 
vlaggetje 
vaarboom z. veerboom 
vaarflcwaste z. varverskwaste 
vaarfrolle (Nw) [T...] - verfrol 
vaargen z. vargen 
vaarken z. varken 
vaarkenkrempen z krimpen 
vaarkenstiekel (Nw) de; -s ['fij 1. bep. 
grote distel Die tango was heufdzaekjik 
veur vaarkenstiekels, want die gewone 
stiekels kaf' d'r niet best mit lcriegen (Nw) 
vaarve z. varve 
vaarvekrablier z. vaj-vekrabber 
vaai-velaoge z. varflaoge 
vaarven z. varven 
vaarver z. varver 
vaas (Nbk) Ook vueze ( Pe-Dbl), vaze 
(Obk) [fa:sI'fe:zol'fa:zo] - vaas een vaas 
mit bloemen (Nbk) 
vaast z. vast 
vaaste Ook vast (bet. 3, 5: Nbk, Op), vaste 
(WE) bn, bw; -r ['fa:sto/'fast(a)] t. (bn.) 
niet van z'n plaats te krijgen, niet 
beweeglijk Die spieker zit goed vaas-te 
(Nbk), De paal zit niet goed vaaste in de 
grond (Nbk), We zatten mit de auto vaas-te 
in de modder en de snij/rommel (Nbk), 
(fig.) Dat zit vaas-te die zaak is vast-
gelopen, daar komen ze niet mee verder 
(Np), Dat is zo vaas-te as een buus dat is 
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vaaste- - vaasteholen 

absoluut zeker (Nbk) 2. niet veranderend 
van plaats, richting enz. Dat kleinejongien 
staat nog niet zo vaaste op 'e bienen 
(Nbk), Die auto ligt mooi vaaste op 'e weg 
(Nbk), Ie moe'n vaaste in de schoenen 
staon stevig in je schoenen staan, vast van 
gedrag en karakter zijn (Nbk, Np) 3. (van 
de slaap) zonder onderbreking HIJ ligt zo 
mooi vaaste te slappen (Nbk) 4. zeker, 
zonder twijfel (b) Dat is vaaste (b), En 
mooi vaaste het die K. dat ok geleufd (b) 
5. blijvend, niet veranderbaar een vaaste 
verbiening (spon), een vaaste anstelling 
(spot.), een vaast dienstverbaand een vaste 
betrekking (spor), vaaste verkering, vaast 
warlç vaaste plaanten, een vaaste hure 
(Np), een vaaste rente (Nbk), vaast weer 
stabiel (Nbk), Aj' maondeliks een vaast 
bedrag naor de baanic brengen, enje iaoten 
dat een jaor of wat staon mit rente op 
rente, dan gaat dat aorig anpotten (Op), Ze 
hebben daar een vaast tarief (Np), een 
vaaste wiend (Dho), vaast vuur (Dhau), 
een vaaste tied een vast afgesproken 
tijdstip (Np) 6. hard, niet week (gien) 
vaaste grond onder de voeten hebben 
(spot.), (zelfst.) op de vaaste op de harde 
ondergrond (d.i. met bouwen, i.v.m. de 
fundering) (Nbk, Ob) 7. stevig, krachtig 
(houdend) Hij bul et vaaste in de hanen 
(Nbk), Hej'et goed vaaste? (Nbk), Et touw 
zat aorig vaaste (Nbk), een vast geheugen 
(Sz) 8. stevig verbonden (vaak fig.) een 
vaaste vloerbedekking, Ze hebben een 
vaaste baand voelen zich sterk met elkaar 
verbonden (Nbk), D'r zit nogal wat an 
vaaste het is nogal komplex, er komt nogal 
wat bij kijken (Nbk), zo ook D'r zit meer 
an vaaste as daf' daenken (Nbk) 9. op slot 
Ze weren niet thuus, de deure zat vaaste 
(Nbk), Hef' de deure af vaaste? (Nbk), We 
kwarnmen veur de vaaste deure voor de 
gesloten deur, d.i.: ze waren niet thuis 
(Spa, Nbk) 10. z. vast *  Vaast geld, vaaste 
aarinoede ( Ste) 
vaaste- Ook vaste- (WH) - vast-; eerste 
lid in overg. ww. van het type vaastedoen, 
vaastemaeken en in onoverg. ww. van het 
type vaastezitten, vaasteliggen; ze zijn in 
dit woordenboek niet alle opgesomd 
vaastebakken (Nbk) [t..] - vastbakken 
(lett.) 
vaastebienen Ook vastebienen (Spa) [f...]  

- vastbinden We zullen dat beest goed 
vaastebienen (Diz), De doefte was een 
ronde buit; op 'e boverkaante kwam wat 
bladriet en dat wodde vaastebunnen, ie 
moe'n etgruun snieden (Ste) 
vaastedoen Ook vastedoen (Spa); ook niet 
aaneen geschreven st. ww.; overg.; dee 
vaaste, het vaastedaon ['f...] 1. vastmaken 
de deure vaastedoen op slot doen, Doe je 
gulp es vaaste! (Nbk), Ie moe'n de hond es 
vaastedoen, aanst bit hij iene vastzetten 
(Nbk) 
vaastedouwen (Nbk) zw. ww.; overg.; 
douwde vaaste, het vaastedouwd ['±1..] 1. 
door te duwen ineen doen zijn, vast doen 
zijn Rij het de deure vaastedouwd (Nbk) 
vaastedri'jen (Nbk, Np, Obk) ['f...] - 
vastdraaien Ie kun een moere vaastedrijen 
mit een moersleutel of een moerdoppe 
(Np), de deure vaastedrijen ( Obk) 
vaastedrokken (Nbk) zw ww.; overg.; 
drokte vaaste, het vaastedrokt ['f...] 1. door 
te drukken vast doen zijn de deure 
vaastedrokken (Nbk) 
vaastegruuien (Nbk) [t..] - vastgroeien 
vaastehangen (Nbk) st. ww.; onoverg.; het 
vaastehongen ['f...] 1. (fig.) vast blijven 
zitten, niet los willen komen Et wark wil 
niet, et hangt je an de banen vaaste komt 
maar niet klaar, schiet maar niet op (Nbk) 
vaastehaoken [t..] - vasthaken De 
ovend- en kacheldeurtjes wodden mit een 
klinke en een neuze vaastehaokt (0w) 
vaastehechten Ook vasthechten (Spa) 
[fl.1 ... ] - vasthechten (lett.) rozen an de 
mure vaastehechten (Nbk, 0w), De 
pompepaol zat baandiezer ommetoe om de 
pompe d'r an vaaste te hechten (Np), Die 
pepieren zal ik even vaasteheebten, want 
ze gaon aided bij mekaar weg (Sz), 
(wederlc.) De klimop hecht hun hielemaole 
vaaste an de mure (Db) 
vaasteholen [t..] - vasthouden (in z'n 
hand(en)) Hier, hooi die haemer es even 
vaaste, je (Nbk), 0e, wat prikkelen me de 
banen toch, ik hooi et stuur te stief vaaste 
(Nw), De koffiemeule hadden ze in de 
schoot klemd om n stevig vaaste te holen 
mit ,naelen (Obk), Hooi je mar vaaste pas 
maar op, je krijgt nu iets schokkends te 
horen (Dhau, Nbk), Die hooit zien eigen 
vaaste laat niets over zijn kant gaan (Np), 
is vasthoudend (Bu), Et was wei een man 
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vaastehoolder - vaasteliggen 

van stavast, die hol zien aende wel vaaste 
hij was vasthoudend (Op), Die boolt zien 
aentien vaaste volhardt in zijn mening 
(Nbk); niet wegdoen, voor zich behouden, 
reserveren Die jonge hooft de balie te 
lange vaaste, hij pingelt d'r war wat wit 
(Ld), I'Jmoe'n 't even vaasteholen het niet 
aan een ander verkopen, verhuren etc, ni. 
omdat de spreker wsch. wil kopen, huren 
enz. (Diz, Nbk, 0w), vandaar Ik zal et een 
paer daegen voor je vaasteholen (Bdie, 
Dhau, El, Sz); gevangen houden: Ze heb-
ben him een peer daegen vaastehullen 
onder de karke (Obk) 
vaastehoolder (Db) Ook vaast/toolder 
(Dho, Nbk), vastizoolder (Nbk, 0w), 
vasthouder (Sz) ['f..J ...  ]  - vasthouder, 
iemand die volhardt 
vaastekielen (Obk) zw. ww.; overg.; kielde 
vaaste, het vaastekield ['fa:stakih] 1. 
vastzetten met een keg et vaastekielen van 
de zonde an de boom (Obk) 
vaastekitten (bs) [T...] - vastkitten De 
bijen kitten de spielen vaaste wit kit of 
propolis (bs) 
vaasteklaampen [T...] - vastklampen, zich 
met inspanning vasthouden (lett.) Hij mos 
Min vaasteklaanipen an een boonipien, 
aanders wodde hij van de sokken jacht 
(Dfo), Hij klaampte him vaaste an de boot 
(Db) 
vaasteklemmen (spot.) ['f...]  - vast-
klemmen: door te klemmen vastzetten 
vaastekleven [T] - vastkleven (uit 
zichzelf) of doen vastkleven * Zegen in 't 
nijjaor/Wij' mij wat geven/Dan hoop ik 
day' lang leven/Wij' mij niks geven/Dan 
hoop ik datje de potten en de pannen an 
de kont vaastekleven gezegd wanneer men 
(nl- de Hiddekaainpers) bij de huizen langs 
ging om de bewoners het nieuwjaar 'of te 
winnent, di. een gelukkig nieuwjaar 
wenste eerder dan degene die men dat 
toewenste (0w) 
vaastekliemen (Nbk) zw. ww.; onoverg.; 
scheidb.; kliemde vaaste, is vaastekliemd 
[T...] 1. vastkleven Et warklciiemtje na de 
banen vaaste het werk (dat met de handen 
wordt verricht) wil bep. niet vlotten (Nbk) 
vaasteklinken (Db, El, Mun) [T...] - 
vastklinken J'Jnioe'n eerst even de riem an 
de peerde-zille vaasteklinken (Db), le 
moe'n et d'r goed op vaasteklinken (Mun) 

vaastekioppen (Ste) [t..] - vasttimmeren: 
door kloppende bewegingen Mit een eize 
wodden d'r gatties in maekt en daor 
kwammen dan de boolten pennegies in en 
die wodden vaasteklopt (Ste) 
vaastekneupen [T...] - vastknopen: met 
knopen vastmaken dejasse vaastekneupen; 
vastmaken door te knopen (met touw enz.) 
Mit 't smerige waait hadden de boere-
vrouwen de schulk wit een gatbaand op 't 
gat vaastekneupt (Op), De kiender zatten 
dan in de kakstoel mit een leren mid-
delbaand, op 'e rogge wit leerties en een 
gaaspe die roemer maekt wodde as de 
kien der groter wodden; in et rooie 
aachterschut van de kakstoel zatten mooie 
rooie keuperen knoppen waor as de mid-
delbaandniit leren veters an vaaste-kneupt 
wodde; eers laggen de kiender d'r zo uut 
(0w), D'r is gien touw an vaaste te kneu-
pen ik kan het absoluut niet begrijpen 
(Nbk, 0w); ook fig.: aan iets verbinden, 
bijv. d'r nog een daggien an vaastekneu-
pen, di. bijv. aan een vakantie (Nbk) 
vaastekniepen ['f1.] - vastknijpen 
vaastekommen (Ste) st. ww.; onoverg.; 
scheidbaar; is vaastekommen ['f...] 1. vast 
komen te zitten Aj'mit een voer hof haost 
vaastekommen (Ste) 
vaastekoppelen (spot.) ['f...] - vastkop-
pelen, koppelend verbinden, ook fig. 
vaastelaand (s) [...'l...] - vasteland 
vaastelaandkflmaot (vo) [fa:sta'L..] - vas-
telandklimaat Zo, dus een vaastelaand-
klimaat, een dreuge locht en waarme 
zommers mit een protte zunne ( vo) 
vaasteleggen zw. ww.; overg.; legde 
vaaste, het vaastelegd ['f...] 1. zo leggen 
dat het vast zit Leg de boot war an dat 
paoltien vaaste (01-Nl), even vaasteleggen 
ni. de hoekgarven op een bep. wijze laden 
zodat ze goed vast komen te liggen (El) 2. 
op schrift stellen (om onzekerheid te 
voorkomen, om te zorgen dat iets bewaard 
blijft) Dat mos notarieel opmaekt en 
vaastelegd wodden (Obk), oolde woorden 
vaasteleggen voor et woordeboek (Nbk) 
vaasteliesnen ['1'...]  - vastlijmen Dat 
oortien liemen we even weer vaaste ni. aan 
het kopje (Ld) 
vaasteliggen ['f...J - vastgemaakt liggen 
De boten liggen vaaste (Nbk); door 
vastlegging bepaald zijn Die ofspraoken 
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vaastelopen - vaastestaon 

liggen now vaaste (Nbk) 
vaastelopen ['t..] - vastlopen (in bep 
Dewegingen, lett.) fit aachterwiel van de 
fiets is vaastelopen (Obk), De krukasse is 
vaastelopen (Dho); (fig.:) in een toestand 
;eraken waaruit geen uitweg meer 
m ogelijk is, waarbij geen oplossing meer 
denkbaar is J8 kun wel naogaon dat dat 
vaastelopt (Diz) 
vaastemaeken zw./st. ww.; overg; het 
vaastemaekt ['f. ]  1. vastmaken As een 
varken schone was, stakken ze de spierstok 
aachter de hakken langes en dan wedde de 
spierstok vaastemaekt an de lodder, dan 
zetten ze de ledder in de hoogte en de boel 
wodde cupensneden (Np), Om et vaaste te 
maeken stikt hij zien reserve- angelstok in 
de grond (b), Ie konnen d'r gien touw an 
vaastemaeken er viel geen touw aan vast te 
knopen (Mun) 
vaastemaelen (Nbk) Ook vastemalen (Sz) 
st.  ww; wederlc; maelde vaaste, het 
vaastemaelenlvaastemaeld ['t..] 1. door 
draaiende bewegingen vast komen te 
zitten, vgl. Die trekker zit zo vaste as een 
niure, hij het n helemaole vaste malen 
(Sz) 
vaasten (Ste)  de ['fa:stiij 1. de 
omstandigheid waarin men vast, tijd van 
het vasten In de vaasten luudden ze alliend 
de zwaore klokke, dat is een lied van 
ontbering ( Ste) 
vaastenaegelen (versprD Ook  vaste-
nagelen (WH) [t..] - vastnagelen, 
vastspijkeren We inoe'n de vloerbedekking 
nog vaastenaegelen, dan kan et spul d'r in 
(Obk), Ie inoe'n 't mar goed vaastenaegelen 
(Ma), Ik zegge dit now wel, mar daor 
moef' me niet an vaastenaegelen, want zo 
percies wete ik et toch ok niet, heur (Op), 
Ik zal de plinten nog even vaastenaegelen, 
dan is de kaemer oftimmerd (Obk) 
vaastenaovend (Dho, Np) Ook vasten-
aovend (Bdie, Nw, Pe-Dbl) [fa:stifa:btptl 
fas ... ] - vastenavond 
vaasteni'jen ['ei - vastnaaien De knopen 
van dejasse moe'n vaastenijd wodden, die 
bingelen d5-  mar wat bij (Obk) 
vaastepakken ['t..] - vastpakken 
vaastepikken Ook vastepilcken (Spa) zw. 
ww; overg., onoverg.; pikte vaaste, het 
vaastepikt ['f.1...] t. (onoverg.) vastkleven 
Mit fletsbanelappen moej' precies wezen, 

want et lappien pikt zomar vaaste (Ld), fit 
kan je an de hanen vaastepilcken (Bdie), Ie 
bin zo smerig, ie pikken an de mure vaaste 
(0w), 't Is zo smerig, ie zouen d'r an 
vastepikken ( Spa) 2. (overg.) door te 
pikken ( bet. 9) vastmaken (Np) Pik mat 
even de waegen aachter de trekker vaaste 
(Np) 
vaasteplakken ['f...] - Ie moe'n dat even 
beter vaasteplalcken (Nbk), Hij zit an de 
stoel vaasteplakt komt nauwelijks van z'n 
stoel (Nbk, 0w), fit is daor zo smerig, ie 
plakken dt an de stoel vaaste (0w) 
vaastepraoten (spor.) ['f...] - vastpraten 
vaasteprikken ['f...] - vastprikken (lett.) 
Pienaesies wok een bult bruukt om ien of 
aander versiersel of gedienegien en zo 
vaaste te prikken en ok een buit mit 
plakkaorten bij de weg (Ld) 
vaasteroesten ['f..] - vastroesten Et gat 
roest oons vet niet an de stoel vaaste we 
zijn nogal beweeglijk, we zijn nogal in 
aktie (01-Nl) 
vaasteschroeven Ook vast eschroeven 
(WH) ['f./..] - vastschroeven een mooie 
vaasteschroeven (Nbk) 
vaastesjorren (Ma, Np, Nt, Obk) [T...] - 
(stevig) vasttrekken, door te trekken stevig 
vastmaken Ie moe'n dat pa.kkien goed op 'e 
fiets vaastesjorren (Np), De schipper was 
et zeil strieken en vaastesjori-en (Obk) 
vaastesleutelen zw. ww.; overg.; sleutelde 
vaaste, het vaastesleuteld ['t..] t. door te 
sleutelen vastmaken 2. vastzetten van 
leidsels door de sleutels aan het hoofdstel, 
z. sleutel, bet. 4 
vaastesnoeren (El, Wol) ['t..] - vast-
snoeren We mossen de takkebos vaaste-
snoeren (Wol) 
vaastespelden (Nbk, 0w) Ook vaste-
spelden ( Spa) zw. ww.; overg.; speldde 
vaaste, het vaastespeld ['f ---  ... ] 1. door te 
spelden vastmaken Vroeger wodden kleine 
kiender in 't pak vastespeld (Spa) 
vaastespiekeren (verspr.) Ook vast-
spiekeren (Sz) ['f...] - vastspijkeren 
ldompedraod over de kappe [ van een 
klomp] trekken en vaastespiekeren (Bdie) 
vaastestampen (Nbk, Ste) ['t..] - vast-
stampen 't Harte van de pompe wedde 
vaastestampt mit koevet ( Ste) 
vaastestaon ['t..] - vaststaan Dat staot 
vaaste (Nbk), fit staat nog niet hielemaole 

-579- 



vaastesteld - vacht 

vaaste het is nog niet helemaal zeker (Nbk) 
vaastesteld ['f..J - vastgesteld 
vaastestellen  [T...]  - vaststellen: 
afspreken, vastleggen Ze zullen een 
daotwn vew-  et dorpsfeest vaastestellen 
(Op), Jim kun an 't wark gaan veur et 
vaastestelde tarief en aan ders ga on jim war 
neor huis (vo) 
vaastestikken ['f...] - vaststeken, stekend 
bevestigen even vaastestikicen (Bu) 
vaastestrikken (Nbk, Spa) Ook vaste-
strikken (Sz) [f./...] - vaststrikken qo et 
gat zatten warschienlik nog an weers-
kaanten twie baantJes, die as vaastestrikt 
wodden kannen (Nbk) 
vaastetrappen ['f1..] - vasttrappen 
vaastetrekken ['f1..] - vasttrekken, door 
trekken vastmaken 
vaastevriezen Ook vastevriezen ( Sz) ['f..] 
- vastvriezen Et kacbellit was vaaste-
vreuxen di bij wijze van vergelijking, hier 
gezegd om de enorme vrieskou te bena-
drukken (b), As et slot van de autodew-e 
vastevrew-en is, rnoej' d'r even teugen 
pissen, dan is et zo los (Sz) 
vaastezetten ['f...] - (overg.) vastzetten, 
stevig bevestigen Vroeger wodde alles mit 
hoolten pennen vaastezet in de hazen ( El), 
De (zende)kiele is om de zonde an de 
boom (de stok) vaaste te zetten, de kiele 
komt in de zendering ( Ste), Deur de 
schoeve naar onder in de pote te drokken, 
kan de hekke vaastezet wodden (Op), Even 
flink ansjorren! Goed vaastezetten! (Ma), 
De busse [ nl.  in de naaf van het 
wagenwiel] wodde d'r hiete in maakt; an 
de busse zat ok een raantien, en die busse 
wodde ok weer mit de veurhaemej-
vaastezet (Op), Af' et peerd veur de 
mesiene zetten, moej' de nekrieme wei 
vaastezetten (Sz), Die steek moet ik 
even pies vaastezetten, eers gaot hij 
raffelen (Obk), Bij et vlechten van een 
matte vear over de vloer, mossen de steken 
op een raam vaastezet wodden (0w), een 
ooriezersp elde om de missies vaste te 
zetten (0w); (wederk.) vast gaan zitten, 
zich vastzetten (Nbk) Depiaante begint al 
aorig te wottelen, as hij m vaastezet (Nbk) 
vaastezitten st-  ww.; onoverg; het 
vaastezeten ['f..] 1. zo zitten, staan, liggen 
dat geen beweging mogelijk is Ze zatten 
lestaovens haost vaaste in de snijrommel  

(Nbk), zo ook We hadden et daar niks te 
roem doe we daar bij duustermaone in de 
modder vaastezatten (0w), As de gek 
vaastezitten bleef baf' soms de keuken vol 
rook (Obk), (onpers.) Hij rochelt nogal 
wat, er zit b7 norig vaaste hij kan het slijm 
maar steeds niet weghoesten (Nbk, El), 
(gezegd als honden na de geslachtsdaad 
niet weer van elkaar los kunnen komen:) 
Die honnen zitten vaaste (Np) 2. niet 
kunnende doorgaan, afstuiten op Waor zat 
et m aenlik nog op vaaste? (Nbk), Et zit 
nog vaaste op 'e centeraosie (d) 3. be-
vestigd zitten Ik kon de karke niet van de 
flesse knagen, die zat wel zo vaaste! 
(Nbk), Plaggestikken is et beste werk niet, 
want ze [nl. de plaggen] zitten naar drie 
kaanten vaaste (Dfo), Die twie dingen 
zitten an mekeer vaaste (b), (..) daar de 
koenen an vaastezatten (Dfo), H5 zit aorig 
vaste an de centen is overdreven zuinig, 
geeft niet gemakkelijk geld uit (Np), d'r an 
vaastezitten er niet af kunnen 4. in de 
gevangenis zitten 
vaastezoegen [T...] - (wederk.) vastzuigen 
vaastgoed (Nbk, Pe-Dbl) ['f...] - vastgoed 
vaasthoolder z. vaastehoojder 
vaastighied Ook vastig/zied (Nt, Spa), 
voor -heid z. -hied de; ...heden 
['fa:staxhit/'fastoxhit] 1. vaste struktuur, 
stevigheid  van samenstelling, qua 
ondergrond Dat verhaal van him rammelde 
bielemaole, d'r zat niks gien vaastigbeid in 
(Op), wat vaastigbied bi de maege eten (s: 
Oost.)  2. zekerheid, vooral: van 
bestaansmiddelen, qua baan Ie moe'n wel 
vastigheid hebben d.i. in geldzaken (Spa), 
Ie moe'n mar es naar een zitdag van et 
daegehks bestuur van de kemmissie gaan 
CD om wat vaastighied vraogen (vo), Ik wil 
't zeker weten, ik wil vastigheid (Sz), In 
geval van een baene wij' vastigbied heb-
ben (Nt), Hej'al wat vaastighied weet je al 
hoe het zal komen (Ba), Ze hebben nog 
nooit gien vaastighied dat ze daar tim-
meren meugen (Np) 3. onroerend goed 
(Dfo, Obk, 0w) piene in 't lief hebben mit 
een beschrieving van vaastigbeden (0w), 
vaastigheden in bezit hebben landerijen in 
bezit hebben, onroerend goed (Dfo), Een 
buus mit of zonder grond is vaastighied 
(Obk) 
vacht (spor.) [faxt] - vacht (di. van het 
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vader - vak 

haar van dieren, lett) 
vader (verspr. WS, spor. OS) Ook vaeder 
(Bdie, Dmi, Nt), vae (Edie) 
[fa:dç/'fs:dç/fc:] - vader: mannelijke per-
soon of dier met nakomelingen, ook: God, 
in verb. als Oonze vader (Nt, Nw, Ste), z. 
ook belt, veer; soms als informele, iro-
nische of licht dreigende aanspreekvorm: 
Nee, vader, ie weten wel beter! (Nbk); ook 
in de Heilige Vader de paus (spor.) 
vaderdag ['f...] - vaderdag 
vaderlaand ['f .j - vaderland: land of 
regio waar men geboren en getogen is, 
waar men zich thuis voelt, bakermat Die 
meensken bin drok an 't praoten, ze 
ridden eren veur 't vaderlaand weg on-
geremd, aan één stuk door (Np), zo ook 
HIJ luit veur 't vaderland weg kletst een 
eind weg (Nbk, Ma), Hij praot mat veur et 
lieve vaderlaand weg (Op) en Dat kiend is 
nog mat twee jaor, hij kletst al veur 't 
vaderland weg, et wedt vast een grote 
praoter (Sz), Hij leeft veur et vaderlaand 
weg leeft er maar wat op los (Nw), En die 
streupten mat veur 't vaderlaand weg 
zonder enige vorm van geremdheid, voor-
zichtigheid (b) 
vaderlaansliefde [T...] - vaderlandsliefde 
(.) de boeren deden wat ze kennen, was 
et niet nut vaderlaansliefde, dan was et wel 
om hear eigen ponge (vo) 
vadse z. vodse 
vadsig brn, bw. ['fatsax] 1. gezegd van 
iemand die er dik, vet, kwabbig uitziet Ie 
moe'n d'r wat omme daenken, ie wo'n zo 
vadsig as wat (Wol), Wat een vadsig 
ventien (El), Wat een vies, vadsig vrom-
mes (Diz), Bij vadsige meensken poelt et 
beat om 't gezichte (Nw), Hij is vadsig 
dikke (Bdie, Ste) 2. smerig (Dfo) 
vae z. vader 
vaeder z. vader 
vaeg (Nbk) Ook vaag (spor.) [fe:x/fa:x] - 
vaag: van omtrek, ook: niet helder 
geformuleerd Et was nogal vaag, wat hij 
daor zee (Nbk), Dat ligt mij nog wat vaeg 
ik kan het me niet zo goed meer 
herinneren (Nbk) 
vaeke Ook vake (Wil), vaak (Wil) 
['fs:ko/'fa:ka/fa:k] - vaak, niet zelden Hij 
zal nog wel es een keer vaeker mit de kop 
tegen de mate lopen (0w), Veuls te vaeke 
is zij op 'erittel(Np), Et regent van 'tjaor 

vusen te vaeke (Nbk), Zo vaeke as ik an 't 
ploegen west bin, kreeg ik in de smiezen 
dat d'r een vore van mien akker of sneden 
was (b) 
vaekentieds (Ld, Np, Obk, Pe-Dbl) bw. 
[Ts:1citits] 1. vaak, niet zelden 
vaeks (OS, verspr WS) bw. ['fs:ks] 1. 
vaak, nogal eens, meestal As iene al es wat 
te kot komt, dan is et op een aan dere keer 
vaeks kiek eersomme (0w), Et is vaeks 
een hielgezuak, beat ( El, Nbk), Ze wussen 
dan vaeks wel wie as d'r min was wie er 
erg ziek was (Ow), Vaeksis 't eigen schuld 
veelal (Ld, Db) 2. misschien (verspr. OS, 
Nt, Pe-Dbl, Sz) 
vackstieden (Nbk) bw. ['fe:kstidv]  1. vaak, 
meestal 
vael Ook vaele (Ste) bn.; vaeler/vaelder, 
vaelst ['fs:l/'fs:la] 1. vaal, bleek van kleur 
zo vael asmiege(Np). .... aspisse(Ste) 2. 
(van licht) fiets (Op, ba) een vael 
zunnegien lucht waarbij de zon vaal achter 
wolken vandaan schijnt, zodanig dat het 
gemakkelijk weer slecht weer lijkt te kun-
nen worden (Op) 3. gemeen, smerig (Dfo, 
s, b: lm), in een vaele streek een gemene, 
smerige streek (Dfo, s) 
vaelachtig (Nbk) [T...] - vaalachtig 
vaele z. vael 
vaem de; -en [f:m] 1. vaam, vadem, de 
lengte tussen de uiteinden der handen 
wanneer men die zijwaarts uitgestrekt 
houdt Tussen haand en haand is een vaam, 
af de aarms gestrekt hebben ( Ste) 2. 
bekende lengtemaat: vadem (Np, b: Im) Ik 
moet mat zovule vaem touw hebben (Np) 
vaeinen (Bu, El, Ma, Nbk) [t:rp:] - 
vamen, vademen: met gestrekte armen 
omvatten Ie kun et wel vaemen (Nbk), 
ook: met grote passen lopen (El) 
vaenster z veenster 
vaensterhaank z. veensterbaank 
vaer z. veer 1 
vaerboom z. veerboom 
vaeren z. veren II 
vaergeul z. veergeul 
vaerschute (Ste) de; -n ['f...] 1. schuit: 
waarmee men vaart 
vaerwaeter z veerwaeter 
vaeze z. vaas 
vak et; -ken; -kien [fak] 1. begrensd vlak 
2. baanvak, dijkvak e.d. (spor.) 3. vak in 
een kast, la, schoolbank e.d. Ik heb mien 
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vakantiekolonie - val 

boeken in 't vak daon (Nbk) 4. hooivak 
(Bu, El, Ma) Mit de hujnlokker trek ie huj 
uur et vak om begin te kriegen mit een 
kiaarnpe (Bu) 5. beroep Wat isje vak! Wat 
doej' your de kost! (Ma) 6. specialisme, 
bijzondere kundigheid, schoolvak Hij is 
timmerman van zien vak (Np) * Ieder zien 
vak! (spor.), Opscheppen is ok een vak! 
wat is hij/zij weer aan het opscheppen, wat 
schep jij weer op, zeg! (Dhau), zo ook 
Opscheppen en in de broek schieten is ok 
een vak (Bu) 
vakantiekolonie z. vekaansiekelonie 
vakbekwaom (1) [aks. wisselt] - 
vakbekwaam 
vakbeweging ['t'...] - vakbeweging Wat dat 
auga ot kuwwe nog wel wat van de 
vakbeweging leren (vo) 
vakblad ['fagblat] - vakblad 
vakbond ['fagbont] - vakbond 
vakbondsbestuur (spor.) [t..] - vak-
bondsbestuur 
vakbondsbestuurder ['fagb ... ]  - vak-
bondsbestuurder 
vakbondsleider (spor.) [T...] - vak-
bondsleider 
vakbondslid (spot.) [t..] - vakbondslid 
vakbondsman ['f1..] - vakbondsman 
vakbondswinkel ['t'...] - vakbondswinkel 
vakcentraole (1) ['t'] - vakcentrale 
vake z. vaeke 
vakexamen (1) [Tak ... ] - vakexamen 
vakfederaosie (1) ['f1..] - vakfederatie 
vakgebied ['t'...] - vakgebied 
vakgeheim (1) [t..] - vakgeheim 
vakgeleerde (spor.) ['t'...] - vakgeleerde 
vakgenoot (spot.) [t'...] - vakgenoot 
vakgroep (spor.) ['f ..j - vakgroep (aan 
een universiteit, onderzoeksinstituut an-
derszins) 
vakidioot (spor.) ['f...] - vakidioot 
vakjargon (1) ['t'...] - vakjargon 
vakk. - afkorting van vakiceture 
vakkepakket ['fako...] - vakkenpakket 
vakketure [faka't ... ]  - vakature (open-
staande betrekking, bestuursftnktie e.d.) 
vakketurebaank (1) [...'t...] - vakaturebank 
vakkefurekemmissie (1) [...'t...] - vaka-
turekommissie 
vakketuremelding (1) [...'t...] - vaka-
turemelding 
vakketurestop (1) [...'t...] - vakaturestop 
vakkundig [fa'k&ndax] - vakkundig, vak- 

bekwaam Sommige mannen konnen de 
oppers zo vakkundig opzetten (Obk) 
vakleerkracht ['t'...] - vakleerkracht 
vaklekaol (spot.) [Tak ... ] - vaklokaal 
vakliteretuur [Tak...] - vakliteratuur 
vakmaanssehop ['t'...] - vakmanschap * 
Vakmaansschop is meesterschop (0w) 
vakmaensken z. vafç.meensJcen 
vakman ['t'...] - vakman Dat is mij toch 
wel wat in de ere as vakman (vo) 
vakmeensken (Nbk, Wol) Ook vakmaen-
sken (0w) [Tak ... / ... ] - vaklui, specialisten 
Zoek turfioege mossen ankerturven i)7 legd 
wodden, dat allienig vakniaensken kennen 
(0w) 
vakmenister (1) ['fak...] - vakminister 
vakni'js (1) ['t'...] - vaknieuws 
vakopleiding (spot.) [T...] - vakopleiding 
vakorgenisaosie (spor.) [Tak...] - 
vakorganisatie, vakbond 
vaksehoele (1) [T...] - vakschool, school 
voor een bep. vakopleiding 
vakspecialist (spor.) ['f1..] - vakspecialist 
vakstudie (spor.) [Tak...] - vakstudie 
vaktael (spor.) [Tak...] - vaktaal 
vaktechniek (spor.) [Tak...] - vaktechniek 
vaktekenen (1) [Tak...] - vaktekenen 
vaktiedschrift (spor.) ['t'...] - vaktijdschrift 
vakuüm (spot.) [fa:kyMAm, ... 5m1 - 
vacuüm vakuüm verpakt (Nbk) 
vakuümpompe (spor.) ['t'...] - vacuüm- 
POMP 
vakuümslange (1) ['t'...] - vacuümslang 
vakuümsluting (1) ['t'...] - vacuümsluiting 
vakulimtank (spot.) [t..] - vacuümtank 
vakuiimtechniek (spor.) [t..] - vacuüm-
techniek 
vakuümverpakking (1) [t..] - vacuüm-
verpakking 
vakverbond ['t'...] - vakverbond 
vakverieninge (1) ['t'...] - vakvereniging 
vakvrouw (1) ['t'] - vakvrouw 
vakwark (spot.) ['f1..] - vakwerk: werk 
kennelijk van/voor een vakkundig iemand; 
vakbouw (in muren) 
vakwereld (1) ['t'...] - vakwereld 
val (verspr.) Ook vatte (bet. 1: Bdie, Obk, 
Wol) et; -Ier; -legien [fal(a)] 1. vanggat 
(ook in toepassing op het bergen van 
rogge) Gao-r-ie mar in 't val staon (Nok), 
Mem het wel es verteld dat zij wel es in et 
val staon mos, wit etroggeînmennen (0w), 
de valle waor ze de schoeven deur op- 
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valappel - valreep 

stakken (Obk) 2. keer dat men/iets neervalt 
(spor.) een val maeken (spor.) 3. vero-
vering of overgave van een stad, burcht 
e.d. (spor.) de val van Antwerpen (1) 4. 
hetz. als vallegien, z. aldaar (01-Nl) 
valappel (Bdie, Bu, Db, Dfo, Spa) Ook 
ofvalappel (Obk, Ste) ['f.....afal ... ] - val-
appel Die ofvalappels moej' appat holen, 
die kun niet duren (Obk) 
valbeugel (01-Nl) - valbeugel 
vajderaosie z. veralderaosie 
valdeure (spor.) ['f..] - valdeur, deur die 
men kan oplichten of laten vallen en die 
draait om een horizontale as 
valen st. ww.; onoverg.; is valen [fa:lu] 1. 
neervallen, naar beneden vallen, omvallen 
Ei is me op 'e grond valen (Nbk), Et is an 
diggels valen (Nbk), Ei is me uut de hanen 
velen Nbk), Hij vul languut over de 
grond (Nbk), Hij vul van himzels viel 
flauw, ging van z'n stokje (Sz, Np), in et 
waeter valen d.i. ook Eg.: niet doorgaan 
(spor.), op 'e k.nijen valen di. bewust: met 
name om te smeken of om te bidden 
(spor.), d'r over velen het niet pikken, zich 
er kritisch over uitlaten 2. losgaan en 
neervallen Et petret is van de mate velen 
(Nbk), Ei blad vaalt van de bomen (Nbk), 
valend blad ( Nbk), valende ziekte vallende 
ziekte (spor.) 3. (van licht) van elders 
binnenkomen en zich mani- festeren Et 
locht vaalt me krek op 'e spiegel (Nbk) 4. 
(van wat men wil uiten) gezegd worden Et 
vul me zomar uut de mond (Nbk), Ei is 
zolcke tieden ok mat kiek boe etje uut de 
mond vaalt (Nbk) 5. terechtkomen op, in 
Et oge vul me d'r op ik zag het toevallig 
(Nbk) 6. plaatshebben in een bep. periode, 
op een bep. tijdstip Sunderklaos vaalt dit 
jaor op een woensdag (Nbk), A. k jaordag 
vaalt meerstal in de zommervekaansie 
(Nbk) 7. (van klappen, knallen) gegeven 
worden, neerkomen, weerklinken D'r 
vullen klappen (Nbk), D'r vul een schot 
(Nbk) 8. neerhangen, neerkomen overeen-
komstig de val Heur haor vaalt in krullen 
op 'e schoolders (Nbk), De plooien van de 
jurk valen niet goed (Nbk), vandaar Die 
jurk vaalt niet goed (Nbk) 9. zich 
voordoen, neerdalen, komen over (nl. over 
mensen, een situatie) D'r vul een stilte 
(Nbk), D'r vullen woorden er deed zich 
geruzie voor (spor.) 10. omkomen Moe'n 

d'r dan dooien velen? (Nbk) 11. een val 
(bet. 3) ondergaan (spor.) 12. in iene in de 
rede valen 13. te situeren zijn, te rekenen 
zijn Dat mooi'  niet mittellen, dat vaalt d'r 
buten (Nbk), Dat vaalt now len keer onder 
een bepaold artikel in de wet (Nbk) 14. in 
een bep. situatie of omstandigheid geraken 
van de iene verbaozing in de aan dere velen 
(Nbk), Et vul in de smack, Hij is in de 
slaop valen (Nbk), As d'r iene bij weg 
vaalt (..) bij het groepje weg geraakt, 
vooral: door overlijden inzake een echtpaar 
(Nbk, be: Bu, Nw) 15. vastgesteld worden 
(met name van een besluit) D5-  is nog gien 
besluut valen (Nbk) 16. in velen ic-
kunnen worden Wat vaak d'r over te 
zeggen? (Nbk), D'r vaalt weinig van te 
zeggen (Nbk), D'r vaalt weinig an te doen 
(Nbk) 17. ondervinden, ervaren De reize 
vul him zwaor (Nbk) 
valeriaan (spor.) Ook veleriaan (f), 
vieriaan  (rk)  [falt:arijâ:n/faluarijâ:n/ 
flt:orjâ:n} - valeriaan, kleine valeriaan, 
echte valeriaan 
valgat (Db) et; -ten; -tien ['falgat] 1. 
vanggat, hetz. als val, bet. 1 
valhelm [Tal --- ] - valhelm 
valke (spor.) de; -n; valkien ['fal(o)ko] 1. 
bep. roofvogel: valk 
vallaot z. verlaot 
valle de; -n; -gien ['fala] 1. val (voor 
dieren) De muus zit in de valle (Ld, Spa), 
een valle veur et gat (Nbk), Helemaol 
onwetends trapte hij in de valle die ze 
veur him opzet hadden ( Op), as een moes 
in de valle zitten (Op) 2. z. val 
vallegien et; ...gies ['faloxin] 1. valletje, 
rabat, kort gordijn vallegies veur 't bedstee 
of boven kleine raempies (Bdie, Pe-Dbl), 
Bij de winter hek een vallegien veur 't 
glas hangen (Dhau), Ik hebbe val]egies 
bankt bij de roes (Np) 
vallei [fa'lej] - vallei 
valperti'j [Tal...] - valpartij Deur die 
valpertij hebbe ik een ribbe kneusd (Op) 
valplak (Np, 01-Nl, 0w) [Tal...] - valplek 
D'r zitten valplakken an die appel (Np) 
valraem (Obk) et; -en; -pien [Tal --- ] 1. 
raam dat om een horizontale as aan de 
onderkant draait 't Valraempien veur de 
kelder mit een peer sehieve plaankies naor 
binnen is een koekoek (Obk) 
valreep (spor.) ['falri:p] - valreep, in op 'e 

-583- 



vals - van 

valreep op het laatste moment (spor.) 
vals Ook vaals (b) bn., bw.; -er [falslfa:lsJ 
1. niet zuiver van klank Die piano staot 
vals is niet zuiver gestemd (Nbk), Wat 
zingt dat meenske toch vals (Nbk) 2. niet 
eerlijk, gemeen vals speulen, een valse ied 
(Dfo), een valse vent, een vals gezicht, een 
valse praoter mooiprater, vleier (Nw), een 
valse naeme een valse naam, Hij is zo vals 
as et waeter diepe is (Nw), . as een ekster 
(Nw), ...zo vals as de mieter (Np) 3. 
onbetrouwbaar, verraderlijk een valse vent 
(Nbk), een valse hond (Nbk) 4. boos, 
nijdig (bi) Hij wodde vals (bi) 5. 
nagemaakt of vervalst een vals gebit een 
kunstgebit (Nbk), vals geld (spor.), een 
vaals persoonsbewies ( b), valse kaant 
onecht kant (01-Nl) 6. (van licht) vaal, 
bleek (Op), in een vals zunnegien di. met 
vals licht, nl- zodanig dat de zon vaal 
achter wolken vandaan schijnt, een teken 
dat het gemakkelijk slecht weer kan 
worden (Op) 7. in valse bescheidenbied 
(spor.) 
valsemunter (spor.) [falsam&ntç] - valse-
munter 
valserd (Nbk, Sz) ['falsrt] - valsaard 
valserik (spor.) [falsank] - valserik 
vaishied Voor -heid z -hied ['falshit] - 
valsheid: het vals zijn in diverse bet. 
valsighied Voor -heid z -hied [falsaxhit] 
- valsigheid, het vals zijn in diverse bet. 
valstrik (spor.) [falstnk] - valstrik (fig) 
valuta (spor.)  [fa'lyta] - valuta, 
munteenheid vremde valuta's (spor.) 
van 1 de; -nen, -s [fan] 1. van, achter- 
naam, familienaam Hij is/hiet Van Rozen 
van zien van (Nbk), Hij het de van van 
Van Dalen (Np), De Roos is mien van 
(Wol), lederiene nuumde him bij de van 
(b), Ik weet niet iens wat van as hij had 
(Np) 
van II vz. [fan] 1. ter aanduiding van een 
verwijdering Ik kom kiek van mien wark 
(Nbk), Mien dochtertien komt gauw van 
schoele komt zo uit school (Dho), ook: zal 
weldra de school verlaten (Nbk), Af' weer 
van de stal kommen, moej'je kleren even 
goed oficloppen (Nbk), van huus gaon 
vertrekken (uit z'n huis) 2. ter aanduiding 
van de positie van waaruit, van het 
perspektief waaruit Hoe hiaten die meen-
sken van de overkaante? ( Wol), van dat 

plak of (Nbk), van mien kaante bekeken 
(Obk), van dichtebij, et van buten kennen 
3. ter uitdrukking van de eerdere staat van 
de nood een deugd maeken, Hij is op-
klommen van boereknecht tot schoele-
heufd (Nbk) 4. ter aanduiding van de 
handeling die men beëindigt Is hij al van 
't voetballen weerornme? (Nbk) 5. verwij - 
derd van een bep. positie We moe'n per-
beren die kwaofongen van de straote te 
holen, mat hoe doe'we dat? (Nbk) 6. ter 
aanduiding van het anders zijn Die kien der 
verschillen nogal van mekeer (Nbk) 7. ter 
aanduiding van een wegneming, een 
bevrijding e.d. D'r bin me een peerknopen 
van de jasse gaon (Nbk), De kiepen bin 
van de leg (Nbk), lene die niet van de 
centen of wil is een taoimelker () (Sta), 
even van de schrik bekommen (Nbk) 8. ter 
aanduiding van de plek waar iets begint, 
van waar gerekend moet worden et dadde 
huus van dehoeke of (Nbk), Hij zat van 
boven tot onder onder de modder (Nbk) 9. 
sedert, sinds van de vroege morgen tot 
aovens laete, van jongs of z onderjongs, 
van die tied ol, van veuren of an, van 
teveuren, van stonde of an van dat ogen-
blik af (verspr., j) 10. ter aanduiding van 
het beginpunt in een reeks van dag tot dag, 
van ure tot ure, van jaar tot jaor, Dat is 
van plak tot plak verschillend (Nbk), As 
we vroeger ekkels verkochten, kregen we 
van ien tot twie centen de kop (Obk) 11. 
vanwege, door Hij wet et van de meester, 
die het et verteld (Nbk), Af' van de katte 
of van de kaeter beten wodden, dat is 
allemaole ien pot nat het maakt niet uit 
waardoor het komt (Op) 12. met de 
aangeduide herkomst Hij komt van 
Berkoop uit Oldeberkoop, Vrouw De Boer 
van Der Izzerd mevrouw De Boer uit Ter 
Idzard, van huus nut van huis uit 13. ter 
aanduiding van de beweegreden of oorzaak 
Hij raosde et nut van de piano (Nbk), N. 
wus 'm gien raod van de piene (Diz), Hij 
vul baost omme van de slaop (Nbk), 
doodziek van iene zien praoties wodden, 
Daor bin 'k bliede van dat stemt mij 
tevreden, daar ben ik blij om (Nbk, Spa), 
0onze houten wastobbe mos vroeger eerst 
een halve dag mit water staan, want die 
was dan uutraagd van de droogte (Sz), Ie 
zollen van de dust ommekommen (Nbk) 
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14. ter aanduiding van de aanleiding iene 
d'r van verdaenken, d'r van schrikken, vies 
wezen van Hij kreeg d'r een kleur 
van (b), Zokke meensken kan 'k wel van 
spijen (Nbk), Daor niet van 15. ter 
aanduiding van de verklarende omstandig-
heid Et krioelt d'r van de stienkrobben 
(Nbk), Ze basten van 't geld ze hebben erg 
veel geld (Nbk), Ik baaste van de heufd-
zeerte heb erg veel last van hoofdpijn 
(Nbk), Et was d'rzwat van demeensken er 
waren heel veel mensen (Nbk) 16. om de 
relatie uit te drukken met degene die/dat 
wat het doet, zo is enz. Dat is niet zo mooi 
van je (Nbk), de saggerijnigbied van de 
meester, Ze is van him in verwachting 
raakt (Nbk) 17. ter aanduiding van de 
maker een schilderij van Anton Voor-
zanger, lieties van Don ovan, Ik bin van 
een scheper maekt en die kommen niet an 
koeke toe ik heb nu eenmaal weinig geld, 
ik kan weinig geld besteden, en ik neem 
het ook van een ander niet aan (Nbk) 18. 
ter aanduiding van het middel Van dat geld 
kuj' toch makkelik rondkommen (Nbk), 
gebruuk maeken van 19. ter aanduiding 
van hetgeen waarvan men leeft Hij leeft 
van de tenten (Nbk), We kun niet van de 
wiend leven (Nbk) 20. in d'r vol van zitten 
het prachtig vinden, er geheel en al in 
opgaan enz. 21. ter aanduiding van het 
materiaal De tute van de theepot zit wat 
verstopt van de theeblaeden, want et 
fluttert zo (Diz), een poppien van sukelao, 
een toeter van pepier, een hatte van stien, 
...goold22. ter aanduiding van waaruit iets 
bestaat een meniere van doen, bij wieze 
van spreken, (gien) recht van spreken 
hebben (Nbk), in geval van nood 23. met 
betrekking tot een bep. handeling of staat 
Wat hej'd'r mit van doen wat heb je ermee 
te maken, lene die niet van de centen of 
wil is een taoimelker, die is taoi van 
melken (Ste), Hij kreeg een stuntelige 
gang van lopen (Db) 24. met betrekking tot 
iets dat voortduurt Hij had een Jaap in de 
vinger, et hal niet op van bloeden (Diz), 
AJ' niet opholen van zeuren () (Db), 
Hooi toch es op van beulen! (Wol), Meens, 
schei toch es uut van foeteren (Diz), Hooi 
op van krurnmelen (Nt), Hooi now es op 
van houwen, iederkeer (01-Nl), Now 
moej'm opholen van voetballen (Nbk), 

Hooi op van diedelen, wees toch een 
benen rustig (Diz), 11)7 het een raere 
gewoonte, van aitied mar in de neuze te 
porken (Op) 25. betreffende, aangaande, 
over Daor mos ie ok van betaelen over, 
betreffende (nl.  als deel van bep. 
inkomsten, voor bewezen diensten) (Nw), 
van dat wat dat betreft: Van dat is 't een 
goeie les wat dat betreft, D'r gongen 
vremde praoties van him (b), van gelok 
spreken meugen, d'r et beste van hopen, 
Die boer kan zo van zien vee pochen 
(Obk), Hij wol mij dan es wat leren van 
de steerns, zee hij (j), Et waeren wel 
gein eensebappeifke weiden, mar niet ieder 
hadde recht van weiden, en die et wei 
hadden, hadden ok nog niet dezeide 
rechten (Op), As d'r een bijzunne an de 
locht is, is dat een teken van aander weer 
(Obk), Now, wat zei' d'r van? wat vind jij 
ervan (Nbk, b), ook wel: zullen we maar 
eens vertrekken, opstappen, beginnen 
(Nbk), Daor kan 'k ok van mitpraoten dat 
heb ik ook meegemaakt, daar weet ik ook 
alles van (Nbk, d), Daor kon hij smaekelik 
van vertellen (b), Ik zeg d'r nooit wat van 
(Nbk), Hi7 zegt dfr lekker niks van (Nbk), 
Ze hooitbeur d'r stille van ze zwijgt erover 
(Db, Dfo, 0w), zo ook Je holen je d'r stille 
van! denk erom, je vertelt er niets over! 
(Db), k Snap d'r niks van (Nbk) 26. ter 
uitdrukking van het voorwerp dat bij een 
zelfstandigheid hoort: et deurvertellen van 
een gebeimpien 27. ter uitdrukking van dat 
waarvan men/iets deel uitmaakt Laot mij 
es een betien van die wien pruven (Nbk), 
Daor hef niet van weeromme Nbk), D'r 
wodt nogal es van oons zegd dat we niet 
van de liepsten binnen dat we niet tot de 
snuggersten gerekend kunnen worden, dat 
we niet erg snugger zijn (b), Ze hebben 
van alles, Ze verkopen van alles en nog 
wat (Nbk) 28. qua, wat betreft kot van 
beraod (b, Nbk), te goed van vertrouwen 
(Nbk), Hij hiet Duursma van zien van 
(Nbk), Hij is bakker van zien vak (Nbk), 
iene (allieni) van gezicht kennen (Nbk), 
N het een malle kleur van pak kocht 
(Dhau), We hebben van waand schroties 
een wand van schroten (Ste) 29. ter 
uitdrukking van een bep. maat, hoeveel-
heid enz. de winter van 78, een brief en  
van honderd (gulden) 30. ter uitdrukking 
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van bep. hoedanigheden een man van 
weinig woorden, Ze hebben een huus 
bouwd van heb ik jow daar zeer groot, 
duur, van wat heb ik me jou daar (Nbk) 
31. ter verbinding van waarmee men 
vergelijkt of krachtig uitdrukt en het 
vergelekene, dat waar de uitspraak 
betrekking op heeft Ilij het knoesten van 
hanen ( Db, Diz), Et is een geraemte van 
een koe, mit zien deurza.kte gier (0w), een 
schat van een kiend32. ter inleiding van 
wat men nadrukkelijk wil laten horen Hi 
hiet van Piet, Ik geloof van wel/niet(Nbk), 
A'JYj dankt van niet (Nbk), Ie zullen mij 
nooit beuren van besselgaoren je zult me 
nooit horen zeggen (Nbk), Vroegerpraoten 
ze hier van een maat/en (Sz), Wij praoten 
van sloden opmaeken (Op), Hij het 
allemaal van die mooie boeken in de 
kaaste staan (Db), kiender mit van die 
smerige kleren au (Nbk) 33; ter inleiding 
van men krachtig wil uitdrukken (als men 
van iets geeft, krijgt e.d.) iene van ketoen 
geven, van fetse gaan flauwvallen, van z'n 
stokje gaan, van slag raken (Nbk, Np, b) 
34. behorend tot, gesitueerd in een bep. 
plaats de universiteit van Grunningen, de 
karke van Berkoop 35. behorend tot een 
bep. tijd de vechterijen van vroeger, de 
aannoede van doe (Nbk) 36. een onderdeel 
zijnd et begin van de weg, et aende van de 
rit 37. behorend bij iets of iemand in een 
bep. funktie de stellings van StellingwariÇ 
et beufd van de schoele 38. toebehorend 
aan et huus van de meester, die hond van 
jim 39. behorend bij (als eigenschap, 
kenmerkend onderdeel e.d.) etkerakter van 
die vrouw, de aord van et besien, op grond 
van, een spoor van 40. behorend bij een 
persoon of handeling als bedoeling, 
onderwerp enz. et onderwarp van gesprek 
(1), ter wille van 41. op een tijdstip binnen 
een bep. periode, in de loop van een hop-
periode van 'tjaor We kriegen van 'tjaor 
een boel appels (Db), van de meitied, van 
't winter, Wat het die man van zien leven 
een stok wark uur de wege zet tijdens zijn 
leven, z'n leven lang (Dfo) * Zo d'r an, zo 
d'r van zo gewonnen, zo geronnen, vaak 
gezegd in verband met geld dat men heeft 
besteed aan een loterij (Op), ook gezegd 
warmeer men op een gemene manier 
ergens aan komt en het op soortgelijke 

manier weer kwijtraakt (Nw, Ste) en van 
iemand die verkering heeft met iemand die 
weer snel een ander heeft (Ste) 
van-honk-tot-honk (Dho, Np, 01-Nl) bw. 
[fanhoijktot'hoi]k], in tikkertien van-honk-
tot-honk spel waarbij een kind, til. de 
tikker, tussen beide honken staat en de 
kinderen die van honk naar honk rennen 
probeert te tikken; de kinderen die getikt 
zijn helpen de tikker (spel aldus ook 
bekend uit Diz, Pe-Dbl, Ste) 
vanaovend Ook venaovend [fa'no:brnt/ 
fon ... ] - vanavond Waarom zal d'r now 
krek vanaovend of vannaacht wat 
gebeuren? ( b), Ik kom vanaovend niet 
thuus (Nbk), Dit warkgeft oons vanaovend 
flink wat dieverdaosie (0w) 
vanbinnen [fam'biri:] - vanbinnen Haarm 
wodde d'r ok bliede van vanbinnen ( vo) 
vanboven [fam'b --- ] - vanboven Wat vul 
daar vanboven? (Nbk), ook: aan de 
bovenkant Kuj'd'r vanboven okinkieken? 
(Nbk) * (schertsend van iets dat valt:) Alle 
zegen komt vanboven (Nbk) 
vanbuten [fam'bytJ - vanbuiten Ie moe'n 
niet zomar vanbuten in huus kommen 
kunnen (Nbk), et vanbuten kennen/leren 
(Nbk) 
vandaege Ook vedaege, vandage (WH) 
[fan'dc:go/fo'd ... /fanld --- ] 1. vandaag, heden 
Et is tegenwoordig wat fris weer, vandaege 
ok al weer (Ld), Ik bael vandaege es 
koevleis bij de slaachter (01-Nl), Hij 
komt vandaege thuus (Nbk), Wat veur dag 
is et vandaege? (Nbk), Hij doet alles op 
zien elvendattijst, want komt hij d'r 
vandaege niet, dan komt hij d'r morgen 
wel(Op), Et oolde mannegien kwam d'ran 
truien op zien nije fiets, mit een gezicht 
van: kom ik d'r vandaege niet, dan kom ik 
d'r morgen wel (Obk) * Waj' vandaege 
doen kunnen, mooi ,  niet uutstellen tot 
morgen (Spa) 
vandaege-an-de-dag z. vandaege-de-dag 
vandaege-de-dag Ook vandaege-an-de-
dag (Nbk, Np) [fand..., ook ...'dax/ ... ] - 
vandaag (aan) de dag Et is allemaole 
overdaod van da ege-de-dag (Nbk, Np), Die 
streupene is me ok wat, vandaege-an-
de-dag (Np, Nbk) 
vandage z_ vandaege 
vandaon (spor.) [fan'd5:n] - vandaan 
(van een bep. plek) Waar haeltAbraham 
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vandaor - vanggat 

de mosterd vandaan? (Dhau) 
vandaor bw. [fan'do:arJ 1. om die reden, 
door die oorzaak Hij zat overal wit in, 
vandaor dat hij altied vat was (Nbk), 
Vandaor daj' nogal es op zoek oolde 
Saksische boerderije (..) lezen konnen (.) 
(b), Vandaor! vandaar (Nbk) 
vandehaand z. vanderhaand 
vand eh aans z. vanderbaans 
vandehaast (Nbk, Np, Nw) bw. 
[fan(d)ø'ha:st] 1. deze herfst De paeren 
wok vandebaast krap (Np), We moe'n 
vandehaast weer slaachten (Np) 
vandemeitied (verspr.), ook niet aaneen 
geschreven bw. [fano'mcjtit, ook wel 
fandam ... ] 1. dit voorjaar (z. ook onder 
meitied) We hebben van demeitied raaigrus 
zijd (Np) 
vandemiddag (verspr.) Ook vanmiddag 
(verspr.) [fanda'm ... /fa'm ... ] - vanmiddag 
Ikmoetme vandeniiddag nog scheren (Np) 
vandeworgen (verspr.) Ook vanmorgen 
(verspr.) [fando'm --- fa'm ... ] - vanmorgen 
Wat bin ie vandemorgen toch mopperig, 
bin ie wit et verkeerde Men nut bedde 
stapt? (Op), 't Wodt koolder, ik hadde 
vandemorgen op de fiets mien banen zuver 
al wat knoffelig (Op), Ik bik vanmorgen 
nog mit de bessem om huus benne west te 
spinragragen (Sz) 
vanderhaand (Dfo, Dhau, Np, Ste) Ook 
vandehaand (Db, El, 0w, Wol) bw.; pred. 
[fandç'hâ:nt/fando'h:nt] 1. (van een paard 
dat samen met een ander is ingespannen) 
het meest rechts lopend/ingespannen staand 
Die lopt vandehaand (0w) 
vanderhaans (Obk, Pe-Dbl, Ste) Ook 
vandehaans (Ld, 01-Nl), ofhandig (Sz) 
bn, bw. [fandç'hâ: s/fand'M: s/of handax] 
1. (van een paard dat met één of meer 
andere paarden is ingespannen) het meest 
rechts lopend, ook gezegd tegen het paard 
dat naar rechts moet As twiepeerden veur 
de waegen lopen, dan lap et linker peerd 
bijderhaans en et ere vanderhaans (Ste), 
(zelfst) de vanderhaanse het paard dat het 
meest rechts loopt (Obk), de olhandige id 
(Sz) 
vandeur bw. [fan'dA:ar], in d'r vandeur 
ervandoor Hij is d'r vandeur hij is niet 
thuis, weg, de vogel is gevlogen, Wij gaan 
d'r vandeur we gaan weg (Nbk, Np), Hij is 
dr mit de kas van deur heeft de kas 

gestolen en heeft de benen genomen, Hij 
is d'r wit de buurvrouw vandeur hij is 
ervandoor met z'n buurvrouw (m.b.t. een 
ongeoorloofde verhouding) (Nbk) 
vandeweek z. vandeweke 
vandeweke Ook vandeweek (Spa) bw. 
{fana'wi:ko, ook wel fanda ... / ... wi:k] 1. 
deze week Wij zullen vandeweke die 
oolde roegtebulte even opbranen (01-Nl) 
vandewinter (verspr.), ook niet aaneen 
geschreven bw. [fana'wtntr, ook wel 
fanda'w ... ] 1. deze winter Mien buurman 
staat de godganselike dag te houtkleuven, 
aJlemaole veur vande winter om wat 
nofliker in 't wcrkholcice te verkeren (Sz) 
vang (bet. 1: Bu, Nbk, Np, 0w, bet- 2: s) 
de; -en; -ien [faij] 1. flank, zij, van mens 
en dier (Bu, Nbk, Np, 0w) Et meenske 
wodt in de vaag grepen (Nbk, Np), Ik 
griepe de hond in de vang (Np), Ie kun de 
spanbeugel stellen mit een vere, strakker of 
wieder, hij zit tot in de vaag van de koe 
(Bu), Dat peerd het een ligger[bep. vocht-
gezwel] an de vaag (Nbk), een stok van de 
kade, nut de vaag weg (Bu), (bij koeien) 
De vaag zit tussen et gier en de aachter-
poten (Bu) 2. vang van een molen (s) 
vangbaand (Ld) de; ...banen ['faijbâ:nt] 1. 
balk van het gebint naar een plaete (in bet. 
10) 
vangelgat z. vanggat 
vangen st. wvt; overg; het vongen ['fai]:] 
1. vangen, door grijpen e.d. pakken, in z'n 
macht krijgen oonze katte vangen (Nbk), 
Hej'm een protte vis vangen, vandaege? 
(Nbk) 2. beetnemen, te grazen nemen 
(Wol) Daar hej'm mij wit vangen! (Wol) 
3. door te vissen proberen te verwerven 
(Obk) Ai' op witvis vangen, moej' niet 
zoek zwaor snoer hebben (Obk) 4. 
opvangen Vaag die ballen dan ok beter! 
(Nbk) 5. als geldelijke beloning krijgen, 
verdienen Hoevule zollen ze veur zoek 
klussiervangen? (Nbk) * Ie kun nooit 
weten hoe een koe een haeze vangt (Dhau, 
Dho, El, Op, Nbk), zo ook Ie weten 
nooit.. (Bdie, Ld, Np, Pe-Dbl), Die is niet 
veur ien gat te vangen en var., zie gat, bet-
6 
vanger (spot.) [faij(g)ç] - vanger (bij 
vangspelen) 
vanggat (Ste, Sz) Ook vangsgat (Spa), 
vangelgat (Nt), vaankgat (Ste) et; -ten 
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vangkooi - vanuut 

['faijxat/ ... Pfa(g)jxaUfâ:kxat] 1. vanggat, 
gat, verlaging boven in het hooivak waar 
men het hooi aannam (van degene die het 
naar boven stak) en verder verspreidde; 
ook bij opslag van koren; hetz. als val, bet. 
1 Aj'bogein de schure al huj hebben, kaf' 
et niet weer in ien keer berokken, daarom 
wodt op 2/3 hoogte een schoot- of vanggat 
maakt, as tussenplak zeg mar (Ste), In et 
vaankgat vong ie et in op en stakken et 
dan veerder omhoge (S te) 
vangkooi z. zeugkooi 
vangnet ['faijnetJ - vangnet (lett.), net 
waarmee men opvangt 
vangpiepe (WS, Db, Dhau, Op) de; -n 
['faij ... ] 1. vangpijp De kooiker zit an 't 
aende bij de vangpiepe, en et kooihontien 
lokt de enten mit (Np) 
vangplak (spor.) [t..] - vangplaats 
vangreel (1) [T...] - vangrail 
'langs gat Z. vanggat 
vangsloot (Obk) de; ...sloden ['f..] 1. sloot 
in een eendenkooi waarin de wilde eenden 
werden gelokt met voer De lokenten 
kwamrpen ao vens weeromme wit de wilde 
enten; deur te voeren wo 5i ze in de 
vangsloot lokt en vervolgens doodmaekt 
(Obk) 
vangst [faijst] - vangst, wat men vangt 
(veelal: vis, dieren die men in één keer, 
tijdens één strooppartij, jacht enz. vangt) 
vangwaarktuug (Bdie) et; ...tugen; ..tu-
gien [t.] 1. vangwerktuig, vangmiddel De 
liemstok is een vaagwaarktuug (Bdie) 
vanmiddag z. vandemiddag 
vanmorgen z vandemorgen 
vannaacht (OS, ZW, Bu, Dho, Np, Nw, 
Op, Sz, Wol) Ook vannacht (Bdie, Diz, 
Mun, 01-Nl, Op, Wol, WEI) [fa'na:xt/ 
fo'naxt] - vannacht Ik kom vannaacht niet 
thuus (Obk), Hef' vannaacht wat slappen? 
(Nbk) 
vannacht z vannaacht 
vannantes (Sz) de [fanantas] 1. bep. soort 
wortel 
vanneuden (OS, verspr. WS) Ook 
verneuden (verspr.),  vannoden (Np, 
01-Nl, Sz, Wol), vernoden (Np) bw. 
[fa'ni:drJfç'n., ook wel fo'n..ifâ'no:adnIf 
'no:odvlfrn.., ook wel fon ... ] 1. nodig, 
gewenst, vereist Et het gien zoolt 
vanneuden, et kan wel duren (bi), Hef' nog 
wat vanneuden? (Nbk), Bij' nog wat 

verneuden? (Nw), ... vannoden? (Wol), 't 
Het niks vanneuden, heur, die streken het 
is nergens goed voor (Nl, Nbk), Wat het 
dat now vanneuden wit dat (...)! waar is 
dat goed voor (0w), Daar bef' niks mit 
vanneuden (Obk), Wat hef' d'r wit van-
neuden? wat moet je ermee, wat heb jij 
ermee te maken (Obk), Ik heb d'r niks wit 
vanneuden ik heb er niets mee te maken, 
ik wil me er niet mee inlaten (Nbk), Daar 
het hij niks wit vanneuden dat hoeft hij 
niet te weten (Ste, Nbk), Et is broodneudig 
vanneuden dak dat doe het is erg nodig 
(bl), zo ook Et is broödneud%e neudig 
vanneuden (Nbk) 
vanni'js (El, Ma, Nbk, Np, Obk, 0w) Ook 
veni'js (Nt, Obk) bw. [fa'ntjs/f'an ... ] 1. 
vannieuws, opnieuw Ze wassen et vannijs 
weer doen (Nbk, 0w), Et is weer etzelde, 
vannijs (Nbk) (niet aaneen geschreven in 
van nijs af an ei, z. onder nijs T, bet. 7, 
vgl- HIJ was van nijs of an beginnen mit 
metselen, want de mvie was omwevaJen 
(Ma, Nbk, Np, 0w, Obk)) 
vannoden z. vanneuden 
vannoods (Obk) bw. [fa'no:ots] 1. als het 
niet anders kan, als het noodgedwongen 
moet As ie aanders niet hebben, geef mij 
dat dan war vannoads (Obk) 
vanof vz., in debet. 1-3 vaak gescheiden 
door een naamwoordgroep [fannf; aks. 
wisselt] 1. vanaf een plaats gerekend vanaf 
dat plak, vaker: van dat plak of 2. vanaf 
een tijdstip vanaf die tied, vaker: van die 
tied of vanaf 1 meert, gewoner en vaker: 
van 1 meert ofl. van iets ontdaan Ik moet 
zien dak d'r gauw vanaf komma die 
verkoudheid e.d. kwijt raak (Ste), zo ook 
..da'k gauw van die verkooldhied ofkom-

we(Nbk), Daor komt hijnooit weer vanaf 
(Diz, El), Hij wol d'r vanaf wezen het 
kwijt raken, het niet langer hoeven mee-
maken, de zorg, verplichting enz. niet 
langer hoeven hebben (Dfo), Ik kan d'r 
aenlik ok nog niet vanaf zien het loslaten, 
het laten voor wat het is (Np), Daar wik 
vanaf wezen dat weet ik niet zeker (Nbk) 
vanoofds Ook vanouds (WH) [fatno:lts/ 
fa'noMts] - vanouds Ze kennen oons 
van oolds (Nbk), Et was weer as van oolds 
west G) 
vanouds z. vanoolds 
vanuut [fa'nyt] - vanuit (een bep- plaats, 
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positie, toestand): Etisgioepende kooldaj' 
zo butendeure kommen vanuut de waarmte 
(Np): vaak gescheiden, vgl. D'r klonk van 
de bos uur een geraos (Nbk), Hij keek van 
et raem uur naor beneden (Nbk) 
vanwege Z. vanwegens 
vanwegen z. vaJ7wegens 
vanwegens (OS, verspr. WS) Ook van-
wegen (Np, vo), vanwege vz. 
[fâwugijs/ --- wt:gij/fh'wt:ga] 1. door de 
oorzaak van, als gevolg van Vanwegens 
dat akkefietien mos hij veurkommen 
(Wol), De dam is deursteuken vanwege 't 
hoge waeter (Op), Vanwege de regen gong 
et niet deur (Sz), Hij is aorig beklonken, 
vanwege zien ziekte (Nt), Ie zaggen gien 
eerappelstange meer vanwege ei onkruud 
(Ld) 
vanwendig z. vanwennig 
vanwennig (Bdie, Dfo, Dho, Nbk, Np, 0w, 
Wol, bi, bo: Bu, Nw, Op) Ook vanwendig 
(Np, 0w), verwennig (Ma) bn., bw. 
[ra'wEnax/...'wsndox/...'wsnox] 1. zich niet 
op z'n gemak voelend en naar huis terug 
verlangend Ze wodden vanwennig van 
mekeer (0w), We bin zo van wennig as een 
podde (Np) 
vanweten (Nbk) Ook vanwetend (Nbk) 
bn.; all. pred. [ra'wt:tn(t)] 1. fel, verbeten 
Die is zo vanwetend, wat is dat een van-
weten kring (Nkb) 
vanwetend (Bu, Np, b: in) bn.; -er, -st 
[fâ'wt:tçtt] 1. betweterig, geneigd tot ruziën 
(Bu, Np) 2. verdrietig (b: in) 2. z. 
van weten 
vanwielen (0w) vw. [fft'wiliij 1. omdat, 
doordat, vanwege Omwiels et nije woor- 
deboek vol stiet wit oolde woorden en 
gezegden en van wielen ze d'r al zo lange 
mit doende binnen (.) (0w), Mat 
omwielens ik d'r niks van heurd hebbe dat 
van wielen al die waarm te ok war iene 
flauwvalen is (..) (0w) 
vanzelf(s) z. vanzels 
vanzels (verspr.) Ook vanzelf ( verspr.), 
vanzelfs (Np) bw. [f'ssls/ra'sel(o)f/ ... ] 1. 
uit zichzelf, spontaan Dat gaot vanzels 
over (b), Dat komt vanzels wel weergoed 
(Nbk), Ie hoeven niet op hini te waachten, 
hij komt vanzels wel weer thuus (Nbk), Ie 
hoeven d'r niet op uut, d'r komt vanzels 
wel lene langes (Nbk) 2. moeiteloos Dat 
gaot vanzels, dat hoej' niet teleren (Nbk) 

3. uiteraard Now, hij komt vanzels ok 
(Nbk), Dat is vanzels! dat is logisch, 
spreekt voor zichzelf (0w, Nbk), zo ook 
Dat sprektvanzelsid. (1) 
vanzieden (Np, Obk) bw. [fâsidn] 1. van 
opzij Vanzieden bekeek ik him (Np) 
vaomen T (Spa) mv. [f5:qr] - vademen 
(lett.), all. in Ie kun n op gien voeten en 
vaomen bijhouwen op geen stukken na 
(Spa) 
vaomen 11 (01-NI) Ook vemen (Dho) zw. 
ww.; onoverg.; vaomde, het vaomd 
[f3:tp:/'fl:rp:] 1. niet grote passen lopen 
vaorens (Ste) de ['fa:aççs] 1. bep. ziekte, 
ontsteking bij paarden: vaar, varent 
Feerden kun vaorens in de maenen hebben, 
an de wortel van de ma enen; de etter drif 
heur dan bij de nekke daele (Ste) 
vaort Ook veert (bot- 2, in verb.: Dfo) de; 
-en; -ien [fo:ort/ft:art] 1. vaart, snelle 
beweging (..) en doe gong hij d'r wit een 
vaort aachteran ( vo), Hij kwam d'r wit 
vaort an (Np), Hij komt d'r wit een vaort 
an vliegen (Nw), Hij kwam me daar wit 
een vaort anstoeven! ( b), Rij had de vaort 
d'r aorig in (Dho), Ei zal zoe'n vaort niet 
lopen het zal wel een beetje meevallen, het 
zal zo snel niet misgaan, In volle vaort 
botste hij tegen de boom (Nbk), wat vaort 
d'r aachter zetten iets sneller gaan doen, 
iets versneld gaan uitvoeren (Nw) 2. het 
varen met schepen Hew- man is machinist 
op grote vaort, ze is onbesturven wede-
vrouw (Op), een schijn uur de vaort 
haclen/nemen ( spor.) 3. kanaal, gegraven 
waterweg De vaort ligt dichte is bevroren 
(0w) * Mit Sint-Matihies wussen we nog 
van gien ies/Mar de 2lste weert reden we 
nog wit slee en peerd over de veert (Dfo) 
vaortien (Bu, Np) et ['fo:ortin] 1. vaartje, 
vadertje, in de verb. een aortien naor zien 
vaortien (Bu) 
vaortskaante (s: oost.) de; -n; ...kaantien 
['fo:orts.., ook wel .'k...] 1. kant, wal van 
een vaart 
vaortwal (Nbk) Ook vaortswal (Db, Ld) 
[t..] - vaartwal 'k Bin drok mit de 
vaortswallen an 't opbeugen (Db), De 
vaortswallen bin an 't oijcalven (Ld) 
vaosie de ['fn:si] 1. flink tempo, flinke 
vaart D'r zit (wel) vaosie in (Bu, 01-Nl), 
...gien vaosie in het schiet niet op (Bu), Ie 
moe'n wat meer vaosie aachter je wark 
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zetten (bi), D'r zit vaosie aachter (0w), 
Boer Fraans trok mit vaosie an de piepe 
(vo), Bij kwam d'r mit een vaosie an 
vliegen (Obk), --- ?r mit vaosie an (vliegen) 
(Bu, Dfo, Np, Ow, Af' die persoon In 't 
waark hebben, gebeurt et alt/ed mit vaosie 
(Dfo), Hij kwam d'r mit een vaosie an met 
veel vaart (Bu, N, Nw), HIJ zet d'r 
vaosie aachter (b: In), Dat gong d'r van 
langes, hij har de vaosie d'rgoed in (Dfo) 
varen de; -5; -tien {'fa:apj 1. bep. plant: 
varen (z. ook adderveren) We hebben een 
varen bij de deure staan (Nbk) 2. z veren 
II 
varenbiad (Nbk) ['fi.] - varenblad 
vartbusse z varvebusse 
varfdeuze (Nbk) ['f...] - verfdoos 
varficrabber z. varvekrabber 
varfkwaste z. varverskwaste 
varflaoge (spot-) Ook vaarvelaoge ( Bdie) 

- verflaag 
varfpot (Nbk) [f..J - verfpot Ie moeh de 
kwaste niet zo veer hi de varlt'ot deupen 
(Nbk) 
varfrolje (Nbk) ['f...] - verfrol 
varfwinkel (El) ['f.] - verfwinkel, winkel 
waar verf wordt verkocht Ikmoetnog even 
naar de varfwinkcl (El) 
vargen (verspr.) Ook vaargen (spot.), 
vergen (WH) ['fEr(a)gfll'fa:r ... ftr - - - J  - 
vergen Dat vargde te vul  van heur (Nbk), 
Dat vargt nogal wat! (Nbk), Dat kuf' niet 
van hun vargen (Nbk) 
variaant (1) de; -en [fari'jâ:nt] 1. variant, 
exemplaar, figuur enz. die in vorm ver-
schilt van verwante vormen 
variaobel (1) [fari'jo:bi] - variabel 
variaobele (1) [fari'jo:biaJ - variabele 
variaosie [farijo:osi] - variatie, afwis-
seling, vooral: in mogelijkheden om te 
doen, in het mogelijke doen en laten, in 
het aanbod binnen een programma enz. D'r 
was wel variaosie afwisseling (Nbk, k: 
Ste), veur de variaosie voor de variatie, 
voor de afwisseling 
variëren (spot.) [fari'jt:rifl - variëren: 
wisselen, veranderlijk zijn De rente 
varieert nogal (1) 
varkekramme z. varkenkramme 
varken Ook vaarken (ZW, Mun, Sun-Ot, 
Sz) et; -5; -tien {'farkij/'fa:r(a)kij] 1. 
bekend zoogdier: varken, zwijn een maeger 
varken, een dik, vet varken (Nbk), varkens 

halen (Nbk, Np), varkens mesten (Nbk), 
een wild varken everzwijn, We slaachten 
een flink varken (El), Deurregen spek Is et 
lekkerst vat, 't vaarkcn d.i. van het 
geslachte varken (Sz), een Londens varken 
gezond loopvarken van zon honderd pond 
dat naar Londen werd uitgevoerd (verspr.), 
een groot Duuts varken hetz. als Duuts 
laandvarken, z. onder laandvarken, bet. 1 
(J)' Dat varken hewwe weer wasken die 
(lastige) klus hebben we weer geklaard (d), 
Ik bui benijd hoe ze dat varkentien wasken 
zullen hoe ze dat probleem zullen aan-
pakken, oplossen, tot een goed einde 
brengen (0w), (gezegd van een sufferd) As 
't varkens regent, kr/gt hij ok een stat 
(Dmi), Et isr kiek een vet varken zo dik, 
vet is hij (Nw), zo ook zo dikke as een 
varken (El, Np) 't Is krek een varken, aj't 
an de stat trekken gaot et veuruut (Sz), 
slaopen as een varken (Nbk), 't Slat as een 
range op een varken het slaat werkelijk 
nergens op (0w), Hij is zo lui as een 
varken, schreeuwen as een maeger varken 
(Nl), Hij zicht d'r uutas een varken ziet er 
enorm smerig uit (Diz, Pe-Dbl, Nbk), Hij 
is zo smerig as een varken (Mun, Nbk, 
Sz), Hij stinkt as een varken (Ma), Hij is 
zo verkeerd as een varken hij is erg dwars, 
chagrijnig (Dho, Nbk), ..is zo dom as een 
varken (Sz), bloeden as een varken heel 
erg bloeden (Bu) 2. iemand die smerig is 
Wat was dat een smerig varken tien, ze was 
te vies om an tepakJcen (Dhau) 3. luiaard 
(spor) 4. chagrijnig, dwars iemand (Diz, 
Nbk) Et is een onverschillig varken, die 
vent (Diz) 5. (mv.) gele lis (fp) * Elk zien 
meug, zee de boer, en doe vrijde hiJ mit 
et varken (Nw), Pier dat luie dier/Dat luie 
varken/Die wol niet warken (Ld) 
varkenachtig bn., bw.; -er, -st ['f .. j 1. 
varkenachtig 2. twistziek, kribbig (Nbk, 
Sz) 
varkenbak (Nbk, Np, Obk) de; -ken; 
-kien ['f..j 1. varkensbak, varkentrog Van 
die half deurzaegde gresbuizen die baj' 
veuj-  varkenbakken, in de betonvloer; ze 
wok niet antaast deur waai, deur zoer 
(Nbk) 
varkenbeer (Bu) de; ...beren ['f..] 1. beer, 
mannelijk varken die voor dekking wordt 
gebruikt 
varkenbek de; -ken; -kien [T...] i. bek 
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van een varken 2. bek van een rund of 
paard die aan de bek van een varken doet 
denken: door een te nauwe of te korte 
onderkaak of een te lange bovenkaak 
(verspr.) Een proppekauwer is een peerd 
mit haoken op 'e koezen, die kan et vreten 
niet kwiet wodden; 't komt vaeke voor bij 
een peerd mit een varkenbek, een bek mit 
een onderkaak die te nauw is (Bu), Een 
koe kan een varkenbek hebben, dan het hij 
een spitse bek en dan kan hij niet 
herkauwen (Ste),  Die koe het een 
varkenbek, een langere bovenbek, die sPit 
hielen dal over de onderhek henne (hij een 
varken kuj' de onderlij'pe niet zien) (Bu) 3. 
pony met langere bovenbek dan normaal 
(Wol) 
varkenblaeden (Bu) mv. [t...] 1. 
varkensvet in buikvlies (in het slachtdier), 
z. kj-aanze, bet. 2 Om de varkenblaeden toe 
zit een vlies (Bu) 
varkenblaoze (Bu, Nbk, Np, Obk, 01-Nl, 
0w, Spa) Ook varkensblaoze (verspr.) de; 
-n; ...blaosien ['f../ ... kijzbl ... ] 1. 
varkensblaas De varkenblaoze wodde 
opdreugd en bruukt veur de verbiening 
tussen de stok en de vlegel d.i. bij een 
dorsvlegel (Obk), 't Knolfezaod wodde 
vroeger wel in de varkensblaoze beweerd 
(Dfo), een stok varkenblaoze (01-Nl), 
Varken blaozen bruukten we as ballen (Np), 
De varkensblaoze maekten wij een 
voetballe van (Nbk, Pe-Dbl, Spa, Wol, El), 

wodde bruukt voor de foddelpot (Bdie, 
Np, Obk) 
varkenbioenie (Bdie, Dia, Ma, Nt, Obk, 
Spa, Sz, fp) Ook varkensbioeme (Spa, h, 
fp), varkentiesbioeme (fp), varktenties-
plaante (Obk) de; -n ['f.1...] 1. varken-
bloem, gele lis 
varkenbonke (Nbk) Ook varkensbonke 
(spar.) de; -n; ...bonkien ['f.J --- kijzb --- ] 1. 
soepbeen van het varken We lussen graeg 
een varkensbonke in de snert (Db) 
varkenbossel (Obk, Spa, Wol) de; -5; 
-tien [t..] 1. het geheel van het stijve haar 
van een varken; bij vergelijking ook van 
een mens, vgl. Die jonge bad van die 
varkenbossels, et ston n steil op 'e kop 
(Obk) 
varkenbrik (Pe-Dbl) de; -ken; -kien ['f...] 
1. wagen op veren, bestemd voor het 
vervoer van varkens De klappe van de 

varken brik was onder 't rieden losgaon 
(Pe- Dbl) 
varkendong (Dhau, Ld, Ma) [T...] - 
varkensmest 
varkeneerappels (Dfo) Ook varkeneerpels 
(Dfo) mv. ['far(o)k --- / ... ] 1. aardappelen 
bestemd als voer voor varkens 
varkeneerpels z. varkeneerappels 
varkenemmer (Dfo) de; -s; -tien ['f...] 1. 
emmer voor voeder of drinken voor 
varkens Dat ofwaswaeter wodde in de 
varken emmer leegd, dan hadden de 
varkens ok weer drinken (Dfo) 
varkenfokkcn (Nbk) onbep. w. [T...] 1. 
varkens fokken Hij is begonnen te 
varkenfokken (Nbk) 
varkenfokker (Nbk) [T --- ] - varkensfokker 
varkenfokkeri'je [ ... f3kr'Ijo, ook ...eja, z. 
-i'je] - varkensfokkerij 
varkengrös (Bu, Nbk, fp) Ook 
varkensgras (Obk, f) et ['far(a)kj]grs, 
...s --- ] 1. varkensgras (Nbk, k) 2. bep. zeer 
fijn gras (Bu, EI, Nbk, Np) Hiel tien grös 
is varkengras (Bu) 
varkenhaor (bet. 1: Bu, Nbk, Ld, Sz, bet. 
3: Bu) Ook varkenslzaor (bet. 2: Diz) et 
['f...] 1. haar van een varken een bossel 
van varkenhaor (Ld), een kwassien van 
varkenhaor (Sz) 2. haar dat nergens naar 
lijkt,  melkboerenhondehaar (Diz) Dat 
meens het varkenshaor (Dia) 3. bep. fijn 
gras (Bu): Varkeniiaor wil niet mijen, et 
wil ok niet druge wodden, et gruuit vaeke 
op goeie grond ( Bu) 
varkenhekice (El, Ma, Np, 0w) Ook 
varkenshekke (Op) et;  -n; ...hekkien 
['f...I ... ] 1. hek gebruikt als opzetstuk op 
een wagen voor het vervoer van varkens 
Ze hadden de varkenhekken op 'e waegen, 
want ze mossen mit et varken naor de beer 
(Np) 
varkenhilde (Obk) Ook varkenshilde 
(Dho) de; -n [T...] 1. zolder boven 
varkenshok 
varkenhokke (verspr.) Ook varkenshokke 
(Bdie, Diz, Nw, Op, Spa, Wol) et; -n; 
...hokkien ['f../...] 1. varkenshok (d.i. 
veelal in een stal, schuur) Van die beide 
varkensbokken bewwe iene maekt, we 
hebben et schot d'r tussen weg breuken 
(Op), de varkenhokken untmesten ( Ste), Et 
liekt daor wel een varkenshokke zo vuil, 
smerig, onverzorgd is het er (Diz) 2. hok 
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op een wagen: voor 't vervoer van varkens 
As de varkenb okken op 'e weegen kwam-
men, wodde de scheutel wei bruukt (Ma) 
varkenhokkedeure z. varkenboksdezn-e 
varkenhoksdeure (Ow)Ook varkenliokke-
deure (Dfo) de; -n; ...deurtien [farkij 
hDkz'd --- /'f...] 1. deur van het varkenhok 
varkenhoolderi'je (Nbk, j) de [...dç'ijo, z. 
ook -ije] 1. het houden van varkens (als 
bedrijf) De varkenhoolderi7e telde ok nog 
mit (j) 2_ bedrijf waar men varkens fokt, 
mest 
varkenjacht (b) [T...] - varkensjacht, nl. 
op wilde zwijnen 
varkenjarre (b) de [T...] 1. gier van het 
varken 
varkenkaampien (Nbk) et; ...kaampies 
[T...] 1. stukje weidegrond vlak bij huis 
waarop men varkens heeft lopen 
varkenkaon (Bu) et; -en; ...kaontien [T...] 
1. hetz. als kaon: Va.rkenkaonties weren 
lekker op een roggenbroggien (Obk) 
varkenkarbonade (verspr.) ['f...] - var-
kenskarbonade 
varkenkooi (Bu) de; -en [T...] 1. hetz. als 
kraomkooi z. aldaar 
varkenkop (Nbk) Ook varkenskop (Dhau) 
[T.../...]  1. varkenicop een varkenskop 
koken en dan blift d'r lekkere trillebille as 
't vet d'r of is (Dhau) 2. lelijk hoofd (van 
een persoon) (Nbk) 
varkenkoper (0w) de; -s [T...] 1. iemand 
die varkens opkoopt (en verhandelt) De 
varkenkopers kochten de varkens; 
onderweg in de snikke perbeerden ze die 
dan goed dikke te voeren, dan toonden ze 
op 'e Asser maat wat meer (0w) 
varkenkrabhertien (Ste) et; ...ties [T...] t. 
hetz. als varkenschrabber, z. aldaar Et var-
kenkrabbertien was om et haor van et 
varken te haeien mit et slaachten, bjy de 
poties en zo (Ste) 
varkenkramme (Np, Obk, Op, Spa) Ook 
varkenskramme (Dhau), varkekrami'ne 
(Op), varkenkrimpe (El), varkenskrempe 
(Pe-Dbl) de; -n; -gien ['fark.../.../ 
Tarkokramo/ --- krtmpo/ ... ] 1. speciale kram, 
ring of evt. stuk ijzer- of koperdraad dat 
een varken door de neus wordt gestoken 
om het wroeten te voorkomen Een varken 
dat vrotte in 't laand, kreeg een varken - 
kramrnc op S snute (Obk), As de 
varkenkrimpen op weren, deden we 't wel 

mitpakkedraod (El) 
varkenkrainmen (Sz) zw. ww.; onoverg.; 
het varkenkramd ['f..J t. één of meer 
varkenkrainmen plaatsen, z. varkenkramme 
varkenkrimpe z. varkenkramme 
varkenkrimpen z. krimpen 
varkenkrimperstange (0w) de; -n; 
...tangien ['1'...] 1. bep. tang waarmee men 
een varkenkramme aanbrengt 
varkenloop (0w) [T...] - varkenloop Die 
de bijgen opfokken wol tot fokvarkens, 
doe ze een buit baten L'i een varkenloop of 
in 't laand (0w) 
varkenluus (Ste) de; ...luzen; ...lusien 
[t..] 1. op varkens voorkomende luis 
Varkenluzen bin wat groter as kiepeluzen, 
en ze bin .gwat van kleur (Ste) 
varkenmark (spor.) Ook varkensmark 
(Op, Wol) ['f...] - varkensmarkt In 
Wolvege hal' veurlaorcn nog de grootste 
varkensmark in de vare omgeving (Wol) 
varkenmes z_ varkenmest 
varkenmest (Nw, Ste) Ook varkensmest 
(Wol), varkenmes (Po- Dbl), varkensmes 
(Bdie), varkensinesse (Mun) ['f..J...] - 
varkensmest  
varkenmesten (Ma, Nbk) onbep. w. [T...] 
t. mesten van varkens varkenmesten mit 
gastemael (Ma) 
varkenmester (spor.) [T...] - varkenmester 
varkenmesteri'je (Bu, Nbk, Nw, Ste) de; 
-II; ...i'jgien [...'ijo, ook ...cjo, z. -ije] 1. 
varkensmesterij 
varkenmiege (Nbk, 01-Nl) de [T...] 1. 
urine van een varken 
varkenniere (Diz) de; -n; ...niertien [T...] 
1. nier van een varken Varkennierties bin 
lekker (Diz) 
varkenoor (El, Nbk) Ook varkensoor (Ld) 
[T...] - varkensoor In varkenoren zit lcnas 
(El) 
varkenpest (Db, Nbk, Np) Ook 
varkenspest (Bdie, Bu, Dfo, Ld, Obk, Ste) 
[T...] - varkenspest As d'r varkenpest 
heerst, da's niet best (Db) 
varkenpierk (Bdie, Ste) Ook varkenspierk 
(Bdie, Ste) de; -en; -ien [T...] 1. ren voor 
varkens, omheinde uitloop voor varkens 
varkenpiest (Diz, Obk) Ook varken spiest 
(El) de; -en [T...] t. hetz. als piest, bet. 3 
Wij bruukten vroeger ok wei een 
varkenpiest nl- om een zaag mee in te 
vetten (Diz) 
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varkenpote - varkensribbegies 

varkenpote (Dfo, Nbk, 0w, Sz) Ook 
varkenspote (Np, Spa) [t..] - varkenspoot 
(in geslachte toestand:) boerekoolstamppot 
wit een varkenspotien (Spa), even een 
varkenpotien otkiuven (Nbk) 
varkenpries (Bu) de; ...priezen [t..] 1. 
prijs, (ver)koopwaarde van een varken (in 
het algemeen) De varkenpriezen en de 
veepriezen trekken ok wat an en zo bin dr 
toch  tekens da wwe wat oinh ogens 
klauteren (Bu) 
varkenreuzel (Bu, 0w) ['f...] - varkens-
reuze! Varkenreuzel wodde aided op 't 
brood smeerd (0w) 
varkenribbe (Nbk) [T...] - varkenrib 
varkenrieden (Np) onbep. w. [t..] 1. 
vervoeren van varkens met behulp van een 
speciaal daartoe ingerichte wagen Mit 
varkennoden en turftieden deden ze 
varkenhekken en turihekken op 'e waegen 
(Np) 
varkenrieder (Np) de; -s ['f...] t. 
vrachtrijder die varkens vervoert (met een 
speciaal daartoe ingerichte wagen of 
vrachtauto) De varkenrieders hadden on-
der wegens verscheiden pleisterplakken 
(Np) 
varkenring (Np, Obk) de; -en; ...rinkien 
[T...] 1. hetz. als varkenkramme, z aldaar 
een varkenning om et vrotten tegen te gaon 
(Np) 
varkenrogge (1) ['f1.] - varkensrug 
varkensblaoze z. varkenblaoze 
varkensbioeme z. varkenbioeme 
varkensbonke z varkenbonke 
varkenschrabber (Bu) de; -5; -tien [t..] 
1. bep. krabber, krabijzer waarmee men bij 
het slachten het haar van de huid van het 
varken haalde 
varkenschure (Bdie, 01-Nl, Sz, Wol, Ste) 
['f. ] - varkensschuur 
varkensdeure (Op) de; -n; ..deurtien [t.., 
...'d.] 1. buitendeur van een varkenshok in 
de schuur 
varkensemmer (Bdie) de; -s; -tien ['f...] 
t. voederemmer voor een varken Wij 
gooiden vroeger et dik in de varkensemmer 
(Bdie) 
varkensgrös (fp) et ['f...] 1. borstelgras 
( ) 2_ z. varkengrös 
varkenshaor z. varkenhaor 
varkenshaoren (Spa) bn; attr. ['fark11s 
ha:orn] t. van varkenshaar 

varkensbekke z. varkenheklce 
varkenshilde z. varkenhilde 
varkenshokke z. varkenbokke 
varkenskaon (Bu, Spa) de; -en; -tien 
['f1..] 1. (vaak verkl.) stukje uitgebraden, 
uitgesmolten vet van het varken lekkere 
varkenskaonties (Spa), Koekaonen bin zo 
lekker niet as varkenskaonen (Bu) 
varkenskop z. varkenkop 
varkenskraanze (Dfo) de ['f.] 1. hetz. als 
kraanze, bet. 2, z. aldaar et vet van de 
varkenskraanze ofplokken (Dfo) 
varkenskramme z. varkenJcramme 
varkenskrempe z varkenkrasnine 
varkenslaachten (Db, Dfo, Diz, Nbk, 0w) 
zw. ww.; onoverg.; varkenslaachtte, het 
varkenslaacht ['f] 1. slachten van varkens 
Ze hebben varkenslaacht, now moe'n ze 
nog daarmscbrabben (0w), Doe wij vroe-
ger nog varkenslaachtten, maekten wij ok 
gotwost (Db), Nao 't varkenslaachten wod-
de de blaoze wel opblaosd, die was hiel 
stark; hij wodde ok wel over een [oddelpot 
spand (Dfo), Sop was d'r bij de winter as 
d'r varkenslaacht was; kop en oren, potien 
en zels de stat gong de soppanne mitin, d'r 
wodde overal zunig mit ommegaon (Dfo) 
varkenslachtspullen (Sz) mv. ['f...] t. 
voedsel door het slachten van één of meer 
varkens verkregen een gerecht van witte 
kool en got wit varkenslacbtspullen (Sz) 
varkensmark z. varkenniark 
varkensmes(se) z. varkenmest 
varkensmest z. varkenmest 
varkensnieder (01-Nl, Wol) de; -5; -tien 
['f...] 1. degene die de jonge mannelijke 
varkens kastreert 
varkensnust (Bdie) et; -en; ...nussien 
['f ] t. nest van een varken 
varkensnute [t.] - varkenssnuit Die het 
krek zoo 52 varkensnute (Nbk) 
varkensoor z varkenoor 
varkenspest z. varkenpest 
varkenspierk z. varkenpierk 
varkenspiest z. varkenpiest 
varkenspokkens (Ma) mv. ['f...] 1. 
vlekziekte (bij varkens) 
varkenspote z. varkenpote 
varkenspul (Dfo) et; -len ['f...] t. voedsel 
door het slachten van één of meer varkens 
verkregen Leverwost is maekt van 
varkenspul, et kotgoed (Dfo) 
varkensribhegies (Db) mv. ['f...] 1. 
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varkenstaepel - varveri'je 

varkensribbetjes Wat zat d'r an die 
va.rkensribbegies een kaas (Db) 
varkenstaepel (Dfo) ['t...] - varkensstapel 

Af' de varkenspest onder de varkens 
hebben Lî dat niet best, dan moet de biele 
varkenstaepel o.ûnaekt wodden (Dfo) 
varkenstal (Nbk, Obk) ['t...] - varkensstal 
varkenstat (Ld, Obk, Nw) de; -ten; -tien 
[T...]  1. staart van een varken 2. 
krulvorniige haak aan puthaoke, z. aldaar 
een putbaoke mit een varkenstat an 't 
eminertien, om op te haGen (0w) 
varkenstek (0w, 01-Nl) et; -ken; -kien 
['farlqjstek] 1. hek als opzetstuk voor het 
vervoer van varkens met name op wagens 
D weren van die varkens- en schaope-
stokken boven op et dek nl. in dit geval 
van de snik (0w) 
varkensvet z. varkenvet 
varkensviels z_ varkenvleis 
varkensvoer z_ varkenvoer 
varkenswaegen z. varken waegen 
varkentange (Db) de; -n; ...tangien, ...tan-
kien ['t...] 1. hetz. als varkenkrimpers-
tango, z.  aldaar lene van oons trok 
vroeger zels zien koezen mit de varken-
tango (Db) 
varkentien et; ...ties ['tar(o)lqjtin] 1. klein 
varken 2. pissebed (p, b: In) 3. vrucht van 
de gele lis (Nbk, Np, Obk, Ste) De gele lis 
zitten varkenties an (Ste) 4. gele Ijs (Np) 
Die sloot zit vol varkenties (Np), De 
varkenties bluien op 't ogenblik (Np), In de 
iesbaene staon een pro (te varkenties (Np) 
varkentiesbioenie z. varkenbloenie 
varkentiesplaante z. varkenbloeme 
varkentrogge de; -n; ...troggien ['farkjj 
trogo] 1. varkentrog 
varkenutter (Db, Nbk) de; -s; -tien ['±1..] 
1. tepel van een varken 2. (mv. van het 
verkl.) kartelige vormen aan een verkeerd 
gehaarde zeis (Db) 
varkenvanger (Dho, Nbk) de; -5; -tien 
['t...] 1. iemand die bezig is varkens te 
vangen 2. iemand met kromme benen 
(Dho) 
varkenvet (Nbk) Ook varkensvet (Bu) 
['t...] - varkensvet 
varkenviels (Nbk) Ook varkensvleis (b) 
['t...] - varkensvlees 
varkenvoer (Db, Ma) Ook varkensvoer 
(spor.) ['f...] - varkensvoer Vroeger wodde 
krodde wel bruulct as varkenvoer (Ma) 

varkenvoeren (Dfo, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; onbep. w. en het varkenvoerd 
['t...] 1. voederen van varkens (in zeitst. 
gebruik:) We hadden vroeger een matzak 
veur mit varken voeren (Dfo) 
varkenwaegen (Diz, Ma, Op) Ook 
varkenswaegen (Db, EI, Op, Wol) de; -s; 
-tien [T...] 1. wagen voor het vervoer van 
varkens (met hekwerk als opzetstuk) 
varkenziekte (spot.) ['t...] - varkensziekte 
varkenzoolder (NI, 01-Nl, Spa, Sz, Wol) 
de; -5; -tien ['t...] 1. zolder boven de 
varkens in een varkenshok 
varroaniijt (bs: Dfo, Obk, Op,  0w) de; 
-en; -ien [fa'roMwamejt] - varroamijt 
varve Ook vaarve (Bdie, Dfo, Nw, 0w, 
Pe- Dbl), verve (Sz) ['farwo, 
...vol'ta: .....te...]  - verf (om mee te 
schilderen) Disse varve is vast niet best 
west, want nao een paermaonden begint ze 
al te bladderen (Op), De varve begint te 
bladderen, d'r kommen blaoren op, dan lat 
ze los (Ste), een busse varve, Oons huus 
zit niet meer zo goed in de varve (Nbk), 
De deure staot in de varve is pas in de verf 
gezet (Nbk) 
varvebusse (Nbk) Ook varjbusse (Dfo, 
Nbk, Ste) ['t...] - verfbus 
varvefebriek (1) [T...] - verffabriek 
varvehaandel (1) ['t...] - verfhandel 
varvekrabber (Db, El, Nbk, 01-Nl, 
Pe-Dbl) Ook vaarvekrabber (Bdie), 
varverskrabber (Ma), varficrabber (Diz), 
vervesc/irabber (Spa) de; -s; -tien ['t.!...] 
1. schraapijzer 
varven Ook vaarven (Bdie, Obk, ho: Nw), 
verven (WH) ['tarbrpl'ta:r ... ..far ... ] - verven 
Ie moe'nje bij 't vaarven niet zo bemotten 
(Obk), Ik moet nodig butenomme verven, 
want etgaotzo ofschilferen (Sz), Die man 
is in de wolle verfd, die kent et klappen 
van de zweep (Sz) 
varver (Bu, Db, Dfo, Np, Obk, Ow, Ste, j) 
Ook vaarver (Obk) de; -5; -tien ['tarwç, 
... vç/'fa: --- ] 1. schilder (Db, Obk, 0w) De 
varvers hebben me de ]iele gang bemot 
(Db), Behang bael ie van de varver (0w) 
2. degene die garens, kleding verft (men 
bracht z'n spullen ernaartoe (Bu) 3. 
blauwverver (Ste) 
varveri'je (Ste) Ook ververPje (Spa) 

z. -i5e] i. werkplaats van een 
verver, inrichting waar geverfd wordt 
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varversknecht - vat 

varversknecht (Db) de; -en; ...knechien 
['f...] 1. schildersknecht 
varverskrabber z. varvelcrabber 
varverskwaste (Np) Ook varJlcwaste (Ma), 
vaarftwaste (Bdie) [T...] - verfkwast Ik 
hebbe de varverskwaste bruulet (Np) 
varverswinkel (Ma) [t..] - schilders-
winkel 
varveschrabsel (Bu) et ['f..] 1. schraapsel: 
van verwijderde verf 
varvespuite (1) ['t...] - verfspuit 
varvestof (01-Nl) ['f...] - verfstof 
Mee/aap wodt wel in Zeelaand verbouwd, 
veur rooie varvestof (01-Nl) 
varvetroep (Obk) de ['t..] 1. het geheel 
aan verf (als negatief ervaren) De boel is 
hielemaole verknoeid, wit et gesrneer van 
die varvetroep (Obk) 
vas T Ook vessien (Bdie, Db, Spa, bi) et; 
-sen; -sien [fa/'fesin] 1. (meestal verkl.) 
gedichtje (versprj een poesiealbum wit 
mooie vassies (Bu), Ik moet nog een 
vassien in dat album schrieven (Bu) 2. 
(verkL) liedje Af een vassienmaeken, dan 
moet et wel riemen (Wol), mooie vassies 
zingen (Nbk) 
vas IT bn.; -ser [tas] 1. vers: pas gemaakt, 
gegroeid vasse bolle, een vos ei (Nbk), De 
melk is nog vas (Nbk), Dat brood is vuus 
te vas, ij kun d5-  gien mes in kriegen (Db), 
Een bezwaar was nog wel, dat zoek 
kuilbult wit vos gros een kweekplak was 
van botte,zoer- bakteries (vo) We moe n 
war es ruilen wit haenen om weer vos 
bloed te kriegen onder de kiepen (Obk) 2. 
pas geleden ontstaan, gebeurd (Nbk, b) 'k 
Zie hier en daar wat plokken baor op vasse 
hoezepatties (b), Dan /s 't nog zo vas nog 
maar zo direkt geleden, met name inzake 
een sterfgeval (Nbk) 
vaskaifd (Obk) bn. [faskal(a)ft; aks. wis-
selt] t. pas gekalfd hebbend Nije welk, 
van vaskalfde koeven, kon je gauw 
geerschieten (Obk) 
vassiesschrieveri'je  (Dhau) de [fasi 
skri:mç'ija, z. ook -i'je] 1. het (steeds) 
schrijven van versjes, gedichtjes, liedjes 
Ik wil gieniene raeken wit wien vassies-
schrieven7e (Dhau) 
vast Ook vaast (Np, bet. 1: Db, Dfo), 
vaaste (Bdie, 0w, j) bw. [fast/fa:st(o)] 1. 
stellig, waarschijnlijk Dan zol d'r vaaste 
iene kommen (j),  We kriegen vaast winter, 

de gaanzen kommen uut et oosten 
an vliegen (Db), Et is vast niet waor (Nbk), 
Ze zullen vast wel kommen (Nbk), vast en 
zeker. Dat is vast en zeker zo (Nw), vaast 
en--- (Dfo, Np), vaaste en... (Bdie, Db) 2. 
alvast, intussen Ik gao vast op bedde 
(Spa), Ik gao vast/vaast vot, beur (Np), 
Gao ie war vast bij de weg staon, ik kom 
zo, beur (Nbk) 3 z. vaaste 
vastberaoden (Nbk, vo) [aks. wisselt] - 
vastberaden  Hij was nogal wat 
vastberaoden (Nbk), De onderbaos keek es 
om him henne: tien vastberaoden 
gezichten! (vo) 
vastbesleuten (spor) [fazdbaslA:t1; aks 
wisselt] - vastbesleuten 
vaste(-) z vaaste('-) 
vastebienen z. vaastebienen 
vastedoen z. vaastedoen 
vastelaand (spor.) [fasta'lâ:nt] - vasteland 
vastemaken z. vaastemaeken 
vastenagelen z. vaastenaegelen 
vastenaovend z. vaastenaovend 
vastepikicen z. vaastepik±en 
vasteschroeven z. vaasteschroeven 
vastespelden z vaastespelden 
vastestrikken z. vaastestrikken 
vastevriezen z. vaastevriezen 
vasthechten z. vaastehechten 
vasthoolder z. vaastehoolder 
vasthouder z. vaastehoolder 
vastighied z vaastighied 
vastspiekeren z. vaastespiekeren 
vat 1 et; -ten; -tien [fat] 1. vat, bep. 
vaatwerk Een gewoon vattien was vaeke 
maekt van tiekhoolt (0w) 2. inhoudsmaat 
gerekend naar een botervat een half vattien 
botter 50 pond (El), een vat botter (Dfo, 
Nbk, Op, 0w) 3. inmaakvat (Np, Obk) de 
zoerkool inleggen in 't vat (Obk) 
vat II de [fat] 1. vat, greep, houvast (lett. 
en fig), in verb.: Daor hek gien vat op 
lett.  (Bu), d'r (gien) vat op kriegen 
(kunnen) geen vat op iets of iemand 
kunnen krijgen: We kun hielemaolgien vat 
meer op rn kriegen (El), Die kerel kuj' 
gien vat op kriegen, die isje altied te slim 
of (Obk), ook wel lett.: Ie kim door 
hieleniaol gien vat op kriegen (Nbk, 
01-Nl), verder in d'r gien vat an kriegen 
kunnen lett (Diz, Np, Obk, 01-Nl): Die 
ronde paol kuj'gien vat an kriegen (Obk), 
ook Eg.: Die vent daor kan 'k gien vat an 
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vatber -  veeauto 

lcriegen (01-Nl), vat hebben (an) houvast 
hebben, het goed vast kunnende houden 
(verspr.): Daor hok vat an houvast (Nw), 
Hej'daor wel vat an?gezegd bijv wanneer 
men samen met een ander iets vastpakt om 
het te verplaatsen (Bu) 
vatber ['fadbçj - vatbaar: gevoelig zijnd 
voor iets Wat is die gauw vatber veur griep 
en zo (Obk), slim vatber wezen veur 
koolde ( Obk); in veur rede vatber wezen 
ontvankelijk zijn voor redelijke argumen-
tatie Die is wel veur rede vatber (Nt, 
01-Nl) 
vatberhied Voor -held z -bied ['f..] - 
vatbaarheid (voor kou, griep enz.) 
Vatikaan (1) [fati'kâ:n] - Vaticaan 
Vatikaans (1) bn [fati'kâ:s] 1. van, mb.t 
het Vatikaan 
vatten ['fatqj - vatten: vastpakken, beet-
pakken (Bu, Dho, El, Op): Kaf' dat wel 
veur me vatten? pakken (Bu), de koe bi 
de horens vatten het gaan hebben over, 
beginnen met dat waar het echt om gaat 
(Db); opdoen, oplopen, vooral in koolde 
vatten (Ld, Obk); begrijpen Kun ie dat 
vatten? (Bu, Nbk), zo ook Kuj't nog 
vatten? (Np), Hij is nog zo gruun, hiy vat 
dat allemaole niet (Nbk); opvangen, in * 
Hoge bomen vatten een hoop wiend hoge 
bomen vangen veel wind (fig.) (Nw) 
vattien (Dho) et; vatties ['fatin] 1. klein 
vat, z. aldaar 2. af'wasteil (Dho) 
vaze z vaag 
vb. - afkorting van veurbeeld 
vechten st- ww.; onoverg.; het vochten 
['fextvJ 1. vechten, strijden (met geweld) 
De jongen weren weer an 't vechten bi] 
schoele (Nbk), Begin mar niet mit him te 
vechten, mien jonge, dat verlies ie toch! 
(Nbk), argens omme vechten lett., ook: ten 
zeerste wedijveren om iets, ze vechten as 
katte en hond ze ruziën voortdurend (Ste), 

as katten en bonnen id. (Nw) 2. zich tot 
het uiterste inspannen d'r tegen vechten 
bijv. tegen de naderende dood (spot.), veur 
de goeie zaeke vechten (Nbk), aJtied veur 
et Stellingwarfs vochten hebben (Nbk) 
vechter ['fextrj - vechter, strijder, ook 
Eg.: iemand die zich vaak inspant om het 
uiterste te bereiken 
vechteri'je [fsxtç'ijo, ook ... sja; z. -ij e] - 
vechterij: vechtpartij et uutlokken van een 
vechtene (Bdie), Qt, 'e Berkoper mark 

was vechtere (Np); het vechten Die 
vechterie van fim altied, dat moet mar es 
een keer oflopen wezen (Nbk) 
vechterig (Nbk, Np) bn.; -er, -st ['fextçox] 
i. vechtachtig een vechterij ding meisje 
dat geneigd is tot vechten (Np) 
vechtersbaos ['fextrzbo:as] - vechtersbaas 
De beide vecbtersbaozen hebben mekaer 
aorig toetaekeld (Op), Een vechtersbaos 
had vroeger et mes los in de base (Db) 
vechtjasse (s) ['f...J - vechtjas 
vechtspoor (Ste) de; ...sporen; -tien [t..] 
1. spoor van hanen e.d Een haene het an 
elke pote ien spoor; et bin vechtsporen, ze 
vechten, stikken d'r mit (Ste) 
vedaege z. vandaege 
vedaosie z. verdievedaosie 
vedder z. veerderl, Ii 
vedeure (Np) bw. [fa'd&:roJ 1. voor de 
(buiten)deur, vaak ruimer: buiten Et is zo 
hiete, ik gao vedeure ik ga naar buiten 
(Np) 
vee et [ft:] 1. vee (door de mens 
gehouden) et vee in et laand (Nbk), een 
mooie koppel vee (Nbk), Zuwwe even bi] 
et vee kieken? (Nbk), Dat wodt in de 
hokken en stallen wel onder et vee brocht 
nl. als strooisel Nbk), Bi] mond- en 
klauwzeer wodde d'r ok da veldrek ophaeld, 
daor mos ie deur lopen en dan kreef' die 
ziekte niet in je vee (Nw), Hij is een boer 
van niks, mar bi] het een goeie stal vee, 
daarvan niet (Np), Vee dat mit de stat in 
de hoogte loopt (kiepen, geiten en knienen) 
levert vaeke schae op (Op) * Wie (et) vee 
het, het de haacht ok van levende have kan 
men voordeel hebben, maar men draagt 
ook risico (OS, WS zuid- van de Lende, 
Np, Op), ook . het de nood ok (Diz, Nt, 
Spa, Wol) 
veearts ['fuarts] - veearts, dierenarts 
Omke is de laeste tied slim ongelokkig mit 
zien vee, aftied de veearts op 't hiem of arf 
(Db) * Et mes is de beste veearts soms-
tieden 't is beter het dier maar zelf - met 
behulp van een mes - uit z'n lijden te 
verlossen, want het wordt toch niet beter 
en de veearts kost geld (Op, Pe-Dbl), ook: 
er is geen helpen meer aan, niets zal meer 
baten en dus kun je maar beter opgeven 
(Dfo) 
veeauto ['ft:omto.. ... tom] - veeauto De 
veeauto komt et hiem al oprieden (Diz), 
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De veeauto gooit de klappe eupen, ze lao-
ten ei vee d'r over lopen en de klappe komt 
weer dichte (Po-Db1) 
veebedrief (Obk) [T...] - veebedrijf 
veebeslag (Bu, El, Np, Ste, Sz) et 
['fubaslax] 1. het geheel aan vee dat ie-
mand heeft, iemands bestand aan vee 
Boerkerijfe is et veebeslag en et bedrief 
(Bu), Ei beste veebeslag lag an de goeie 
inteelt (Ste), Hele veebeslagen bin d'r 
vroeger ofmaakt of verbrand deur de 
veepest of miltvuur (Sz, Hij is altied wit 
ci veebeslag an 't roonselen (El) 
veedriever (Dfo, Np, 0w) [T...] - koeien-
drijver, ook wel gezegd inzake schapen of 
ander vee Vroeger weren d'r veedrievers 
die koenen an et touw naor bijv. de maark 
brochten (Np) 
veefokken (1) [T...] - veefokken 
veefokker (spot.) [T...] - veefokker 
veefonnis Z. veefoons 
veefoons Ook veefoonst (El, Nbk, 0w, 
Sz), veefonnis (Spa) [t.±..] - veefonds 
veefoonst z. veefoons 
veeg (spor.) bn. [ftx] 1. veeg: dreigend, in 
de verb. een veeg teken (spot.) 2. z. vege 
veegblik (01-Nl) ['fi:ybltk] - veegblik, 
stofblik 
veegmesiene (Wol) de; -n ['f.] 1. 
machine waarmee men het ijs veegt t.liv, 
schaatsers enz. De veegmesiene is deur et 
ies van de pompsloot zakt (Wol) 
veehaandel (verspr.) [t..] - veehandel 
veehaandeler ['f-] - veehandelaar 
veehekke (Dfo) et; -II; ..hekkien ['f..] 1. 
hek(werk) op veewagen Aj' vee vervoerden 
dan inos ie de veehekken op 'e waegen 
zetten, daor wodden ze in opsleuten (Dfo) 
veehoolderi'je [ft:ho:ld'ija, ook ...cjo, z. 
-iie]  - veehouderij Hebben ze 
veeboolderi'je? een veehoudersbedrijf 
(Nbk) 
veekarre (El, Nbk) de; -xi; -gien [T...] 1. 
kar of wagen achter een auto om vee te 
vervoeren (Nbk) 
veekeurige z. veekeuring 
veekeuring (Bu, Db, Ld, Nbk, Obk, Ste) 
Ook veekeurige ( Ste) de; -s; ...keurinlcien 
['- -- ] 1. veekeuring, met name evenement 
waarbij door deskundigen bep. 
kwalifikaties, prijzen aan gefokte dieren 
worden toegekend Op 'e veekeuring het 
oonze A. verleden haast een stokjnennig 

eerste priezen kregen (Db) 
veekoeke (Diz, Ld, Op, 01-Nl, Wol) ['f..] 
- veekoek Wat blieft d'r een ofval over 
van de veekoeken, 'allemaole ot (01-NI) 
veekoopman (Nbk) ['f...] - veekoopman 
Veen Z. vetje 
veenarbeider Ook venearbeider (Np, vo) 

- veenarbeider Mien vader was as 
veenarbeider turfwaker; d'r waeren twie 
soorten veenarbeiders: de turfmaekers en 
de baggehnannen (Np), De venearbeiders 
hadden in de keet de ketel en 't haol 
hangen (Np), Is ot zoek wonder, boer, dat 
de vroggere veenarbeiders uur Appelsche 
en Haulerwiek in optocht naor et gemien-
tehuus trekken, vaeke wit grote stokken in 
de haand? (vo) 
veenarbeidershusien et; ...husies [T --- ] 1. 
woninkje van een veenarbeider Ze wonen 
in zoek klein oold veenarbeidershusien wit 
war een klein lappien tuun d'r bij (vo) 
veenbaos Ook venebaos (Ld) de; ..baozen 
['fT:mbo:os]  1. eigenaar van een 
veenbedrijf of van een stuk veen dat wordt 
geëxploiteerd De bosschoppen wodden 
vaeke deur de veenbaos veurscheuten (Db), 
As de veenboekweiteverbouwer gien eige-
ner van et vene was, mos hij de dadde of 
vierde garve ofstaon en de veenbaos; as et 
wat een goed boekweitejaor was of wat 
minder dan kreeg de veenbaos et dadde of 
vierde die] van et gewas; kwam d'r niks 
van terechte, dan her de veenbaos ok niks 
(0w) 
veenbeie z. venebeie 
veenboekweit z. veenboekweite 
veenboekweite (0w) Ook veenboekweit 
(Nbk) - veenboekweit: Veenboekweit 
wedde ok wel op 'e bouw zijd (Nbk), 
Ve en boekweite is slim vostgevulig, et 
vröst bij de weitied vaeke of op et vene; 
zodoende was ei vaeke een lotterijjgien 
(0w) 
veenboekweiten (s) onbep. w. ['ft:mbuk 
wejtu] 1. verbouwen en oogsten van 
veenboekweit, bekend uit Oosterwoolde, 
De Fochtel c. o. 
veenboekweiteverbouwer (0w) de; -s 
['ft:mbukwsjto ... ] 1. verbouwer van veen-
boekweit As de veenboekweiteverbouwer 
gien eigener van et vene was, wos hij de 
dadde of vierde garve ofstaon an de 
veenbaos; as et wat een goed boek- 
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weitejaor was of wat minder dan kreeg de 
veenbaos et dadde of vierde die] van et 
gewas; kwam d'r niks van terecht; dan bar 
de veenbaos ok niks (0w) 
veenbraand (spor.) ['ft:in ... J - veenbrand 
veenbri'j (Spa) ['ft:m ... ] - veenspecie Et is 
out de tied van de veenmesiene; de 
veenbrij wodde dan op de ribbe spuiten 
(Spa) 
veenbrogge (Ld, Obk) de; -n ['f1..] 1. brug 
over een wijk door het Veen 
veenderi'je de; -n (bet. 2) [fi:ndç'tja, ook 
...çja; z - ije] 1. het exploiteren van veen, 
turf maken uit veen Behalven dat J in de 
veenderije zat (.) (Np), De roe en voet 
wodden bruulct in de veenderie (Np), 
Vroeger hadden ze in de veenderie in de 
mengbak een jutte om de vene uut te 
hozen (Pe-Dbl), Olbonken is et klaor-
maken voor de veenderi ( Spa) 2. plaats, 
perceel waar men veent, waar men turf 
maakt uit veen Ik mos naor de veenderiye 
toe om te helpen mit et lichtste wark (Np), 
'G. zien moor' zeden we altied tegen een 
oold veenderiïjien wa or vroeger turf 
greven was (Obk), In de grote veenderzen 
was over een b epa old gedeelte een putbaos 
ansteld die et wark van de baggeiu regelde 
(Op), een ziedwiek in de veenderien 
(Dfo) 
Veengao z. Vinkege 
Veengaopetten (Nw) mv. {ft:xo:'pEtlfl 1. 
bep. petgaten in de buurt van Vinkege De 
vrouw en ik gingen vroeger wel henne te 
rieden, naor de Veengaopetten, ze bin d'r 
now niet meer (Nw) 
veengrond (verspr.) Ook venegrond (El, 
Nt, 0w) de; -en ['fi:gront/ --- ] 1. grond die 
vooral uit veenaarde bestaat Op 'e vene-
grond wil een denneboom niet gruien (Nt) 
2. gebied waarvan de grond vooral uit 
veenaarde bestaat Op de veengronden is et 
ontvenen now welhaost oflopen, omdat d'r 
gien turf meer stookt wodt (Op) 
veenheide (j)  de; -n ['fT:nhcjda] 1. hei die 
op het veen groeit Ze bevleugen de Hoorn 
mit veerheide (j) 
Veenhuzen et [fï:n'hy:z] 1. Veenhuizen 
(oost. van DeFochtel, in Drenthe gelegen) 
Veenhuzer T de; -s [...'hy:zç] 1. iemand uit 
Veenhuzen (Dr.) 
Vecnhuzer II bn. [ft:n'hy:zç] 1. afkomstig 
uit, met betrekking tot Veenhuzen 

veenklonie (0w) [T...] - veenkolonie 
veenkjute z. veneklute 
veenlaand (Nt, Op, Sz) Ook veenland (Sz) 
et; ...Ianen [T...] 1. veenachtig land, ook: 
land waar wordt verveend (in het laagveen) 
Bi oons in et veenland wodde vroeger 
nooit een kroje bruuict, de turf wodde 
vroeger altied mit de mande in de bak 
sjouwd (Sz) 
veenland z. veenlaand 
veenlaoge ['f1..] - veenlaag 
veenliek (1) [T...] - veenlijk 
veenmesiene (Nt, 01-Nl, Spa, Sz) de; -n, 
-s ['fi:mosina] 1. machine in de veenderij 
waarmee men veen op het land brengt De 
veenmesiene baggerde de vene op et laand 
(Nt), Et is out de tied van de veenmesiene; 
de veenbri wodde dan op de ribbe spuiten 
(Spa), Et rollegien van de veenmesiene wil 
niet laoten (Sz), Op een veenmesiene ging 
de stikke vol vene mit de liere omhoge 
(Nt) 
veenmos ['f1..] - veenmos 
veenpette z_ venepette 
veenpluus (Spa) ['fl:mplys] - wollegras 
veenpoesies (f) mv. ['ft:mpusis] 1. 
wollegras 
veenpoolder (ko) ['fLmpo:ldç] - veen - 
polder D'r wodde in de veenpoolder ok 
veend, en as de boel weer wat dichte-
grujde, kwainmen d'r dreugmaekeriyen mit 
meulenties zoas spinnekoppen en sta tte-
meulenties ( ko) 
veenputte Z. veneputte 
veenspecie Z. venespecie 
veenster Ook vaenster (Bu, El, Nbk, Np, 
0w), z. ook veinster et; -s; -tien ['ftstrI 
'ftnstç] 1. vensterraam Dat staot gien boer 
bi 't veenster dat hindert niemand iets, dat 
staat niemand in de weg (Nbk), zo ook .rc 
staon gien boer in 't veenster (Wol) 2. 
blind aan de buitenkant (Dhau) Wi' de 
veensters even dichtedoen?(Dhau) 
veensterbaank (Db, Nbk, Obk, Ste) Ook 
veenseerbaanke (Bu), vaensterbaank (Bu, 
El, Nbk, Np, 0w) [T...] - vensterbank 
Vroeger zeden ze wel daf' suker in de 
vaensterbaank leggen mossen, om de 
ooievaar te lokken die nl. een baby zou 
kunnen brengen (Bu, El) 
veensterbaanke z_ veensterbaank 
veensterenveloppe (1) ['f...] - venster-
enveloppe 
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veenstergiassien (Nbk) et; ...glassies ['f...] 
1. stukje stof dat op kleding is genaaid en 
qua vorm doet denken aan een venster Ze 
niden wel een stok/den op 'e mouwe, een 
veeristergiassien, as teken van rouw (Nbk) 
veensterkevot (1) ['f...] - vensterenveloppe 
veentien (verspr.) Ook vennegien (bet. 1: 
Bu, Nbk, Np), vene (het. 2: Bdie) et; 
veenties ['ft:ntinl'fsnoxin/ ... ] 1. stukje ter-
rein met vooral veengrond, veenput (vaak 
weer in enige mate begroeid) (Dho, Np, 
Nw, Ste, be: Nw) In de heide haj'veenties, 
veenties bin kleine ineerties, uutgeveende 
grond (Ste), In 't veentien staot nog wolle-
gras (Np), En was 't wel goeie turf die uut 
dat veentien kwam? (bo: Nw) 2. bep. niet 
zo grote, ietwat platte, zoete appel, ge-
schikt als stoofappel (verspr.), vooral in de 
verb. zute veenties (verspr.), een zute vene 
één zon appel (Bdie), waarnaast een 
körfien zoere veenties (b) 
veenwottel z. venewottel 
veenzode (spor.) ['ft:so:ado] - veenzode 
veepest (Nbk, Sz) ['f..j - runderpest Hele 
veebesJagen bin d'r vroeger ofmaakt of 
verbrand deur de veepest of miltvuur (Sz) 
veepries ['fupris] - veeprijs De melkpries 
zakte nar een betien, mar de veepriezen 
kregen wel een opstopper en de priezen 
van de bouiperdukten ok (vo) 
veer T (El, Nbk, bet. 2: Obk) Ook wier 
(bet. 1: Bdie, Nt) de [ft:or/fe:or] 1. vader 
(soms ruw) (El, Nbk) Ie bin ok net iene as 
je veer je bent geen haar beter dan je vader 
(Nbk), Pake zee vroeger wel es tegen oons: 
4'kjow veer was dan zo'kje dit of dat' 

(El) 2. het ronde uitsteeksel aan één van de 
beide lange zijden van een plank dat past 
in de groef van een andere plank (Obk) 
veer IT et [ft:ar] 1. de uitgestrektheid in de 
omgeving, in verb.: Van dit plak tij' et 
hiele heer en veer overzien de hele 
omgeving, de grote omtrek die relevant is, 
van hier heb je een goed uitzicht (OS, 
verspr. WS, Nbk), Ze hebben 't hiele beer 
en veer mitneumen al hun spullen, al hun 
bezittingen (Np), zo ook Ze hebben die 
meensken mit heur hiele heer en veer op 'e 
straote zet (Obk), (vooral van mensen in 
hun beste kleding) in alle heer en veer 
(Dhau) 
veer III (1) de; veren; -tien [fi:ar] T. 
overzet, plaats waar men een rivier, kanaal 

kan worden overgezet 
veer IV Ook ver (verspr.), vere (Nt, 
01-Nl, Sz, Wol), veren (verb. vorm in bep. 
verbindingen), z. ook vorens bn., bw.; 
-der, -st [ft:ar/fcr/'fuaro/ ... pfl 1. met een 
zekere afstand (tussen twee punten, vaak 
vanuit een beginpunt gerekend) Hoe veer 
is et neor Besef? (Nbk), Naor Zwolle is 
veerder as naor Grwmi.ogen (0w), Zuwwe 
nog een aentien veerder lopen? (Nbk), Ie 
rnoe'n niet zo veer gooien, dan vangen ze 
de belle niet (Nbk), Hij bp niet goed, hij 
gaot te vere naor buten d.i. bij een paard, 
nl. met z'n poten (Sz), N is te vere vot 
(01-Nl), tot zo veer en niet veerder tot 
hiertoe en niet verder (vooral fig.), zo ook 
zo veer en niet veerder (b), te veer gaon, 
Dat gaot (me [oons enz.]) te veer, Daor 
ligt et ja, ie kieken ok niet veerder asje 
neuze Jaag is je zoekt wel, maar kijkt niet 
goed (verspr., Nbk), ook fig.: je kijkt niet 
ver vooruit, denkt niet vooruit (Bu, Nbk), 
vandaar Ie moe 'n een betien voerder kieken 
as jow neuze lang is (0w) en Rij kikt 
veerder as zien neuze Jaag is hij kijkt 
goed, ook ruimer: doorziet de dingen snel, 
gaat z'n eigen weg op basis van eigen 
denkwerk (Dhau, b), vere femilia Dat is 
nog vere femilie van oons (Np), zo ook Ik 
heb in de kraante lezen dat hij overleden 
is, mar och, 't is vere of; en dan raakt etje 
zo niet het is verre familie (Sz), en zo 
veerder enz. (spor.), Ie kommen d'r niet zo 
veer mit er is meer nodig om het elders te 
maken, ook: je bereikt er niet zo veel mee 
(Nbk, Np), et veer brengen, . ..schoppen, 
...in de wereld (Nbk, Np) 2. verwijderd, 
afgelegen Is et nog veer?, We bin d'r nog 
te veer of(Nbk), Veul boeren hoeven deur 
de ruilverkaveling niet meer zo veer vot 
mit beur bui te karren (Op), De gehoor-
zaainheid is tegen worrig onder de jeugd 
vere te zeuken vind je haast nergens (Sz), 
Die is veer vot ergens ver weg, ook: hij/zij 
is in diepe slaap (Bu, Nbk, Ste), Et mos 
veer weg kommen lett.: van verre, fig.: ze 
waren bep. niet direkt enthousiast, ze 
zeiden bep. niet direkt toe (Nbk), Blij het 
et veer haeld is doodziek geweest maar 
wordt nu weer beter (be: Bu, Nw), Ze 
wonen niet zo vere of niet zo ver hier 
vandaan (01-N1), (verb.) Ie moe'n niet 
altiedzo van veren staon j e moet j e niet zo 
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op een afstand houden, zo afzijdig houden 
(Nbk) 3. van, met een grote afstand Zo 
veer kan 'Ic niet lopen (Nbk), Daorkuf'niet 
vere kieken, want daar zit een knik in de 
weg (Sz), een vere reize, In Wolvege haj' 
veurjaoren de grootste varkensmark in de 
vere omgeving(Obk) 4. flink opgeschoten, 
op een gevorderd punt Hij is al veer mit 
zien studie (Nbk), Ik bin vandaege aorig 
veer kommen mit et wark (Nbk), Ik zal 
bliede wezen as et zo veer is (Nbk), Ie 
moe'n zien daj'hizn zo veer kriegen ( .. ) 
dat je hem ertoe krijgt om ( ... ) (Nbk), Hi 
is veer benne erg verzwakt, bijna dood 
(Nbk), ook: in diepe slaap (Nbk) en 
behoorlijk aangeschoten (Nbk), Et is zo 
veer het is zo ver, het punt is bereikt: bijv 
bij een bevalling: 't  Is zo veer wit 
buurvrouw (01-Nl), ook gezegd wanneer 
een koe moet kalven (Nbk), Zo veer bin 'k 
nog niet daar ben ik nog niet aan toe (Nbk) 
5. (bw.) op grote afstand in de tijd Dat was 
veer veur mien t/ed lang voordat ik 
geboren was (Nbk), Die is veer boven de 
vieftig (Nbk) 6. (bw.) in hoge mate, in 
verb. als Daar vuul ik me veer boven 
verheven dat is beneden mijn waardigheid, 
dat type kritiek enz. is me te min, daar 
reageer ik niet op (Nbk), Dat maegien 
trouwen, dat was veer beneden zien stand 
(Nbk) * Aj'de roepen! en de poeperd war 
eupen holen, dan bael ie et veer z onder 
poeperd (0w) 
veerbaos (1) [f ..J - veerbaas 
veerbelasting (1) ['1'...] - vaarbelasting 
veerboom (Dhau, Obk) Ook vuerboom 
(Diz, Np, Ste en west.), vaarboom (WH) 
de;  .bomen; -pien {'f../.] 1. vaarboom 
Dat ti-uilen was vroeger mit een bok wit 
(unf op elk ende een vaarboom, mit twee 
man, en dan leupen ze op de walkaant 
langes (Sz) 
veerboot ['f-] - veerboot Deur de dichte 
mist waren de veerboten stillelegd (Spa) 
veerder 1 Ook vedder (verspr) bn. 
['ft:ordr/fcdr] 1. verder, later, overig et 
voc, dere wark het overige werk (Nbk), de 
veerdere gang van zaeken (1), (zelfst.) In 
de hoeke van een pomphokke haj' vaeke 
een vierkaante geutstien, waor ok de potten 
en pannen en et veen/ere uut de keuken 
scbonemaekt wedde ( Ste) 
veerder II Ook veerders (Ohw, d, S: oost., 

p, b: lm), vedder (verspr), z. ook wieder 
bw. ['lk:ordç/ ... s/'fsdç] 1. vervolgens Hoe is 
et veerdergaon?hoe ging het verder?, Wat 
d'r doe veerder gebeurde () (b) 2. 
bovendien, voorts Hoe biet ie veerder? 
(Nbk) 3. overigens, voor het overige We 
praoten of daf' oons now veerder wit rust 
laoten (b), Wat zo] ik d'r veerder nog an 
doen kunnen! (Nbk), D'r veraandert 
veerder niks (Nbk), veerder veur de rest 
voor het overige (Nbk) 4. verderop, elders 
Heit ston een aende veerder (b), Een betien 
veerder ston bi (Nbk), Wat veerder (.) 
(Nbk), Ie bin de eerste die 'k et vertelie, 
mar ie maggen et niet veerder zeggen, ik 
wij et niet veerder hebben (Ste) 5. 
voortgaand, voortzettend (in verb. met 
werkwoorden, ook wel aaneengeschreven) 
veerder lezen, ..schrieven, - .praoten: Mor-
gen praoten we veerder praten we er 
verder over (Nbk), enz. 6. in wat veerder 
vertellen verder vertellen: Ik zal etje wel 
zeggen, war ie meugen et niet veen/er 
vertellen (Nbk), zo ook Ie bin de eerste die 
k et vertelle, war ie inaggen et niet 
veerder zeggen (.) (Ste) * (schertsend:) 
Loop een entien vedder naor Vledder 
(Nw), zo ook Gao vedder naor Vledder 
(Nbk), vaak gevolg door 'k Gao liever naor 
Diever (Nbk) 
veerder- [T...] - verder-, voort-: eerste lid 
in samenstellingen als veerderlezen, veer-
derschrieven, veerderreizen (ze zijn in dit 
woordenboek niet alle opgesomd; ook niet 
aaneen geschreven; z. ook wieder-) 
veerdergaon [T ... ] - verdergaan Hij gong 
op een sukiceldraffien veerder (0w) 
veerderklougelen (bI) [T..] - verder-
klungelen Zo klongel ie dan veen/er (.) 
(bi) 
veerderop [ft:ardçop] - verderop 
veerders z. veerderll 
veerdig (Np, Obk, Ste, p,  vo) ['fuordax] 1. 
vaardig, gezwind, vlot Hij lopt d'r veerdig 
benne (Np), Et was de vrouwe van Albert 
Jans, een flink veerdig vrommes (vo), een 
veerdige meid (Obk), beerdig en veerdij 
an 't wark druk aan het werk (Ste), heerdij 
en veerdij wezen aktief zijn, druk bezig 
zijn (Ste) 
veereunster (0w) et; -s; -tien [ft:nrZ:str] 
1.  veerunster, weegtoestel met veer 
waaraan hetgeen gewogen moet worden 



veereuster - veerweg 

komt te hangen (met daarboven een 
wijzerplaat;  vooral in gebruik bij 
kooplieden) 
veereuster (Nbk) Ook veerooster (Db, 
Ld) et ['f./...] 1. roosterwerk aangebracht 
in een stuk pad, weg (zodat de koeien enz 
daarover niet kunnen uitbreken) Aj'mit de 
fiets over de veeroosters gaon, dan robbelt 
et zo (Db) 
veergaund (spor.) [fl:9r95:nt; aks. wisselt] 
- vergaand 
veergeul (Nbk) Ook vaergeul (Pe-Dbl) 

- vaargeul 
veergezicht (Nbk, Nw) Ook vergezicht 
(Nbk, Nw) ['fi:argostxt/'far ... ] - vergezicht 
Et is een mooi vergezicht (Nw) 
veerkieken (Pe-Dbl) onbep. w. [T...] 1. in 
de verte kijken, van ver kijken Dat is een 
brille voor verkieken (Pe-Dbl) 
veermes (Pe-Dbl, Spa) ['f.] - veermes 
veerof Ook verof (Ld,  0w) bw. 
[ft:o'rof/f'a'rof] 1. van ver, m.b.t. een ver 
verwijderd punt een brille veur veerof 
(kieken) waarmee men goed in de verte 
kan kijken (Dhau, Ld, Np, 0w), Dan is 't 
niet zo veerol as 't zoe'n knetterslag is dan 
heeft de blikseminslag niet op zon ver 
verwijderd punt plaatsgevonden (Dfo) 
veerooster Z. veereuster 
veerskalf Ook veerskusien (Bdie) et; 
...kalver; -ien [ft:orskal(a)f/ ... kysin] 1. 
vaarskalf, vrouwelijk kalf (veelal zo 
genoemd voor de duur van het eerste 
levensjaar) We hebben vandemorgen een 
mooi veerskalf trokken (Sz), (bij de 
geboorte:) Is et een bollekalf of een 
veerskajf? (Nbk) 
veerskusien z. veerskalf 
veerspringen (Nbk) Ook verspringen 
(verspr.) ['fuar ... ..far ...  ] - verspringen 
veert z. vaort 
veerte Ook verte (spor.), vette (spor.) de, 
-s, -n ['ft:rto/'fcrto/'fat.a] 1. positie van 
verwijderd zijn In de veerte zie k Mm 
aakominen (Nbk), uut de veerte (Nbk), 
Vroeger heurde ie ze van verte al en - 
kommen rattelen wit de boerewaegens 
(Ld), Ik heb een brille om in de veerte te 
zien (01-Nl), In de veerte liekt et d'r op 
enige gelijkenis is er wel (maar het houdt 
niet over) (Nbk), In de veerte is et nog 
(een betien) femilie van oons er is tussen 
ons nog enige familieverwantschap (Nbk, 

Spa), Daor daenk ik in de voorste veerte 
niet en absoluut niet (Nbk) 2. vergezicht 
(vo) de schiemerike veerte (vo) 
veertien [fi:ortin] - veertien Tot over 
veertien deegen! tot over twee weken, Hij 
kikt veertien daegen in de ere weke op 
heeft een uitgestreken gezicht (Np), 
(zelfst.) Ze bin mit 57 veertienen (Np), 
Heufdstok veertien (1) 
veertiendaegs Ook veefliendues (spor.) 
['f...]  - veertiendaags: veertien dagen 
durend; ook: om de veertien dagen 
verschijnend 
veertiendaegs z. veertiendaegs 
veertiende rangtelw. ['f...] 1. veertiende 
veertiende-ieuws [...'iMs] - veertiende-
eeuws 
veertienduzend [aks. wisselt] - veertien-
duizend 
veertienhonderd [aks. wisselt] - veertien-
honderd 
veertienhonderddinend (1) [aks. wisselt] 
- veertienhonderdduizend 
veertienlinies (Dfo) bn.; attr. ['f...linis] 1. 
(van het glas van een ouderwets soort 
petroleumlamp) van een bep. omvang, 
wijdte: een veertienlinies laarnpe (Dfo), 
waarnaast een twintiglinies laampe (Dfo) 
en een achttienlinies laampe (Dfo) 
veertig hoofdtelw. ['ft:ortax] 1. veertig de 
faoren veertij (spor.), de jaoren '40- 95, 
veertig plus, (zelfst.) wit 57 veertigen met 
z'n veertigen (Nbk) 
veertigduzend [aks. wisselt] - veertig-
duizend 
veertiger (spor.) [fi:ortogç] - veertiger: 
iemand die ongeveer veertig jaar oud is 
veertigtal [T..-] - veertigtal 
veervekaansie (1) ['f...] - vaarvakantie 
veerwaeter (Np, Nw en verspr. oost.) Ook 
vaerwaeter (Np, Ste en verspr. west.) 
[T..!..] - vaarwater, water waarover/ 
waarlangs men vaart Ze zetten en 't 
veerwaeter; ze veerden in de bok naor de 
klei; naor de klaover (j),  H hadde nog et 
bezwaor dat et laand niet en et veerwaeter 
lag (vo), Af' niet op joe donder hebben 
willen, mooi' wit zien vaerwaeter blieven 
want de kop staot zn ruug moet je hem 
niet in de weg lopen, hem storen in z'n 
bezigheden e.d. (Sz), iene in 't veerwaeter 
zitten (Db) 
veerweg Ook vereweg (Mun, Np, Nt, Spa), 
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verweg (Nbk), verreweg (El, Ste) ['fi:ar 
w€x/'fugrawex/'fsr ... ..fsr wcx] - verre-
weg Die is veerweg de beste (Nbk), HIJ 
het veerweg de hoogste punten (01-Nl), Et 
is vereweg et beste om et zo te doen (Spa) 
veerze [t.] - vaars, ni. jonge koe As een 
pinke niet onder de bolle wol, leuten ze in 
wel een halfjaor overlopen, en dan hiette 
depinke een veerze (S te), Die veerze komt 
een best gerei [uier] onder (El), Doe de 
veerze halfneurend was, verkocht de boer 
hear ( Po- Dbl) 
veerzicht (Dfo) et ['fi:arstxt] 1. het ver 
zien een brille veur veerzicht om ver te 
kunnen kijken (i.t.t. een leesbril) (Dfo) 
veestaepel Ook veestapel (WH) [t.] - 
veestapel 
veestal (Op) de; -len; -legien ['ft:stal] 1. 
(vaak verkL) staanplaats voor twee koeien 
naast elkaar (op een stal) 
veestapel Z. vecstacpcl 
veestek (01-Nl, Spa) et; -ken; ..kien 
[Ti: stek] 1. hek als opzetstuk op een wagen 
voor veevervoer de veestekken op 'e wagen 
zetten (Spa) 
veetaxeteur (Obk) ['t..] - taxateur: van 
vee De veetaxeteurs kwarnmen Iwie keer 
om de koenen te taxeren veur et foons in 
etjaor (Obk) 
veetelling (Obk) ['t..] - veetelling Wel 
kwam d'r veur de oorlog een lotion in 't 
oor, dat was veur de veetelling (Obk) 
veeverlosapperaot z. verlosapperaot 
veevervoer (spot.) ['t...] - veevervoer 
veevoer ['t..] - veevoer Doevebonen en 
peerdebonen wo 'n bruukt veur veevoer, d'r 
zit een hoog eiwitgehalte in (Ste) 
veewaegen (verspr.) de; -S; -tien [T...] 1. 
wagen voor het vervoer van vee, met name 
een boerenwagen of vrachtauto voor dat 
doel Willen jim de koenen de veewiegen 
even in drieven?(Np) 
veeziekte [t..] - veeziekte As d'r een 
kriJe kraste, her dat vaeke mit een 
starfgeval of mit veeziektc te inaeken 
(Dfo), Mei daenken jirn d'r wel es art 
hoeve ule werk as d'r verzet is om 
alderhaande veeziekten de baos te wedden? 
(vo) 
vege Ook veeg (verspr., vooral in verb.) 
de; -n; vegien ['fi:go/fi:x] 1. keer dat men 
veegt In een veeg is et klaor in een 
ogenblik (Ma, Nbk, Sz, Np), ...in een vege 

(Db, Ld, Nt, Nw, Obk, 01-Nl, Op), iene 
een veeg out depanne geven iemand flink 
de waarheid zeggen (Nbk, Nw, Pe-Dbl), 
waarnaast een veeg nut de panne kriegen 
(Nbk) en Daor kreeg hij een beste veeg 
out depanne (Np) 2. vlek, streep, door een 
vegende beweging ontstaan 3. klap waarbij 
men uithaalt, oorveeg een vege om de oren 
(Nbk), iene een veeg om de oren geven 
(Ld, 0w, Bdie), iene een veeg geven 
(Nbk), d.i. ook: een sneer geven, Dan 
stakken ze mekaander wel es mal mit een 
knielt in de houd omme of d'r kregen 
goenend es een rere vege over de kop (v), 
Jene die niet doen wil 

wal' 
 zeggen, moet 

wel een veeg over de lianen hebben (Dfo), 
HIJ kreeg een beste veeg veur de kont 
(Dho), een peer vegen om de oren kriegen 
klappen (Op), Ik zal n een vege verkopen 
een klap geven (Bu), Zak je een veeg 
geven? ( Spa), Ik gaf 'nî con beste veeg een 
flinke klap (Wol), ...een flinke vege id. 
(01-Nl) 4. in Die het een vege In 't oor 
hij/zij is dronken (Np) 
vegen zw. ww.; overg., onoverg.; veegde, 
het veegd ['fi:g] 1. (overg.) met een 
bezem, lap enz. strijken en op die manier 
schoonmaken of anderszins wegnemen de 
stoepe vegen, etpattien even vegen (Nbk), 
Vroeger mossen we de vloer mit veger en 
tuugblik vegen (Dfo), de schostien vegen, 
(onpers.) 't Veegtzwaor, de snij is te vule 
belopen (Nbk, Db), Kom es hier, ik zal je 
om de snute vegen, ie bin plakkerig om de 
kin (01-Nl), de krammels van de taofel 
vegen (Nbk), van de kaorte vegen 
(verspr.), van dekaorte veegdverloren (b), 
Soms wo 51 de bijen op 'e doek daon om de 
moere d'r out te zuken; om de moere te 
zaken mooi' de bijen out mekeer vegen 
(bs: Dfo, Obk) 2. (overg.) schoonmaken 
door ermee te strijken over een mat e.d. 
Eerst de voeten vegen, vew-daj' in heus 
gaon (Nbk) 3. (overg.) uitwissen, weg-
wissen de woorden van ot bod vegen 4. 
(overg.) door uit te wissen, weg te wissen 
schoonmaken et bod vegen 5. (onoverg.) 
zich zeer snel voortbewegen (lopend, 
rijdend met de auto enz) De honderd moet 
d'r veer, ie moe 'n d'r over végen! (ba), Die 
veegde de weg langes (Nw), ... de weg over 
(Nw), Die veegt d'r over hij/zij loopt zeer 
hard (Bu, Nbk, Nw, Wol), Etpeerd veegt 
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d'r over (Db), Die hebben haast, zie ze d'r 
es langes vegen ( Dhau, Obk), Hij] veegt et 
pattien uut (Nbk), De hadrieder veegt deur 
de bochten (Db), Hij veegt dr hadde 
van deur (Obk), Vergeleken bij] mien oolde 
kezescbaeve, veegt de nije deur de keze 
(Db) 6. (onoverg.) slaag geven, klappen 
(Ma, Np, Sz) Hij veegde d'r over (Np), Et 
peerd veegt aachteruut slaat naar achteren 
(Np), Hij veegde him om de oren sloeg 
hem (Obk, Ma), As ze we kwaad maeken, 
po ik van me vegen (Sz) * Nije besseins 
vegen schone (Obk, t,) 
veger de; -s; -tien ['fi:g ] 1. iemand die 
veegt 2. stoffer Vroeger gang ie mit veger 
en blik et ot van een vloer optippen, now 
doej't mit de stofzoeger (Obk), de kotte 
vegerhandveger, stoffer, kleine veger (Bij, 
Nbk, Np, Obk, Ste): mit de koste veger de 
boel opredden (Obk), waarnaast De lange 
veger die is wit een lange staele en een 
zaach te veger in 't verlengde van de sta ele 
(Bu, Nbk, Ste) 3. kunstzwerm verkregen 
door bijen van de raampjes uit een 
zwermrijpe bijenkast te vegen (bs: Dfo, 
Obk, Op, 0w) De veger het zien begin in 
een zesraemskaaste; de iemker baelt uut 
een gewone kaaste et raem daar de 
keuninginne in zit en klopt dat raem of 
boven de zesraemskaa.ste,-  de keuninginne 
mit een peer honderd bijen vormen nao 
een schotSen weer een niï  kompleet volk 
(bs) 4. (mv. van het verkl.) akkerwinde, de 
bloemen van de akkerwinde (Sz) 
veger-en-blik (Diz, Nbk, bs: Obk) g. bep. 
lidw. [ft:gçi'bltk] 1. veger en stofblik 
samen Veger-en-blik staat in de kaaste 
(Diz), Sommige iemkers klepperen om de 
bijen naor beneden te kriegen wit een 
veger-en -blik; dan kun de bijen de ken-
ninginne ja niet meer hem-en (bs: Obk) 
vegerhoolt (Np) et [T...] 1. berkehout ter 
dikte van een draadpaaltje, gebruikt voor 
het maken van vegers 
vegetariër (spor.) [ft:go'ta:rjç] - vege-
tariër 
vegetarisch (spor.) [ft:ga'ta:ris] - vege-
tarisch 
veilen ['fejlv] - veilen: verkopen, ter 
verkoop aanbieden Fris in zo veul percelen 
veild (Bu), koenen veilen op een boelgoed 
(Nw) 
veilig ['fejlox] - veilig: buiten gevaar 

Nargens hij' nog veilig tegenwoordig, ze 
kun je overal wat andoen (Nbk), Af' 
tegen wang ien of aandere hoge ome in de 
poletiek binnen, bij' je leven niet veilig 
(01-Nl); zonder dat het gevaar oplevert et 
veilig opbargen, Zet dat vergiftige spul 
mar op 'e zoolder, daar staat et veilig 
(Nbk); zonder dat er gevaar optreedt veilig 
verkeer, veilig overstikken, veilig rieden, 
Et sein staot op veilig (Nbk), veilig vrijen 
met kondoom 
veiligheidskleinme (Sz) Voor -heid z. 
-hied de; -n; -gien ['f .J 1. klimbeugel, 
klimschaats 
veilighied Voor -heid z -hied ['fEjloxhit] 
-  veiligheid, veilige staat venz de 
veil%hied(Nbk), nut veilighiedid. (Nbk) 
veilighiedsbeugel (01-Nl, Spa) Voor -heid 
z. -hied ['f..] - valbeugel, vooral bekend 
van een trekker 
veilighiedsdienst (1) [T...] - veilig-
heidsdienst, bewakingsdienst 
Veilighicdsraod (1) ['f..] - Veiligheidsraad 
veiighiedsspelde (Ste) ['±1..] - veilig-
heidsspeld 
veiling de; -s, -en; veilinkien ['fEjluj] 1. 
bep. openbare verkoping: veiling 2. in iene 
in de veiling nemen iemand ertussen 
nemen (Nw) 
veinster (k: Ste) et; -s; -tien ['rcjstr] 1. 
vensterluik, luik aan de buitenkant dat het 
raam af kan sluiten (k: Ste), z_ ook 
veenster 
vekaansie [fa'kâ:nsi] - vakantie (als 
onderbreking van een werk- of 
schoolperiode) D'r was genoeg ofwisseling 
veur die kiender in de vekaansie (Pe- Dbl), 
mit vekaansie gaon (Db), op vekaansie 
gaon (Nbk) 
vekaansieadres (1) [fo'k ... ] - vakantieadres 
vekaansiebaentien (spor.)  {fr'k...]  - 
vakantiebaantje 
vekaansiebestemming (spor.) [fo'k...] - 
vakantiebestemming 
vekaansiebeurs (1) [fo'k...J - vakantiebeurs 
vekaansiebi'jdrege (1) [fa'k...] - vakan-
tiebijdrage 
vekaansieboerderi'je (spor.) [fo'k...J - 
vakantieboerderij 
vekaansiebungalow (spor.) [fo'k ... ]  - 
vakantiebungalow 
vekaansiecentruin (spor.)  [fa'k..] - 
vakantiecentrum 

-603- 



vekaansiedag - vel 

vekaansiedag [fo'k...] - vakantiedag 
vekaansiedörp (1) [fok..] - vakantiedorp 
vekaansiedrokte [fa'k ... ] - vakantiedrukte 
vekaansieganger [fa'k ... ] - vakantieganger 
vekaansiegeld [fo'k --- ] - vakantiegeld 
vekaansiehulp(e) (1) [fo'k] - vakantie-
hulp 
vekaansiehuus [fo'k ...  ] - vakantiehuis 
vekaansiekelonie (Nbk) Ook vakantie-
kolonie (Sz) de; -s [fakanti ... ] 1. vakan-
tiekolonie: bep. inrichting voor zwakke 
kinderen of voor kinderen om zich te ont-
spannen 
vekaansielaand (spor.) [fa'k ... J - vakantie-
land 
vekaansielektuur [fo'k J  -  vakantie-
lektuur 
vekaansieliefde (1) [fa'k...] - vakantie-
liefde 
vekaansiemaond (spor.) [fak ... ] - vakan-
tiemaand 
vekaansieoord (Nt) [fak ... ] - vakantieoord 
Et is wel een mooi vekaansieoord (Nt) 
vekaansieperiode [fa'k.J - vakantie-
periode 
vekaansieplan (spot) [fok..] - vakantie-
plan 
vekaansieregeling (spor.) [fa'k...J - va-
kantieregeling 
vekaansiereize (spot) [fa'kJ - vakantie-
reis 
vekaansiereiziger (spor.) [fa'k ... } - vakan-
tiereiziger 
vekaansieseizoen (spor.) [fa'k ... ] -- vakan-
tieseizoen 
vekaansiespreiding [fok...] - vakantie-
spreiding 
vekaansietied [fa'k..] - vakantietijd 
vekaansietoeslag  (spot) [fak ... ] - 
vakantietoeslag 
vekaansietrip (spor.) [fa'k ...  ] - vakantie-
trip 
vekaansienutkering (spor.) [fa'k ... ] - va-
kantieuitkering 
vekaansieuutstappien (spor.) [fa'k...] - 
vakantieuitstapje 
vekaansieverblief(spor.) [fatL.] - vakan-
tieverblijf 
vekaansieverlof (spor.) [fak...] - vakan-
tieverlof 
vekaansievermaek (spor.) [fa'k..] - va-
kantievermaak 
vekaansiewark [fok...] - vakantiewerk 

(voor bijverdienste) 
vekaansieweer [fok...] - vakantieweer Ze 
kun 't soms treffen daf' bij uitstek mooi 
vekaansie weer hebben (Obk) 
vekaansieweke [fa'k ... ] - vakantieweek 
vel de; -n; -legien [fel] 1. huid (van mens 
en dier) Deur al dat zwa ore butenwark het 
hij robberig vel (Obk), iene wit 't vel over 
de bonken die erg mager is (Dhau), zo ook 
Et is allemaole vel en bonken die per-
soon/dat dier is erg mager (El), et vel over 
de ogen doen gaan slapen (Np), D'r zit 
goed vel op die laomer; as 't kleine laom-
pies binnen, kuf' al zien as 't goeie wolle 
wodt (Nbk), Ze is dun van vel ze kan 
slecht tegen de kou (01-Nl), Hij het et 
malle vel an doet voortdurend mallotig, 
overdreven gek, erg uitgelaten (Dhau, 0w, 
Spa, Sz, b: Im), (van de huid van mens of 
dier:) Et vel lubbert d'r omme zit erg ruim 
(Bu), Hij zit niet in een goed vel is niet in 
orde, heeft iets onder de leden (s: Op), Et 
is om uutje vel te springen je zou je er 
kapot aan ergeren, je zou er razend van 
worden (b, Nbk), zo ook Zof' niet uutfe 
vel springen? (Dfo, b), (van wat een uier 
gaat worden:) D'r zit een mooi vel onder 
(Nbk), zo ook D'r zit goed vel onder ge-
zegd van toekomstige uier (Nw), et vel 
strak om de neuze hebben gierig zijn (Dho, 
Np, NO: Die zit et vel strak om de neuze 
id (Spa), ...om de snute id. (Sz), zo ook 
Hij het et vel ok dunne over de neuze (Nt) 
en Die het et vel strak (spand) om de kop 
zitten id. (Nbk), Die het et vel strak om de 
kop (Wol), Die het et vel spand om et 
beufd id., ook: die persoon is venijnig en 
gemeen (Nbk), iene et vel over de neuze 
haelen iemand ergens erg veel voor laten 
betalen (Np), dubbel vel veur de kop 
hebben bep. geen rekening houden met de 
gevoelens of raad van anderen, mogelijke 
bezwaren zonder meer negeren of ze niet 
zien (verspt), ... veur et beufd.. (Bu, 
Po- Dbl), zo ook Hij het dubbeld vel veur 
de kop, ie kun d'rniet deur(henne) schieten 
(Np), Hij het een pinkien dikke vel veur 
de kop id- (Np), Hij het vel veur de kop as 
een bolle veur de knijen (Bdie, Bit, Diz, 
Wol, n), . .as een driejaorige bolle veur de 
knijen (Np, Spa, Sz), Die het vel as een 
oolde eezpelnl. erg gerimpeld (Bu) 2. stuk 
huid dat geheel of gedeeltelijk loslaat Wat 
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hij' toch verbraand in de zwwe, de vellen 
hangen d'r bij (Nbk) 3. afgestroopte huid 
Mollen vangen ze bij de winterdag, dat dot 
iene die d'r slag en verstaand van het; 
zommers bui de vellen weerdeloos (Dfo) 4. 
kreng vaneen vrouw Aje, vel da/ binnen! 
(Nbk), Wat bij' toch een vel, niet! (Nbk), 
een vel van een vromines (Nbk) 5. raten 
van bijen (bs: Dfo, Obk) zwat vel oude 
raten (bs: Dfo, Obk), blank vel nieuwe 
raten (bs: Dfo, Obk) 6. vlies (op melk, verf 
en andere vloeibare stof) een vel op 'e 
varve (Bu, Nw), een vel op 'e melk (Bu, 
Nw) 7. stuk papier om op te schrijven, 
tekenen Hef' nog een peer vel(len) pepier 
veur mij? (Nbk), D'r zitten nog mar con 
peer vellen in et schrie/blok, dan is et op 
(Nbk), een Jos vellegien pepier (Nbk) 
veld et; -en; veltien [f€lt] 1. het open, 
wijde land (buiten de bebouwing), wei- 
landen, akkers, heideveld inklusief stukken 
bos, de akkers of weilanden waarop men 
werkzaam is, die men bewerkt H had et 
wel naor et zin as koehuder; hij moch 
graeg in 't veld wezen (vo), As ik zo 
meitieds 't veld in trejcJç' of in de bos 
omdwele (b), Oonze Palce was vroeger een 
protte in 't veld (Nbk), D'r stormen nogal 
wat hoepies in 't veld (b), Hij is in gien 
velden en wegen te zien (Nbk, 0w), We 
nammen vroeger een veldketel mit naor et 
veld (Ld) 2. stuk akker een veld bonen 
(Nbk), D'r staot een mooi veld mangel-
wortels (Wol), Ie moe'n van kaant of an 
beginnen, dan krief' schoon veld (Np) 3. 
terrein in het hoogveen waar men turf wint 
(Dfo, El, Nbk, Np, 0w) Vroeger mossen 
we de turf nut et veld krofen (El), turf van 
't veld la-ofen (0w), De specie [veenspecie] 
over 't veldjutten scheppend verspreiden 
(Np) 4. voetbalveld, korfbalveld of soort-
gelijk speelveld 5. sportveld (spor.) 
veidbedde (1) [T...] - veldbed 
velderi'je (Bu, Dhau, El, Np, Nt, Obk, 
0w) Ook velleri'je (Db, 01-Nl, Spa) de 
[fsldç'tja, ook ..sj3, z. -ije/felo..., fEIt  ... ] 
1. hetz. als velwark, z. aldaar D5-  zit goeie 
velderije onder gezegd van een toekom-
stige uier (Obk, 0w, Np), een knappe 
vellerie(0l-Nl), mooie velderije(El, Nt), 
D'r komt al mooi vellene onder (Db), 
D'r zit een mooie velderi3/e onder (Nt, 
Obk) 

veldflesse (spor.) ['f...] - veldfles 
veldheer (1)  ['f..] - veldheer, leger-
aanvoerder 
veldhutter (Np, Nw) Ook veldutter (Dmi, 
Nw) de; -5; -tien ['felth.&tç/'fsltAtç] 1. 
bijnaam voor een bewoner van het zoge-
heten Westerseveld bij Noordwo olde, van 
De Miente bij Noordwoolde of elders bij 
Noordwoolde zelf, vgl. Af' van De Miente 
kwainmen of van et Westerse veld, dan 
wodde d'r veldhutter tegenfe zegd (Nw) 2. 
z. beidebutter 
veldketel (Ld) de; -5; -tien [T...] 1. grote 
ketel die men meenam naar de akker, het 
weiland waar men werkte (met drinken) 
We nanimen vroeger een veldketel mit 
naor et veld (Ld) 
veldkörfl,al (1) [t..] - veldkorfbal 
veldlurke (Nbk) [T...] - veldleeuwerik, de 
gewone leeuwerik 
veldmoes [f.] - veldmuis Huzemoezen 
bin gries en veldmoezen wat brunig (Nw) 
veldnaeme {'f...] - veldnaam 
veldrit (1) ['f...] - veldrit 
veldschure (Dfo) ['f...] - veldschuur 
veldslag ['f ] - veldslag (lett.) Al iewen 
gong et verhael dat daar vroeger een 
koppeltien dragonders mit peerd en al 
ommekoininen weren mit een veldslag (i) 
veldslichten (0w) onbep w. [T...] 1. 
egaliseren 
veldspeulder (1) [t...] - veldspeler 
veldspoor (0w) et [T...] 1. elk der stroken 
grond naast de wagensporen Etpeerd]eup 
bij een ienpeersdissel of 'haan dwiezer' op 
veldspoord.i. naast de ienpeersdissel(Ow) 
veldsport (spor.) [f.] - veldsport 
veldtocht (spor.) [t..] - veldtocht (lett.) 
veldtrening (spor.) [T...] - veldtraining 
veldutter z veldhutter 
veldvruchten (Dfo) mv. ['feltfrAxtn] 1. 
gewas (dat men verbouwt op het veld) 
Rogge en baever weren toch veldvruchten 
(Dfo) 
veidwaachter (Np, vo, b) ['feltwa:xtr] - 
veldwachter 
veidwark (spor.) ['f...] - veldwerk: 
onderzoek in het veld, in de praktijk 
veldwark doen veur et woordeboek (Nbk) 
veldwikke (s) ['f..] - vogelwikke 
velen (Bdie, Wol en Oost.) onbep. w. 
['fï:lv] 1. kunnen verdragen, uit kunnen 
staan, vaak: al dan niet afgunstig zijn Ik 
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kon dat gezwets van in niet velen (Wol), 
11,3' kan gien gekliled velen, hij ridt 'n 
zomar (Dho), Ze kan niks velen (El), Hij 
kan niet viiie velen (Np), De iene kuj'meer 
van velen as van de aander (Nbk), Hij! kan 
't niet velen dat et een aander goed gaot 
(Obk, Op), Ik kan 't best velen ik ben niet 
afgunstig (Nbk), Kuj't wel velen? ben je 
niet afgunstig (Nbk), zo ook Ie kun 't niet 
velen, zeker! (Nbk) en Dat kuj' niet velen, 
hen! (Wol) 
veleriaan z. valeriaan 
velg Z. velling 
velgen (Dfo, Dhau, Ld, 0w) zw. ww.; 
overg.; velgde, het velgd [fel(o)gp] 1. 
ondiep ploegen et laand velgen (Dhau) 
velgremme (spor.) [T..] - velgrem 
vellegeld (Sz) et ['fclo..] 1. geld dat een 
boer ontvangt voor één of meer kalfsvellen 
vellen (Nw) ['vslnj - vellen, in een oordiel 
vellen (Nw) 
velleri'je z. velderije 
veiling (Bu, Dho, Diz, Ld, Nbk, Nw, Obk, 
01-Nl, 0w, Pe-Dbl, Spa, Ste, Wol) Ook 
velg (Db, Dho, Ma, Nbk) de; -s, -en, 
velgen (verspr.), velgens (El); vellinkien, 
velgien ['fslu]/'fsl(a)x] 1. velg (van een 
wiel) Ie hadden (wie spieken per velg, dus 
zes of vief velgen; tussen twie velgen zat 
een deuvel om ze vaaste an mekeer te 
kriegen nl in het wiel van de boerenwagen 
(Ma), As de hoepen van de wielen of 
leupen, dan waeren de vellings verraegd 
(01-Nl), Om een bonnekarre zatten smal-
lere vellings as om een waegen (Nw), een 
fiets mit nikkelen vellings/velgen (0w), 
Alle nikkel gaot van mien veiling of 
(Wol), Die fiets het smalle vellings (Ste), 
Smalle velgen maken een smal, diep spoor 
(Spa) 
veloers (Nbk, Nw, Sz) et [falu;ars] - 
veloers Veloers piet gauw (Nw) 
velshaemer (01-Nl) de; -s ['fsls --- ] 1. bep. 
hamer van een smid waarmee hij de 
hoepen om de wielen aanbracht (01-Nl) 
Veluwe [ft:lyMo] - Veluwe op 'e Veluwe 
wonen (Nbk) 
velwark (Op, Sz) et [TEL..] 1. huid van 
wat de uier gaat worden (bij koeien) Die 
koe zit een goed velwark onder (Sz) 
vemen z. vaomen II 
venaovend z. vanaovend 
vene Ook Veen (Db, Dhau, Ste, Wol) de 

(bet. 1), et (bet. 2-4; zelden in bet. 1); vn 
aand.: ze (in bet. 1) ['ft:n(a)] 1. veen-
aarde dikke bonken vene (Spa), de vene 
boven baelen di. bij het vervenen (Nt), 
De vene krooi ie over et veld (Bu), de 
vene oftrappen z oftrappen, bet. 8 (Obk), 
As de natte vene dreuge wodt, moet ze 
opbreuken wodden en op 'e dick zet 
wodden (Op), De vene lag nog mar net op 
et laand, ze was nog onbekrompen (Pe- 
Dbl), De vene dreugt in (Np), een put vene 
ansnieden (Ld), Blauwveen is de onderste 
vene tegen 'tzaandan (01-Nl), Ze hebben 
de vene ofgreuven (Nbk), De tw-fliende die 
komt over de vene (Sz) 2. terrein, bodem 
met veel veenaarde 't Pecrd zakte deur 't 
vene, hij kon gien grond meer vienen 
(Dfo), In de haast moj' de turf uut et vene 
wennen (Ld), Vroeger greuven wij bier in 
't vene een protte turf, dan baj' branige 
veurde winter (Dfo), Et veen mos anmaekt 
wodden (Wol), Zaand, vene, klei bin 
verschillende soorten grond (Dfo) 3. ge-
bied met veengrond Ze wonen argens op 
't vene (Nbk) 4. (met hoofdletter) in 't 
Vene Heerenveen (vooral oost.), ook wel 't 
Veen (spot) Hij woont in 't Vene, donkt 
me (Nbk), ook ...op 't Vene (Np) 5. z. 
Veentien 
veneachtig ['fi:noaxtox] - veenachtig 
venearbeider z. veenarbeider 
venebaos z. veenbaos 
venebeje (Np, Obk, fp, j) Ook veenbeie 
(Db, El, 01-Nl, f) de; -n; ...beigien 
[ftno --- f'ftm ... ]  1. veenbes We hadden 
hier vroeger aorig venebeien (Np), In de 
greveri3ien waor vroeger turf baggeld was 
bij de TCuunder, weren dan de venebeien 
riepe 0) 2. bosbes (fp) 
Veneboeren (Nbk, Nw) mv. ['ft:no...] 1. 
naam van een buurtschap tussen Makkinge 
en Fl54 vgl. Hij woont op 'e Veneboeren 
(Nbk), ...in de Veneboeren (Nbk) 
venebonke (Bdie) de; -n; ..bonkien {'f...] 
1. kluit bonkaarde 
venebore (Np, 01-Nl) [T...] - veenboor 
venebraand (Np) - veenbrand, brand in, 
van het veen Zoe'n venebraandkan lange 
deursnioegen (Np) 
venebrolcJçe (Nw) de; -n; ...brokkien [T...] 
1. brok veen Doej' vroeger wit turf en 
zoden en venebrokken de kachel stookten 
nam dat vn3' wat (Nw) 
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venedobbe (Bdie, Np) [T...] - veendobbe 
D'r bin hij 00115 een protte venedobben 
(Np) 
venegat (Bdie, Bu, Nbk, Obk, 0w, b) ei; 
-ten ['f...] 1. uitgegraven veenput, kleine 
plas in hoogveen Boven de venegatten 
weren wel waeterpeerties libellen (Nbk), 
op 'e venegatten rieden d.i. schaatsen (0w) 
venegebied (Nt) ['f..] - veengebied 
venegrond z veengrond 
venegrös (Dfo, Ld, Nbk) et [T...] 1. wolle-
gras 
venekaant (Nbk, Np) de [Ti:nakâ:ntJ 1. 
lett. de kant van het veen, all- fig. in verb. 
als Heden, heden, now moe'n we de hele 
venekaant omme we moeten een eind 
omrijden, een grote omweg maken (Nbk, 
Np) 
veneklute (Ld) Ook veenklute (Db) ['fi:-
na ... ..fï:rj --- ]  - veenkluit Mit een oolde 
zaodsjouwe mossen we de stokken trapte 
venekluten uutsjouwen; de brokkies die d'r 
over bleven, kwamrnen dan weer in de 
kachel (Ld) 
Venekoten (0w) et [T...] 1. bekend 
buurtschapje bij Oosterwoolde 
venen (Nt, ko) ['fT:n:] - vellen D'r wodde 
in de veenpoolder ok veend, en as de boel 
weer wat dichtegrujde kwammen d'r 
dreugmaekerijen mit meulenties zoas 
spinnekoppen en statteineulenties (kol 
venepette (Bu, Dfo, El, Ld, Ma, Nbk, Nw, 
0w, Ste, b) Ook venepetten (Ld), veen-
pette (Dfo) de; -n, ook wel -ns ['ft:na 
pEta/ --- pet1Ifï:mp8ta] 1. (vaak mv.) veen-
put, hetz. als pette, bet. 4 en veneputte 
(meestal: in uitgeveende toestand) Iemoe'n 
altied uutkieken daorin die venepetten (b), 
een uutgebaggerde veenpette (Dfo), We 
gongen vroeger naar de venepetten te 
rieden (Nbk), op 'e venepetten rieden d.i. 
schaatsen (0w), een nije veenpette an-
spreken gaan uitvenen (Dfo) 
venepetten z venepette 
veneplagge (Dfo, Sz) de; -n; ...plaggien 
[T...] 1. zode op het veen, stuk van die 
zode 
veneplak (vo) et; -ken; -kien ['funa ... ] 1. 
plek,  plaats in het veen Op die 
veneplalcken mos ie ]iekewel nog wel 
oppassen, veural 

al'  de eerste keer 
ploegden; dan wol etpeerd in de vore nog 
wel es wegzakken (vo) 

veneplasse z. venepoele 
venepluusters (Obk) mv. [1'...] 1. wolle-
gras D'r stonnen in de potgatten vene-
pluusteis (Obk) 
venepoele (Bu, Obk) Ook veneplasse (Ld, 
0w) de; -n; ...poeltien [T...] 1. kleine poel, 
plas in het hoogveen 
veneputte (Bdie, Nt) Ook veenputte (Bu, 
Db, El, Ld, Nbk, Obk, 0w, Spa, Sz, Wol) 
de; -n; ...puttien ['f...] 1. veenput (waaruit 
men veent of gaat venen) Mit baggelen 
maekten ze een veenputte klam-  (Nbk), Mit 
turfgreven sten iJ in de veenputte (0w), 
We hadden een goeie veenputte (El), Daor 
hel' een mooie veenputte zitten (Bu) 
venespecie (Sz) Ook veenspecie (Np, Nt) 
de ['ft:na --- /T...] 1. veenspecie De sliek- 
meter badde de maotstok vroeger ok bij 
him, dam-  mat bi') de veenspecie mit(Np) 
venestroke (Okb) de; -n; ...strokien [T...] 
1. strook veen, strook veenland 
venetrappen (Dfo) onbep. w. en het 
venetrapt ['f...] 1. in elkaar trappen van 
uitgebaggerde veen 
venevolk (Dfo) et ['f..] 1. veenarbeiders 't 
Venevolk teerde bij de winter altied in en 
mos laeter weer olbetaelen (Dfo) 
venewarker (vo) [T...] - veenarbeider Ze 
woonden an de verbieningswiek in een 
oold krot van een busien, nog iene van de 
oolde husies van de venewarkers (vo) 
veneweg (Dfo) de; -en; -gien [T --- ] i. weg 
die door het veen loopt 
venewottel (fp) Ook veenwottel (ftp, 
01-Nl) de; -s; -tien ['fï:na..JTI:w...] i. 
veenwortel 2. duizendknoop (01-Nl) 
venezutien (Dho) et; ...zuties ['f...] 1. elk 
der zute veenties (bep. soort appel), z-
onder veentien, bet. 2 
veni'js z. vannijs 
venien Ook veniend (Ld, El, Ma, Nbk, Np, 
Nt, Sz, Obk), verniend (Ld, Nw, Ste), 
vernien (Bdie, Ste, p) et [fa'nin(t)/fr'nin(t)] 
1. ongemak, ziekte, lastig ongedierte (zoals 
de runderhorzel) bij vee As een koe 
veniendbadde (..) (Np), veniend in et gier 
(Obk), zo ook D'r zit ve(r)nien in et gier, 
dan zit d'r een hiele hadde raand in et gier 
(Nw), veniend bezetten bestrijden van bep. 
kwalen, ziekten bij koeien, vaak met ge-
bruik van adderolie, wonderzalfjes e.d. 
(Pe-Dbl, Dfo, b), Et venien zit in de stat 
het lastige, boosaardige komt aan het eind 
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(Bu, Dfo, Pe-Dbl) 2. venijnigheid, boos-
aardigheid k/inlcklaore ven/en een en al 
venijn (bij iemand) (Dho), Et veniend ]op 
'in tot de ogen vut id. (Sz), Hij is wit 
veniend bezeten 't is een gemene, valse 
persoon (Obk), Wat een stokkien veniien 
een venijnige persoon (Ste), zo ook Wat 
een stok venien(d)! (Bu, Nbk, Ste, Np), 
ook wel met een positieve bet. gezegd 
wanneer iemand erg pittig en fel is (Ste) 
veniend z. venien 
veniendangel (Dfo)  de; -s; -tien 
[fo'nint ... ] 1. tong van een slang 
veniendeulie (Dfo) de [fb'nintt:li] 1. olie 
waarin men een levende adder heeft laten 
sterven, gebruikt tegen diverse veeziekten 
(met name bij koeien) 
veniendig (Dfo, Dho, El, Np, Nt, Nw, 
Obk, 0w, b: In) Ook venienig (Bdie, Dfo, 
Diz, Nbk, Np, Obk, 01-Nl, Op, Pe-Dbl, 
Spa, Ste), verniendig ( Bu, Nw, Obk, Ste), 
vernienig (Bdie) bn., bw.; -er, -st 
[fo'nindax, ..ni:nox (Obk)/fo'ninox/fç'nin 
dox/fç'ninox] 1. fel, erg onaangenaam voor 
het gevoel 't Is venienzje koold van-
morgen (Dfo), Wapsen kun veniendig 
stikken (Obk) 2. (van personen, huisdieren 
e.d.) nogal fel, zeer bij de hand (in 
positieve zin), ook negatief: al te fel, giftig 
reagerend (in positieve zin:) een verniendig 
kereltien buy, gezegd van een mannetje dat 
erg flink, pittig is in z'n werk (Obk, Ste, 
Bu), Hij is wat an de veniendige kaant 
(Dfo), Wat een venienig ding, die hond 
(Ste), een klein, venienik persoon (Spa) 
venienig z. veniendig 
venig (Dfo, Nw, Obk) ['fI:nox] - venig, 
veenachtig Da's ven/ge grond (Dfo), een 
venige zode (Dfo), venig laand (Nw) 
venille de [fanijo] 1. de specerij vanille 2. 
verkorting van venillepudding, venillevla 
(spot-) 
venille-ies (spot-) [fa'nijais] - vanilleijs 
venilleacittig [fa'nijaaxtax] - vanilleachtig 
venifleplaante (1) [fa'n ... ] - vanilleplant 
venillepudding [fa'n ... ] - vanillepudding 
venjjjesniaek [fa'n .... ] - vanillesmaak 
veniflesuker (Ste) [fo'n..j - vanillesuiker 
venillevla [fa'n ... ] - vanillevla 
ventte (verspr.) Ook vinne (01-Nl) de; -n 
['fsna/'ftno] 1. weiland, vaak veenachtig, 
lager gelegen en/of duidelijk ontgonnen 
(vaak i.t.t. niaoden en kaampen) et paand 

aachter 't stok laand dat in de venne ligt 
(Ld), de vinne, een stok laand achter tegen 
de boerderie an, et beste gruslaand (01-
Nl) 
vennegien z. veentien 
vennegrond (Dfo) de ['fenagrontJ 1. laag 
gelegen, veelal veenachtig weiland 
vennoot (Op) ['feno:at] - vennoot 
vennootschop Voor -schop z. -schap et; 
-pen ['f...] 1. vennootschap 
vent de; -en; -ien [fsntJ 1. (soms negatief) 
kerel, man Hij het een goeie netuur, die 
vent (Wol), Doe die dikke vent op 'e 
weegscbaole stapte, sleug die deur! (Nw), 
k Heb net de straote anveegd en daorkloft 
wij die vent weer mit zien modder-
klompen d'r over (Db), Wat wil die vent 
(b), Hij is nog vrij vent hij is nog 
ongetrouwd (Db), 't Is een helder vent/en 
hij is helder en open van karakter (Pe-Dbl) 
2. vrijer Ze krigt de vent vanaovend haar 
vrijer zal komen (Nbk), Ze het de vent 
thuus (Np) 3. (vaak verkl.) jochie, kereltje 
(liefkozend:) Mien kleine ventien, in/en 
kleine studentien (0w), een aor% ventten 
(Nbk) 
venten [Tsnti] - venten (langs de huizen) 
wit brood venten (Nw) 
ventenlok (Np) et ['fcnti1ok] 1. ruikgoed 
(om mannen mee aan te trekken) Doe war 
wat ventenlok op 'e buusdoek (Np) 
venter ['fcntç] - venter 
ventersdoekien (0w) et; ...doekies ['f...J 1. 
doek die een venter over de waren in z'n 
mand heeft, met name van een bolleboper 
venterskarre (Diz, Nbk) {'f...] - venterskar 
venterskörf (Nbk, 0w) de; ...körven; -ien 
['f .. j 1. mand, korf waarmee men ventte 
ventiel z. vetiel 
ventilaosie (spot.) [fenti'1o:si] - ventilatie, 
luchtverversing of inrichting daartoe 
ventilaosiekappe (spor.) [...'l...] - venti-
latiekap 
ventilaosiekenaal (1) [...1...] - ventilatie-
kanaal 
ventilaosiepiepe (1) [...'l...] - ventilatiepijp 
ventitaosiereuster (spor.) [...'l...] - venti-
latierooster 
ventilater (verspr.) [fenti'la:tç] - ventilator 
ventijaterkachel (1) [...'l...]  - venti-
latorkachel 
vcntilaterkappe (1) [...'l...] - ventilatorkap 
ventilatermoter [...'l...] - ventilatormotor 
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ventileren {fenti'li:arq] - ventileren, de 
lucht verversen Aj'dat vocht kwiet raeken 
willen, moej' beter ventileren (Nbk) 
venushaor (Dfo, El, Spa) ['f...] - venus-
haar (bep. kamperplant) 
venussehoe (Dho) ['f..] - venusschoen 
ver z. veer 
ver- [t] - ver-, voorvoegsel in ww van 
de typen verbranen; versla op en, ver-
praoten; je verpraoten, je verschrieven; 
verd welen; verdrieven, verstoten; verleg- 
gen, verschoeven; verhuren, verkopen; 
verbienen; verdampen; verdubbelen, ver-
blieken; verhollaansen, verfdezen (ze zijn 
in dit woordenboek niet alle opgesomd) 
ver. - afkorting van verieninge (en var. 
daarvan) 
veraanderen Ook veranderen (Spa) 
[fr'â:ndrn/fr'andrn] - veranderen: anders 
maken wat an een buus veraanderen, D'r is 
hier wat veraanderd in de kaem ei, mat 
watte! (Nbk), De plannen bin weer 
veraanderd (Nbk); anders worden, zich 
wijzigen Hij veraandert nargens van blijft 
altijd onbewogen, onaangedaan (Ste), St 
weer zal toch wel iens veraanderen (Nw), 
Ie bin niks veraanderd, ie doen alles nogj e 
bent nog precies dezelfde (Nw), De tieden 
veraanderen, Die veraandert d'r niet van, 
hi blift d'rkoold onder (Np), Dominee wil 
wel es veraanderen, mar hij is nog nooit 
beroepen wodden van standplaats veran- 
deren (Op), veraanderen as een bladan de 
boom bep. niet standvastig zijn in z'n 
opvattingen, snel van mening veranderen 
(Spa, Op); verwisselen, bep. verb.: van 
plak veraanderen een andere plaats zoeken, 
je naeme veraanderen een andere naam 
aannemen, van miening veraanderen 
(spor.) * Veraander de wereld, mat begin 
bijjezels (v) 
veraanderige z. veraandering 
veraandering Ook veraanderige (Ste), 
verandering (Spa) de; -s, -en {fj':ndçu]I 
... drayo/ ... an ... J 1. het veranderen veraan- 
dering van weer (spor.) 2. het verwisselen, 
afwisseling Ik hooI wel van veraandering 
(Nbk), Mit de veraandering van schoele 
bin de Iciender soms uur beur doen (Obk) 
3. wijziging, ommekeer veraanderingen 
anbrengen (El), Dat was een hiele 
veraandering een ommekeer (met name: 
waaraan men moest wennen) (Nbk) * Alle  

veraandering is gien verbetering (spor.) 
veraanderlik (Dhau, Nbk) bn.; -er, -st 
[fr:ndrlok] 1. veranderlijk, wisselvallig 't 
Is veraanderhk weer (Dhau, Nbk) 
veraarmen (spor.) Ook verarmen (Op) 
[fr'a:rmnJ ... ] - verarmen, armer worden * 
Wie zien schuld betaelt, verarmt niet (Op) 
verachtig z. werachtig 
veraevenseren (Np) Ook verueveseren 
(Obk) zw. ww.; overg.; veraevenseerde, het 
veraevenseerd [frc:brn's:oriiJfrewa's  ... ] 1. 
verprutsen, verknallen Ze hebben et 
veraevenseerd (Np), Hij het de huud 
veraevenseerd heeft zich bovenmatig 
ingespannen zodat z'n lichaam te zeer 
overbelast is geweest (Np) 
veraeveseren z. veraevenseren 
veraffronteren z. veroifronteren 
veraffrontering z. affrontering 
veralderaosie (Dho, El, Np, Obk, b, vo) 
Ook valderaosie (El, Nw), veralteraasie 
(Op) de [fraldro:asilfaldr ... /fraltr... 1. het 
even uit z'n evenwicht zijn door verbazing, 
schrik enz, drukte die er is MYt de ver-
buzerije is in de veralteraosie mien brille 
ok nog poter (Op), H was wat over zien 
veralderaosie henne ( vo), In de veraf-
deraosie dee hij et glad verkeerd (Np), 
Wat een veralderaosje wat een drukte (El) 
veraldereerd (verspn) Ook verallereerd 
(Dho, Ma, Sz, b: In, ho: Bu), veraltereerd 
(Obk, b: lm) bn., bw.; -er, -st [fraldri:art/ 
fraln:art/ ... altr ... ]  1. uit z'n evenwicht 
(door schrik, verbazing, drukte), de kluts 
kwijt, overstuur Hij is hielemaole veral-
dereerd (Np), Doe was et N zien beurt om 
veraldereerd te wezen (b), Ik heb d'r biel 
wat perblemen mit had, ik bin d'r veraf-
dereerd van (Nw), Ik zakte zowat deur de 
grond en wodde d'r veraldereerd van (b) 
veraldereerdhied (b), voor -heid z. -hied 
de [fçaldr't:ort.hit] 1. het veraldereerd zijn, 
z. aldaar 
verallereerd z veraJderee,-d 
veralteraosie z. veralderaosie 
veraltereerd z. verajdereerd 
veranderen z. veraanderen 
verandering z. veraandering 
verantwoord bn. [frant..j 1. verantwoord, 
zodanig dat men het goed kan ver-
antwoorden Etisniet verantwoord om daor 
zo hadde te rieden het is onver-
antwoordelijk (Nbk), Is dat wel verant- 



verant-woordelik - verbannen 

woord dat ze dat doen? kan dat eigenlijk 
wel, is het wel verstandig? (Nbk) 
verantwoordelik [frant'w ... ] - verant-
woordelijk, aansprakelijk Daar bin ie 
verantwoorde/ik veur (Nbk), Ie moe'n 
beter om die kiender daenken, ie bin ver-
antwoorde/ik (Nbk), Daor boef ik me niet 
verantwoorde/ik veur te vu/en (Nbk), Ik 
vuul me niet verantwoorde/ik (Nbk) 
verantwoordelilthied Voor -heid z. -hied 
[frant'w ... I  -  verantwoordelijkheid: het 
verantwoordelijk zijn d'r de verant-
woordelikhied vew-  hebben er verant-
woordelijk voor zijn, een hie/e verant-
woorde/ikhied hebben een grote verant-
woordelijkheid (Nbk), .op je nemen 
(Nbk), zo ook Et is noga/ een verant-
woorde/ikhied (Nbk) 
verantwoordelikhiedsgevuul [...'w..] - 
verantwoordelijkheidsgevoel Dat H. zoe'n 
beste knecht west badde, mit, zoas 

hii'j 
 zee, 

'verantwoorde/ikhiedsgevuul' (1..) (vo) 
verantwoorden {fr'antwo:ordnj - verant-
woorden: rekenschap geven Een pong-
hoo/der moet verantwoorden wat bij  
uutgeft (Nbk); rechtvaardigen, ook we-
derk: Ie moe 'n_ie verantwoorden kunnen 
(Nbk) 
verantwoording de; -s [fçantwo:ordtrj] 1. 
het zich verantwoorden 2. verantwoor-
delijkheid Et is een hie/e verantwoording 
een zware verantwoordelijkheid (Nbk) 
veraodeming (spot.) [fra:adomu]] - ver-
ademing (fig.) Et is een veraodeming, aj' 
es wat aanders beuren as a/tied die ze/de 
stokkies (Nbk) 
verarbeiden (Dhau, Ma, Op) [f'arbsJdJ - 
verarbeiden, verwerken Die het hiel wat te 
verarbeiden als werk te doen (Dhau, Op) 
verargeren (verspr.) [fçargçq] - verer-
geren: erger maken 
verarmen z. veraannen 
verarven (Nbk, j) [fr'ar(a)brn] - vererven, 
door erfenis in andere handen komen (j) 
verarving de; -s, -en [fçarwuj, ..vtij] 1. 
het vererven, het bij vererving toewijzen, 
krijgen Hier is een brief van de netaoris in 
Assen, die de verarving van netaoris N 
regelen moet (vo), Hi5 het de hele boe/ 
deur verarving verkregen (01-N1), Bi 
boedelscheiding wedt et verdie/d, bi een 
verarving (El) 
verb. - afkorting van verbiening 

verbaand Ook verband (WH) et; verbanen 
[fabâ:nt/ ... bant]  1. samenhang (leti), 
vastheid van struktuur in verbaand /eggen 
nl. bij het laden van garven, hetzelfde als 
vaaste/eggen (0w), Om de turf mooi op 
verbaand in ringen te zetten, was vak-
maanschop neudig (Obk), uut 't verbaand 
(Diz, Ma): Dat oo/de ho/de hangt ok song 
uut 't verbaand(Diz) 2. onderlinge samen-
hang in een verhaal, redenering enz. Ik zie 
gien verbaand in dat verhae/ (Nbk), dingen 
mit mekeer in verbaand brengen (Nbk), in 
verbaand staon mit (spot.), in 't verbaand 
van een zin in zinsverband (1) 3. zwachtel, 
mitella e.d. een verbaand om de vinger 
doen (Nbk), de aarm in 't verbaand hebben, 
Hij /opt mit de /inkerhaand in 't verbaand 
(0w) 
verbaanddeuze [fb..J - verbanddoos 
verbaandgaas [fab ... ] - verbandgaas 
verbaandkiste (spot.) [fa'b..j - verband-
kist 
verbaandschere (1) {fo'b...] - verband-
schaar 
verbaandtrommel {fo'b..J -  verband-
trommel 
verbaargen z. verbargen 
verbadderen z. verba/deren 
verbakken [fo'balqj] - verbakken: door te 
bakken gebruiken zovu/e mae/ verbakken 
(Ld, 0w), eu/ie verbakken veur eu/iebo/-
/en (Dhau), et leste beslag even verbakken 
(Spa); door bakken bederven: Et v/eis is 
me hie/emao/e verbakt (0w, Sz, Db), Niet 
te lange, want aanders verbakken ze he/e-
mao/e (01-Nl) 
verbalderd (Op) bn, bw. [f&baldçt] 1. 
verbouwereerd Hi3i keek me verbalderd an 
(op) 
verbalderen (En, Nbk, Np, Obk, 01-Nl, 
0p, Spa, Sz) Ook verbadderen (Obk) 
ww.; overg.; verbalderde, het verbalderd 
[fbaldpiJfo'badçç] 1. nogal vernielen door 
te vertreden, te vertrappen Et nust van de 
voegels is verbalderd (Bu, Sz, Nbk), De 
kiender hebben de man verbalderd (Np), 
Ze hebben alles verbalderd (Bu) 2. 
verknoeien (Op) Ze hebben de hele boe/ 
verbalderd (Op) 
verband z. verbaand 
verbannen (spor.) zw. ww.; overg.; 
verbande, het verband/verbannen (Sz) 
[fo'ban:]  -  verbannen, bannen iene 
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verbaol - verbeuren 

verbannen (spor) 
verbaol (OS, verspr. WS) [ft'bo:ol] - 
proces-verbaal, bekeuring HIJ kreeg een 
verbaol (Bdie, Ma), Daor hebben ze 
verbaol van maekt (Np) 
verbaosd [fo'b:ast] - verbaasd verbaosd 
wezen, .. .kieken, Het de dokter d'r dan 
west, vroeg et kiend verbaosd (vo) 
vej-1,aosdhied Voor -heid z. -hied [f'b...] 
- verbaasdheid 
verbaozen [fo'b3:znj - verbazen Zoks 
hoeftje niet te verbaozen daar hoefje niet 
van op te kijken (Nbk), Now, verbaost et 
jow? (Nbk), Et zol me (niks) verbaozen 
(Nbk) 
verbaozing [f&bo:ozuj] - verbazing HIJ 
sleug van verbaozing haost aachtero ver 
Nbk), HIJ was len en al verbaozIng (Nbk) 
verbargen Ook verbaargen (Bdie), 
verbergen (Wil) st. ww.; overg.; het 
verburgen {fo'b --- / --- ] - verbergen, weg-
stoppen, ook: geheim houden, verzwijgen: 
HIJ het hiel wat te verbargen (Nw), Ik heb 
niks te verbargen (Nbk) 
verbasteren [f'bastrn] - verbasteren (van 
woorden) 
verbastering [fob..J - verbastering (van 
woorden) 
verbeeldige z. verbelinge 
verbeelding(e) z verbelinge 
verbeinselen (Dho) [fbbjns!ri] - ver-
knoeien, verknallen Hij verbeinselt zien 
hele leven (Dho) 
verbelen [fa'bt:ln]  - verbeelden: 
voorstellen, uitbeelden Wat moet dat 
verbelen? wat stelt dat voor, wat is 
daarmee bedoeld? (Nbk); zich indenken 
Now moej'je es even verbelen boe dat 
kunnen zo] (Nbk); zich inbeelden Dat 
verbeel Ie je mar (Nbk), Verbeel je mar 
niet dat (.) denk maar niet dat (Nbk), Ie 
hoeven je niks te verbelen verbeeld je 
maar niets, meen maar niet dat je meer 
bent, meer kunt dan anderen (Nbk), Ze 
verbeelt heur nogal wat ze is nogal 
verwaand (Nbk), Aj' riek daenken en aarm 
tellen' dan kuj'je biel wat verbelen, mar ie 
bin krek niks dan kun je wel verwaand zijn 
(Nbk), Wat een bekketreklcer, die verbeelt 
boor hiel wat is nogal verwaand (Np), Wat 
verbeel ie je wel wat denk je wel, wat 
matig je je aan (Nbk) 
verbelige z. verbelinge 

verbeling z verbelinge 
verbelinge (verspr. OS, spor WS noord. 
van de Lende), verbeling (verspr.), 
verbeeldinge (b), verbeelding (verspr.), 
verbeeldige (Ste), verbelige (Dho, Nw, Ste) 
{fa'b: lu](g)o/.Ju]/f&bt:ldu](g)(o)/ ... doyo/ 
...loya] - verbeelding: uitbeelding; het zich 
verbeelden in (de) verbeling(e,); fantasie In 
mien verbeling zag ik oons niJe huus al 
staon (Nbk); waan, inbeelding Max- et kon 
verbelinge wezen (Nbk, vo), Ik miende 
dak wat beurde aachter heus, max-  et zal 
wel verbeling wezen (Nbk); verwaandheid: 
Hij het een hiele verbeling, mat et is een 
grote nul (Obk), Hij het nogal wat een 
verbeling van bimzels (0w), HIJ het nogal 
wat verbeling (Nbk, Spa), Die het een 
verbeling van de ere wereld hij/zij 
verbeeldt zich nogal wat (Nbk), verbeling 
as een keuterse baene (0w), ...as een 
stoterse haene (0w) * Verbeelding is arger 
as de daddedaegse koorts (Op), De 
verbelige is groter as de koorze van de 
dadde dag is erg groot (Ste) 
verhellen zw. ww.; overg.; verbelde, het 
verbeld {fo'belnj 1. door te telefoneren aan 
geld verbruiken Hij verbelt nogal hiel wat 
(Ma) 
verbergen z. verbargen 
verbeteren [fa'b ... J  - verbeteren: beter 
maken Die meensken hebben beur niet 
verbeterd, ze wonen now veurgoed in de 
prafriehebben hun omstandigheden, positie 
niet beter gemaakt (Db); herstellen (van 
wat fout gedaan is) fouten verbeteren, een 
woord verbeteren, iene verbeteren recht 
zetten wat hij/zij fout zei; Lh.b.: korrekties 
aanbrengen in teksten, voorstellen enz. een 
opstel verbeteren * Verbeter de wereld, 
max- begin bij jezels (Diz) 
verbetering de; -en, -5; verbeterinkien 
[fo'b ... ] 1. verbetering: het verbeteren 2. 
vooruitgang 3. wat dient om te verbeteren, 
korrektie verbeterings anbrengen 
verbeuden [fo'bA:dq] - verboden eenpeer 
opscheuten baozen, die op verbeuden 
grond leupen (b), verbeuden toegang (1) 
verbeurdverklaoren (Dfo, El, Nt, Obk) 
[fo'b ... ] - verbeurdverklaren, confisqueren 
verbeuren zw. ww.; overg.; verbeurde, het 
verbeurd [fo'bA:oru] 1. verbeuren, 
goederen, bep. rechten kwijtraken Aj' 
vroeger een zwaarm vunnen die 

al' 
 wel 
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verbeurten - verblikken 

hebben wollen, dan koj' d'r een (rooie) 
buusdock, een pette of een eer veurwaip 
hij hangen; dat was een teken om an te 
geven dat de zwaarm verbeurd was (bs: 
0w), Aj'je recht om in beroep tegaon niet 
verbeuren willen, mooi' tiedig een 
bezwaorschnft insturen (Op) 2. verwedden 
(Sz), in Ik heb wel es hoord dat een paar 
mannen heur vrouw verbeuren gingen (Sz) 
verbeurten (Np, Ste) zw. ww.; overg.; 
verbeurtten, hebben verbeurt [fob ... ]  t. 
elkaar afwisselen Ze verbeurten mekeerze 
wisselen elkaar af, bijv. bij het waken bij 
iemand (Np), De yneensken moesten 
mekaer verbeurten: de vrouw gong hij-
veurbeeld eerst en de man gong dan naar 
de laete karke, dan konnen ze ombeurten 
oppassen (S te) 
verbeuzelen (Db, Ld, Ste) [fo'b ... J  - 
verbeuzelen, verspillen (van de tijd) Die 
het de tied (niet) verbeuzeld (Db, Ste) 
verbieden st. wv.c; overg.; het verbeuden 
[fo'bA:dn] t. verbieden D'r wedt tegen- 
woordig nogal wat verbeuden (Dhau), Ie 
kun wel an 't verbieden blieven (Dho), Die 
jonge moej' iederkeer verbieden (Spa), Op 
ooldejaorsaovend is schieten verbonden 
(Nbk), Ik heb n de deure verhouden ver-
boden binnen te komen, de toegang 
ontzegd (Op), De dokter verbödt et me 
schrijft me voor dat niet te doen/te eten/te 
drinken(Nbk) 
verbienen [fob...] - verbinden: van een 
wond e.d. We zullen die wonde even 
verbienen (Nbk, Np), een zere stee 
verbienen (Bdie); een verbinding maken, 
vormen (lett. en fig.) Die dam in de sloot 
verbient de beide stokken laand (Diz) 
verbiening de; -en, -s; verbieninkien 
[fobinuj] 1. aaneenvoeging, verbindend 
stuk, element, dat wat verbindt (lett.) In de 
zoolder van de kaarnhoeke zat een gat, 
daor zat de polse dew-henne, en tussen et 
peerd en de polse zat een verbiening; 
deurdat et peerd leup gong de polse 
op-en-daele en woede d'r dus kaarnd 
(Ste), In Yen klokkestoel kun zoe'n zestig 
tot honderd verbienings zitten (bs) 2. 
kontakt, aansluiting je in verbiening stellen 
(wit) (Nbk), in verbiening staan mit (Nbk) 
3. verkeersverbinding 4. verbinding in 
scheikundige zin (1) S. verbinding in 
syntaktische zin (1) 

verbieningsbalke (spot.) [fob ... ] - verbin-
dingsbalk 
verbieningsbuize (spot.) [fob ... ] - verbin-
dingsbuis 
verbieningsdeure [fob..] - verbindings-
deur 
verbieningsdraod (spot-) [fab ... ] - ver-
bindingsdraad 
verbieningsgang [fa'b ... J - verbindings-
gang 
verbieningskiaank (1) [fo'b..] - verbin-
dingsklank 
verbieningskraene (1) [fbb...] - verbin-
dingskraan 
verbieningsman (1) [fa'b ... ]  - verbin-
dingsman 
verbieningspenne (1) [fb..J - verbin-
dingspen 
verbieningsstok Ook verhieningssiuk 
(WIT) et; -ken; -kien [fa'bintflstok/ ... stAkj 
t. verbindingsstuk et verbieningsstukkien 
tussen et huus en et vuurhol&e (Spa), et 
verbieningsstok van voor- naor aachter-
wielen is de langwaegen (Dfo) 
verbieningsstuk z- verbieningsstok 
verbieningsweg [fb --- ] - verbindingsweg 
verbieningswiek (vo) de; -en; -ien 
[fobinujswik] 1. wijk die andere wijken 
verbindt Ze woonden an de verbienings-
wiek in een oold krottien van een husien, 
nog lene van de oolde busjes van de 
venewarkers (vo) 
verbiesterd (vo) [fn'bistçt] - verbijsterd Ze 
sleug de ogen al es op en keek wat 
verbiesterd om bew-henne ( vo) 
verbieten [fa'biti] - zich verbijten, in je 
verbieten (bij ingehouden emoties: bij pijn, 
woede enz.) Hij verhit rn, zo duvels is hij 
(Sz) 
verbitterd (spor) [fab ... J - verbitterd 
verblief (spot.) [fo'blit] - verblijf: het zich 
ophouden () omdat die man niet weten 
wol waor de bulpe veur Maa tien hein- ver-
blief in Da vos weg kwam (vo) 
verbiiefskosten (spot.) [fo'bli(:)fs...J - 
verblijfskosten 
verbliend [fa'blint] - verblind (lett.) 
verblienen [fblin:] - verblinden (lett.) 
verblikken [foblilqj] - verblikken, in 
verb.: Ze verblikt d'r niet van ze trekt er 
zich kennelijk niets van aan (Sz), Die 
verblikt niet, alles lat 'm koold hij is, 
reageert gevoelloos, onaangedaan (Obk), Ie 
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verbloemen - verbraoden 

rnoe'n nooit verblikkenje moet nooit toe-
geven, je laten intimideren (Obk) 
verbloemen (spor.) [fabluip:] - verbloe-
men, verhelen 
verblotekonten (Wol, ho: Np) [fablo:ata 
'kontn] - verblotekonten, in de verb. Et 
kan mij niks verblotekonten het kan mij 
niets schelen (Wol) 
verbod (spor.) et; -en (1) [fa'bod] - 
verbod, gebod om iets niet te doen 
verbodsbod (spor.) [fob...] - verbodsbord 
verboegen z. verbugen 
verboemelen (Diz, Nbk) [fa'buml;] - 
verboemelen (van geld) 
verbond et;  -en [fo'bont] - verbond: 
verdrag, verbintenis; bond, federatie; 
groepering, vereniging; plechtige overeen-
komst 
verbongelen (Bdie, Wol en verspr. oost.) 
zw. ww.; overg.; verbongelde, het 
verbongeld [fo'boij(g)jii] 1. verboemelen 
Hi het alles verbongeld (Np), Ze ver-
dienen een boel, ze verbongelen ok een 
boel (Obk) 
verbotteren (bs: Obk) zw. ww.; onoverg.; 
verbotterde, is verbotterd [fo'bDtp] 1. 
afsterven van koninginnecellen in hun 
melk door opdoeken, z. aldaar (bs: Obk) 
verbouw T (Np, 0w, Ste, k: Ste) [fa'boM] 
- verbouw Et is een slim wispelturige 
verbouw (Np), As et goed besleug [nl- het 
verbouwen van boekweit] was et een 
voordelig verbouw (k: Ste) 
verbouw II [TErboM] - verbouw 
verbouwen [fa'boMrp,  .Mgfl] - ver-
bouwen: van huizen enz. We zullen ot boos 
verbouwen ( Nw), Ze hebben de schoele 
verbouwd (Nbk); van gewassen: In de oor-
log 1914-1918 hadden de boeren een 
scheurplicht van greide om eten te ver-
bouwen (0w), We verbouwden as nao-
vrucht vroeger knollen of sparre (Db), D'r 
het een Lied west dan mochten ze gien 
rooie star meer verbouwen (Obk), Ik heb 
now al zeuven jaar an ien stok deur mais 
verbouwd (Pe- Dbl) 
verbouwereerd (Nbk) [fobDma'rt:ort] - 
verbouwereerd 
verbouwing [fobJ - verbouwing 
verbouwingskosten (1) [fab ... ] - 
verbouwingskosten 
verbranen zw. ww; overg., onoverg.; ver-
braande, is/het (betj, 3-5) verbraand 

[fa'brâ:ii:] 1. (overg.) doen verbranden We 
zullen die oolde rommel mar verbranen 
(Diz) 2. (onoverg.) door vuur vernietigd 
worden Alle mooie antiek is In dat huus 
verbraand (Ste) 3. door hitte of vuur 
verwonden/verwond raken Ie moe'n je 
vingers niet verbranen! (Bu), 'k Heb mien 
aarm verbraand (01-Nl), Aj' een hiete 
panne beetpakken verbraan ie je (Nw) 4. 
(overg.) kremeren (Mun, Op) D'r wo'n nog 
altied meer meen sken begreven as ver-
braand (Op) 5. door te sterke hitte 
bederven, verschrompelen, aantasten; door 
hitte of een teveel aan scherpe stoffen 
uitdrogen, aangetast raken 't Is te hadde 
gaon, 't eten is verbraand ( Ma), 't Vlo-is is 
me verbraand (0w), Et spek is verbraand 
te hard uitgebraden (Obk), 't Laand is 
verbraand deur de zunne (Np), Ze hebben 
vusen te vulejarre over 't laand daon, 't is 
hielernaole verbraand (Nbk) 6. te snel en te 
intensief bruin of rood worden als gevolg 
van felle zon 'k Bin knap verbraand deur 
de ztmne (Wol), De aarms weren me 
bielemaole verbraand (Nbk), Pattie meen-
sken laoten beur in de zunne vuul te slim 
verbranen (Obk), Aj' lange in de zunne 
liggen blieven, verbraan ieje (Nw) * Wie 
zien gat verbraant moet op 'e bla oren 
zitten (Dfo, Dhau, El, Mun, Obk, Op), zo 
ook Et gat verbraand, dan kuj' op 'e blao-
ren zitten (Np), Beter de mond verbraand 
as de brij gezegd wanneer men z'n pap erg 
warm opeet (Np), zo ook Beter had 
blaozen as de bek braand (Op), En dit is 
now en dat is now/En dit is now veur 't 
leste1't Oolde wief het 't gat verbraand/En 
dat komt van de roste rijmpje dat soms als 
liedtekst op bruiloften werd gebruikt 
(Nbk, Np), Ruur omm' de brij/Ik zit d'r 
bis/En ik laot et nog verbranen/Is dat gien 
grote schaande? ( Bu) 
verbraning (1) de; -s, -en; [fo'br:nuj] 1. 
verbranding, het verbranen 
verbraoden zw. ww.; overg, onoverg.; 
verbraodde/verbraodede (Np, Ste), is/het 
(bet. 1, 2) verbraodenJverbraoded (Np, Ste) 
[fo'bro:odx] 1. (overg) door te braden 
verbruiken (Dhau) 't  Vet is hielemaol 
verbraoden, d'r Is niks van overbleven 
(Dhau) 2. (overg.) in gebraden toestand 
brengen (51e), in 'k Heb al zovule vleis 
verbraoden ni. gezegd als men al veel 
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verbratsen - verdan 

vlees van te voren heeft klaargemaakt (Ste) 
3. (onoverg.) bedorven raken door te lang 
braden (verspr.) Et verbraodet ( Sz), Et 
vleis was helemaol verbraoden, et bad youl 
te lange opstaan (Pe-Dbl) 4. (overg.) z'n 
huid verbranden door zonnestraling (Obk) 
Daenk d'r omme daf' je niet verbraoden 
laoten in de zunne (Obk) 
verbratsen (Ld, Nw) zw. ww.; overg.; 
verbratste, het verbratst [fabrats;] 1. 
verkwisten Die verbratst alles, die het een 
gat in dchaand(Nw) 
verbreden z. verbrieden 
verbreiden (spor.) [fa'brcjd;J - verbreiden 
(wederk.), zich verspreiden 
verbreken st. Ww.; overg.; het verbreuken 
[fa'br --- ]  1. het vaste verband (lett.) 
wijzigen, verbreken, de vaste struktuur 
aantasten, wegnemen, kapotmaken We kun 
et wel wat verbreken deur een aander 
kraegien op 'e jurk te zetten (Db), Et 
verbaand is verbreuken! Et hiele boeltien 
is verbreuken! ( El), Aj' de mure d'r uut 
haelen, verbreek ie de boel (Ma), Hij 
verbrek de boel breekt af om te ver-
timmeren (Bdie), Misschien vaalt uut die 
hokkeri5e nog wat te maeken, mar dan 
moet d'r heel wat verbreuken wodden 
afgebroken, weggebroken, verbouwd (Op), 
Dat slot kan ik niet verbreken (Sz), Ie 
verbreken me et hiele slot (Dho), 't Etiket 
is verbreuken ( Sun-Ot) 2. doorbreken: van 
het vaste patroon, de eentonigheid, de sleur 
We moe'n d'r mar es een dag out, dat 
verbrekt wat (Dhau), De koffie verbrekt de 
morgen wat (Op) 3. (fig.) afbreken, 
beëindigen De verkering is verbreuken 
(DIa), Hij het de verkering verbreuken 
(Np), een huusholing verbreken (El) 
verbrengen (verspr. OS, Bdie, Nw, Np, 
Op) st. ww.; overg.; het verbrocht [fa'br --- ] 
1. van de ene plaats naar de andere bren-
gen, verplaatsen de drinkerstonne ver-
brengen veur et vee (Nok), Ik heb de 
ledekanten verbrocht ( El), We verbrengen 
destienen(Bdie), We mossen etbedde nog 
verbrengen, van de iene naar de aandere 
plak (Np), We hebbende koenen verbrocht 
verweid (Ma) 2. verkwisten (Op) Hij het 
al zien geld verbrocht (Op) 
verbrieden (Nbk, Nw) Ook verbreden 
(Wol) [fa'br...i...J - verbreden, breder 
maken 

verbroezen (14w) zw. ww.; onoverg.; 
verbroesde, is verbroesd [fa'bru:z;] 1. in 
d'r in verbroezen het te druk hebben en 
daardoor het werk niet meer goed aan 
kunnen Daar zoj' toch in verbroezen (Nw) 
verbrokkelen [fa'brskin] - verbrokkelen 
verbruien Ook verbrujfen (Nbk, Nw) 
[fa'brj(d)v] - verknoeien, verknallen Die 
gaon ok trouwen, ze hebben de boel 
verbruid ze moeten trouwen (Nw) 
verbrujjen z. verbruien, verbruuien 
verbruken [fa'brykij] - verbruiken, door 
gebruik opmaken I'J meugen niet alle ziepe 
verbruken ( Db), Die kerel het niet vule 
verbruukt, hij het mar ien koppien koffie 
had ( Op), een protte stroom verbruken 
(Obk), Ik verbruke nogal es een broek (s) 
verbruker (spor.) [fa'biyk] - verbruiker 
verbruuien (Nbk) Ook verbrujjen (14w) 
zw. ww.; onoverg.; verbruuide, is 
verbruuid [fa'b ... ] 1. verbroeien Dennen 
woddcn ok scheld en birken ok, eers 
verbrujt et boolt zo (14w) 
verbruuk [fa'bryk] - verbruik, de 
hoeveelheid die men verbruikt (met name 
m.b.t. elektriciteit) 
verbugen (OS,  verspr. WS) Ook 
verboegen (Op, Wol) [fa'by:gfl/...'bu:gfl] - 
verbuigen,  ombuigen Die buis is 
hielemaole verbeugen (Nw) 
verbuging [fa'b...J - verbuiging, ook in 
taalk. zin (1) 
verburgen (spor.) bn. [f0'bArg4]] 1. 
verborgen, verscholen 
verchromen (1) [fax...] - verchromen 
verdaegen Ook verdagen (WIT) [fa'ds:gp, 

-  verdagen, uitstellen De 
zitting is verdaegd (Bu), Et proces wodt 
verdaegd (Bu) 
verdaenken [fa'd..., fr'd...] - verdenken, 
vooral in iene argens van verdaenken 
verdagen z. verdaegen 
verdamme tw. [fç'dama, fr'd..] 1. 
potverdrie 
verdampen [fadamp;, frd ... ] - verdampen 
(onoverg.) Et waeter verdampt (14w) 
verdan (Ste) Ook veurdan (bet. 2: Mun, 
Ste) bw. [fç'dan, fa'd..Jfz:ar'dan] 1. verder, 
vorderend (Ste) Dan Icuwwe verdan verder, 
voort met een en ander (Ste) 2. in dominiet 
veurdan binnenkort, in de nabije toekomst 
We moc'n de vloerbedekking d'r nog niet 
uut scheuren, we ]wiegen dommiet vew-dan 
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nog volk over de vloer (Ste), Gaon fiin 
dominiet veurdan ok wit naor Zwolle? 
(Mun), Et weer veraandert dommiet verdan 
zeker (Ste) 
verdarf (0w) et [fo'dar()fl 1. bederf, 
verderf Et verdarf zit d'r gauw in (0w) 
verdarre Ook verdarrie (El, Spa, Sz) tw. 
[fo'dari, fr'dSfr'dari] 1. verdorie Verdarre, 
wat is dat toch vervelend, ik heb de knaip 
in de polse (Sz), Verdarrie, hooi op te 
mierken (El) 
verdarrie z. verdarre 
verdedigen (spot-) [fo'd..., fr'd ... ]  - 
verdedigen:  tegen aanvallen, tegen 
aantijgingenfe verdedigen zich verdedigen 
verdediger [f'dudogç, fr'd  ... ] - 
verdediger: iemand die iets of iemand 
verdedigt, ook: achterhoedspeler 
verdediging [fo'dt:dogtij] - verdediging: 
afweer, defensie; achterhoede (bij o.m 
voetbal), ook: spelperiode bij korfbal 
waarin men in z'n vak verdedigt en de bal 
zo snel mogelijk naar het andere vak 
brengt (waarin dezelfde partij aanvalt) (bij 
korfbal:) We zitten in de verdediging 
(Nbk), Ik zit in de verdediging sta volgens 
de beginopstelling in het verdedigende vak 
(bij korfbal) (Nbk) 
verdedigingskursus [fç'dt:dagu1s..., fa'd ... ] 
- verdedigingskursus een verdedigings-
kursus veur vrouwen (v) 
verdek (b: Im) et (?) [fa'dek, fç --- ] 1. met 
kleed overdekte wagen, ook bulderwaegen 
geheten 
verdekseld (verspn) tw. [fa'deksit, fç ... ] 1. 
verdorie Verdekseld nog an toe (Nbk), 

nog es an toe (Nw) 
verdekt [fo'dckt, fç'd...] - verdekt, 
verborgen je verdekt opstellen 
verdelen z. verdielen 
verdeling z. verdieJing 
verdi'jen (Ste) [fo'dij(d);] - vertikken (om 
te doen) Etpeerd verdijt et om dat te doen 
(Ste) 
verdielderi'je (Dfo) de; -n [fadi:ldr'tjo] 1. 
het steeds verdelen Now, dat gafnogaimot 
mit die verdieideriye (Dfo) 
verdieldeuze [fod ... , fç'd ... } - verdeeldoos 
verdielen (OS, Nw) Ook verdelen (Diz, 
Dho, Nbk, Np, Obk en west) zw. ww.; 
overg.; verdielde, het verdield [fod..., 
frd ... /J 1. verdelen, splitsen 2. door 
verdeling geven, toewijzen Ie moe'n de 

snoepies mooi mit mekeer verdelen gaon 
(Nbk), We verdielen een zak appels, ieder 
krijt zien pat (0w), We hebben de boei 
onder mekaer verdeeld (Np), een arfenisse 
verdielen (0w), de boel verdelen (Np), D'r 
vaait nogal hiel wat te verdielen (Nbk), D'r 
was meer te verdielen as dat ze doch/en 
(Dfo) 3. evenredig opdelen et wark een 
betien verdielen over de weke (Nbk) 
verdieling (OS, Nw) Ook verdeling (WS, 
verspr. OS) de; -s, -en [fo'di:lt, fp..J 1. 
verdeling 
verdielkaaste (1) [fs'd.., fç'd] - verdeel-
kast 
verdielsieutel (1) [fod..., fçd...] - verdeel- 
sleutel - 
verdiend [fo'di:nt, fr'd...] - verdiend 't Is 
zien verdiende loon, een verdiend applaus 
(1) 
verdienen zw.ww.; overg.; verdiende, het 
verdiend [fo'di:ii:] 1. verdienen (als loon, 
winst) de kost verdienen inkomsten 
verwerven om voor zichzelf of z'n gezin te 
kunnen zorgen D'r moet iene de kost 
verdienen! vaak gezegd om aan te geven 
dat men aan het werk moet, dat men 
ervandoor moet om te werken (Nbk), Kan 
,hi.y de kost wat verdienen? kan hij in 
redelijke mate zorgen voor voldoende 
inkomsten voor z'n gezin? (Nbk), Hi 
verdiende een goeie dagh ure (01-Nl), Ze 
moet daornooit weggaon, want ze verdient 
daor knap (Nw), Hi] verdient et mit de 
penne hij verdient de kost met z'n pen 
(Ste), Hij het d'r goed an verdiend hij 
heeft er flink op verdiend (Nw), Wat 
verdien ie! hoeveel verdien je (als loon, 
salaris) (Nbk), Now, hij verdient goed! 
heeft een behoorlijk inkomen (door loon, 
salaris) (Nbk), Dat wark verdient goed 
voor dat werk word je goed betaald (Nbk), 
Et was een toek wark om je spullegies te 
slieten en d'r ok nog an te verdienen (0w), 
Hij kan d'r gien droog brood an verdienen 
hij kan er eigenlijk onvoldoende aan 
verdienen (Obk), Verdienen willen we 
ailemaolgraeg en goed (0w), Aj'niet viiie 
verdienen, hej'niet viiie te verteren (Ste) 2. 
waard zijn te krijgen, terecht ondergaan 
Mar 1V, dat hek toch niet an jow 
verdiend, wei? heb ik dat aan je verdiend 
(b), Waorhe'k dat an verdiend! hoe kun je 
me dat aandoen (terwijl ik goed voor jou 
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was) (Nbk), Dat het hij niet verdiend het 
is niet eerlijk dat ze hem zo behandelen, 
dat het zo met hem gaat (Nbk), Hij het 
straf verdiend (Diz) * Die de haever 
verdient, krigt ze altied niet paard en die de 
haver verdienen, krijgen die niet altijd 
(0w), Et oolde moet et nije verdienen de 
oude spullen moeten eerst worden gebruikt 
tot ze af zijn, voordat men nieuwe dingen 
koopt (Ste), zo ook Oold moet nij 
verdienen (Ste) 
verdienst (verspr.) Ook verdienste (El; 
ook verspr. als verb. vorm) et, -en [fo 
'di:st, fr - ] 1. werk waaraan men verdient, 
inkomen Hij het gien verdienste hij heeft 
geen inkomen, verdient niets (EI). Om gien 
verdienste te missen, trouwden ze vroeger 
over de putsbaoke om geen inkomsten te 
derven (Db), Een broodJaegeris een Jaeger 
veur 't verdienst (Nbk), Bij' al an et 
verdienst? ben je al aan het werk (om te 
verdienen) (Np, Nbk), H. en N raekten 
beidendan 't verdienst (vo), zo ook Bij'al 
op verdienste? (Nw), Et verdienst is niet 
zo best de inkomsten zijn niet erg hoog 
(Nbk), op verdienst aan het werk (om te 
verdienen) (Bu, Np, Nt, Obk, Op, Wol): N-
is  wakker op et verdienst druk aan het 
werk om te verdienen (Obk), Bij' al op 
verdienst? aan het werk (om te verdienen)? 
(Bu), zo ook op verdienste (Nw, Obk, 
01-Nl): Die is ok op verdienste (Nw) 2. 
dingen waardoor men zich verdienstelijk 
maakt (spot.) Dat was zien verdienste 
daardoor had hij zich verdienstelijk ge-
maakt (Nbk) 
verdienste z. verdienst 
verdiepen [fa'di:pip, fr'd...] - zich ver-
diepen, in Je (ergens in) verdiepen: Daor 
kan ik me niet zo bot in verdiepen (Ma), 
Daor moef' Je niet te vule in verdiepen 
(Np), Dan moe'k me d'r eerst beter in 
verdiepen (Nbk) 
verdieping de; -s, -en; verdiepinkien 
[fo'di:puj, fç'd.., in bet., 2 ook wel ...dip..] 
1. het (zich) verdiepen, z. aldaar 2. ver-
dieping in een gebouw e.d. 
verdiesterweren z. verdistreweren 
verdievedaosie (Nbk, Np, Nt, 0w) Ook 
vedaosie (0w), verdieverdaosie (Nbk, Np, 
Obk, 01-Nl), verdievedering (Sz), verdie-
verdering (Bdie) de; -s [fçdiwado:osi, 
fad ... . ... va'dD:osi/fo'd ... / ... wç.... ...vr ... ! 

..diwo'dt:artij, ... vo ...  ... wç ....  ... vç ... ]  1. 
ontspanning door vermaak, verstrooiing 
Toch was d'r nog wel hiel wat verdieve-
daosie mit al die verzetties (0w) 
verdievederen (Dho, Np, Obk, Op, 
Pe-Dbl, Spa, Sz, S: Obk) Ook verdie-
verderen (verspr- OS, Diz, Np, Nt, Sz), 
verdieviederen (Ma, Np, Op) zw. ww.; 
overg; verdievedeerde, het verdievedeerd 
[fodiwo'duaru, ... va..i ... wç .... ... 
--- vL..J 1. verdiverteren, zich ontspannen 
door vermaak Gao d5- mar es even uut, dan 
verdievedeert et wat (Np), Et verdiever-
deert wel wat aJ'praot ]wiegen, wiels daf' 
ziek binnen (Nbk) 2. slechten, egaliseren 
(Op) We zullen die bulten mar een betien 
verdieviederen (Op) 3. verrekenen, verde-
len (Ma, s: Obk) Dat nioe'n we even ver-
dieviederen verrekenen (Ma), Dat moeJ' 
verdievederen verdelen (s: Obk) 4. (van 
ruzie) langzaam bijgelegd worden, slijten 
door de tijd (Dho, Np, Op, Pe-Dbl) Och, 
dat verdieviedeert op 'e duur wel (Np) 
verdievedering z. verdievedaosie 
verdieverdaosie z. verdievedaosie 
verdieverderen z verdievederen 
verdieverdering z- verdievedaosie 
verdieviederen z verdievederen 
verdiffederen (Db, b: lm) Ook verdiffer-
deren (Nbk) zw ww.; onoverg; verdiffe-
deerde, is verdiffedeerd [fadfo 'dt:or;, 
fr..i...fr...J 1. afnemen in pijnlijk zijn, 
hinderlijk zijn, overgaan Et verdiffer-
deert al weer gaat al weer wat over (Nbk) 
2. (van eten dat men net at) zakken (Db) 
Et eten moet even verdiffederen (Db) 
verdifferderen z. verdiffederen 
verdikjemi'j z. verdikkeme 
verdikke [fr'dtko,  fod ... ] - verdikke 
verdikkeme (verspr.) Ook verdikkemi'j 
(verspr.)j, verdikjemi 'j (Nbk) [fç'dkxno, 
fod....... komot..mtj, ..mej, voor verb. z. 
mij I! ... dikja ... ] - verdikkeme 
verdikkemi 'j z. verdikkeme 
verdikking (Nbk, 0w) [fa'dikt, fr'd...J - 
verdikking, opzwelling een verdikking en 
de ge ichten (0w) 
verdimnie (verspr.) tw. [fç'dmo, fod ... ] 1. 
verdorie, verdikkeme 
verdis(se)Ieweren z. verdistrewej-en 
verdiskonteren [frdtskon'tt:ornj - verdis-
conteren: in negatieve zin verrekenen met 
iets Dat moei' dan verdiskonteren (1) 
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verdisseweren z. verdistreweren 
verdist(I)eweren z. verdistreweren 
verdistreweren (Dhau, Np, Obk, 0w) Ook 
perdiesterweren (0w), verdistrewieren 
0b1c), verdisseweren (Nbk, Ohw), ver-

disteweren (Bu), verdis(se) leweren (Obk), 
perdistieweren (Bu, Db, p, b: Im, In) zw. 
Ww.; overg, onoverg.; verdistreweerde, het 
verdistreweerd [frdstro'wt:ornJ ... distr'w ... / 
... dlstr wi:ar17J ... dtsa ... / ... dtstQ ...  ... dtsola.... 
... dis1 ... / ... dtst1o'wt:onij 1. (laten) om-
komen, zoek (doen) raken, vernielen, in 
wanorde brengen As d'r iene wezen zal 
die al die bricfïcs op B. zien taofel deur 
mekaar smit, is alles verdistreweerd (0w), 
De hiele boel in de tuun is verdistreweerd 
(Np) 2. veranderen (Obk) Ik moet dat nog 
al wat verdisseleweren, aanders komt et 
niet goed (Obk) 
verdistrewieren z verdistreweren 
verdobbelen (Nbk, Sz) [fçdoblu, fad ... ] - 
verdobbelen 
verdocht bn.; -er, -st [ffdDxt, fa'doxt] 1. 
in d'r op verdocht wezen erop verdacht zijn 
Ik was d'r niet op verdocht (0w), Daor 
mooi' op verdocht wezen (0w), Ie moe'n 
d'r op verdocht wezen, waj'zeggen (Nt) 2. 
argwaan, achterdocht opwekkend Dat was 
verdocht (Nbk) 
verdochte [fo'doxta, frd...] - verdachte 
verdoemd z. verdomd 1, JIJ 
verdoen st. ww.; overg.; het verdaon 
[fo'd...,  fp.] t. uitgeven, besteden, 
gebruiken (vaak: van geld) (verspr.) Ikkan 
nog een peer gulden verdoen uitgeven 
(Dfo), Hij verdoet meer as hij het geeft 
meer uit (Np), tot je verdoen hebben tot je 
beschikking (verspr.), Et vee het hiel wat 
tot heur verdoen (Ma) 2. verdoen, 
verkwisten (van geld, goed) (.J die heur 
centen verdeden in een autoscooter(v), Ze 
verdoen heur geld (Bdie) 3. (van tijd) op 
nutteloze wijze besteden, verbeuzelen je 
tied verdoen (Nbk, Nw), zo ook Ie kun de 
tied aorig verdoen af' de buurman bij je 
kriegen te praoten (Dfo), de tied mit 
kaortspeulen verdoen (Obk), Ik heb de 
hiele morgen verdaon (Ma), Ik heb de 
hiele middag niks daon, ik heb de hiele 
middag verdaon (Bu) 3. verknoeien, 
verknallen (verspr.) Hij zo] wat maeken, 
mat hij het et bielemaole verdaan (Np), 
Deur stelen het hij zien hans op dat 

bacntien verdaan (Op) 4. (wederk.) zelf-
moord plegen (verspr.), in je verdoen: Ze 
hebben 'm lossneden, hij het 'in verdaon 
(Nt), Hij wil m verdoen, hij is et leven 
zat (Db) 
verdoffeld (Np, Ot, v, bo: Bu, Nw) bn., 
bw.; -er, -st {fa'doflt, fr'd ... ] 1. vermoeid, 
afgemat, verduft Zien heit zat een betien 
verdoffeld in de stoel mit de vingers in de 
oren (v), Om een ure of negen wawwe d'r, 
hatstikke verdoffeld, mu, koold en nat van 
de snijbujjen (v), Ik bin een betien 
verdoffeld (Np) 
verdoffelen (Ste) zw. ww.; overg., 
onoverg.;  verdoffelde, is verdoffeld 
[fo'dofl;, fr'd..] 1. ten onder gaan door het 
werk, de zorgen We kun d'r wel in 
verdoffelen (Ste), (wederk.) Ze laoten beat 
verdoffelen ze laten kompleet over zich 
heen lopen (Ste) 
verdokteren (0w) - verdokteren Ze 
hebben hiel wat verdokterd (0w) 
verdolen (Obk) [fçdo:ol;, fad...] - ver-
dwalen 
verdomd T Ook verdoemd (Mun) bn. 
[frdomt, fo'd ... / ... dumt] 1. vervloekt, lastig 
Die verdomde kerel ok! (Nbk), Et is 
verdomde koold (Bu, Nbk), Die soep is 
verdomde hiete (Nbk) 
verdomd II bw. 1. in hoge mate, zeer fijn 
hebben een verdomd mooi huus (Nbk), een 
verdomd mooie auto (Nbk) 
verdomd III Ook verdoemd (Mort) tw. 
[f1domt,  fa'd ... / ... dumt] 1. verdomd, 
vervloekt, ook positief, met name om 
verbazing uit te drukken Verdomd, daar 
komt die ok weer an te zeuren (Nbk), 
Verdomd, hij kreeg et toch nog veur 
mekeer (Nbk), Verdomd as 't niet waor is 
verdomd waar (Nbk) 
verdomhoekien [fç'domhukin, fad ... ]  - 
verdomhoekje, in in et verdomhoekien 
zitten 
verdomme tw. [fç'domo, fad ... ] 1. ver-
domme Now moej' verdomme ok een keer 
opbolen mit je gezeur (Nbk), Hooi toch es 
op, verdomme! (Nbk), Verdomme nog 
toe, hooi toch es op (Nbk) 
verdommeling (Bu) de; -en, -s [...'d...] 1. 
iemand die de anderen links laten liggen, 
die het alleen moet klaren 
verdommelinkien (Sz)  et; ...kies 
[f'domaltijkin, fad ... ] 1. vlinderstrikje 
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verdommen zw ww.; overg; verdomde, 
het verdomd [frdoqr, fo.J 1. kunnen 
schelen, raken Et kan me niks verdommen 
(Nbk, Ste, Wol), Wat kan miy dat now 
verdommen (Spa) 2. vertikken, weigeren 
om te doen Hij verdomt et (Dhau, Nbk, 
Np), Ik verrek et, ik verdom et (Nbk), 1/Tij 
verdomt et om een haand uur te stikken 
(Np) 
verdommenis (Ma, 1) {frdomants, fa'd ... ] 
- verdommenis, in naor de verdommenis 
gaon (1); verder: lichaam, in * Veul heil en 
zegen hi 'tnijjaor/Wij'niet geven dan laot 
't mar/Dan weens ikje zeker en gewis/Een 
bochel op je verdommenis gezegd als men 
de buurt langs ging om anderen als eerste 
een gelukkig nieuwjaar toe te wensen (d.i. 
et nijjaor ofwinnen) ( Ma) 
verdonderen (Sz) [fç'dondp, fa'd ... J - 
verkwisten (in hoge mate) 
verdonderjaegen (Dhau, Obk, Nt, vo), z. 
voor de vormen onder jaegen -  ver- 
donderen, vergooien, verkwisten Hij het 
zien leven verdonderjacht (Obk, Nl), Ie 
hebben et geld daj' beurd hebben ok niet 
verdonderjacht, ie hebben d'r een plaetse 
veur kocht en betaeld ( vo), Hij het alles 
verdonderjacht verkwist (Obk) 
verdonkeremaonen [fçdonkço'm5: 5i:, 

- verdonkeremanen Hij het de boel 
verdonkeremaond ( Ma), centen verdon - 
keremaonen geld verdonkeremanen (Nbk) 
verdonkeren (spot.) [fç'doijkp2, fo ... ] - 
keren (van een ruimte): verduisteren, 
donker maken 
verdoofd [fo'do:ft, fr'. ] - verdoofd 
verdoold z. verduld II 
verdorie Ook verdoriemi (Dhau, Ld) tw. 
[fo'do:ri, fr'd.i mtj] i. potverdrie Dat is 
verdorie ok wat, zeg! (Spa) 
verdoriemi'j z. verdorie 
verdoven [fa'do:brp, f?d ... ] - verdoven, 
gevoelloos doen worden door verdoving: 
plaatselijk of algeheel, vgl. Ze mossen hirn 
verdoven veur de opera osie (Np) 
verdoving [fr'do:wuj,  ..vtijJ - verdoving: 
het verdoven; gevoelloosheid door ver-
doving De verdoving is d'r nog niet uut 
d.L met name plaatselijk: bijv. nadat een 
hechting is aangebracht of bij een behan-
deling door een tandarts (Nbk) 
verdrag 

[ tdrax, 
 fdraxJ - verdrag, pact 

een verdrag sturen (Nbk), ook in mit 

verdrag rustig, verstandig (te werk gaand) 
(spor) 
verdragsbepaoling (1) [..'d..] - verdrags-
bepaling 
verdragstekst (1) [.d .j - verdragstekst 
verdragsverplichting (1) [.d..] - ver-
dragsverplichting 
verdragsveurweerde (1) [frdr., fo'dr...J - 
verdragsvoorwaarde 
verdreegzem (spor.) {fç'dn:xsrp, f'd...J - 
verdraagzaam 
verdreegzemhied (1) [fç'd.., fo'd ... J - ver-
draagzaamheid 
verdregen [fr'dri:gij fodr.j - verdragen: 
kunnen ondergaan, lijden, verduren De 
ode kan et daglocht an de ogen niet 
verdregen (j);  dulden zonder problemen, 
velen De vader kan veul van de kiender 
verdregen (Pe-Dbl), de tied, waorin soms 
heit en kiend mekaander niet verdreugen 
(b) 
verdreugen (WS, Dhau, Nbk, Obk, 0w) 
Ook verdrugen (Ofo, El, Ma, Nbk, 0w) 
[fçdrA:gfl, fo'd ... ..dryg] - verdrogen: 
uitdrogen Een hoge kop in 't laand 
verdreugt nogal gauw (Dhau), Dat zaod is 
noodi-iepe, et is hielemaol verdruugd (El); 
(overg.) een schone luier geven (Ma, Nbk, 
Obk, 01-Nl) Vroeger verdreugden ze de 
poppen op 'e schoot(Obk), Dat kleine ding 
goelt zo, ik zal ze mar even verdreugen 
(Obk) 
verdri'jd (Wol) tw. [fr'drsjt, fo'd ... ] 1. 
verdraaid, verdorie 
verdri'jen zw. ww.; overg.; verdri'jde, het 
verdrijd [fç'dr ... , fadr ... J 1. verdraaien, 
omdraaien Ik heb me verdrijd (Bu), Dat 
moej' wat verdrijen omdraaien, anders 
draaien (Nbk), Hij verdrijde him d'r gien 
spier omme trekt zich er niets van aan 
(Ste, Db) 2. verkeerd voorstellen Et is 
hielemaole verdrijd, et is verkeerd uutlegd 
(Nw), de waorhied verdrijen (Bu), de boel 
verdrijen de zaken verdraaien (Nbk), 
vandaar Now moej' de boel niet verdrijen 
(Nw) 3. vertikken, weigeren (Np) Hij 
verdrfjt et vertikt het te doen (Np) 
verdriedubbelen [.'dAbln] - verdrie-
dubbelen: verdrievoudigen, driemaal zo 
groot (doen) worden 
verdriet (verspr.) et {fr'drit, fodrit] 1. 
verdriet, hartzeer Bij een groot verdriet 
kuj'hiel wat traonen vergieten (Db), Ik wil 



verdrieten - verduurzemen 

bim gien verdriet andoen (Obk) Hij het 
,beur een protte verdriet daon (Diz), Ja, en 
die daghure, dak ok zoek stok verdriet één 
en al ellende (vo), Stok verdriet! ellen-
deling (Nbk) * Jammer is verdriet, wie 't 
niet het, die het et niet (0w) 
verdrieten (Nt) onbep w. [fo'dritv, fr'd] 
1. verdriet doen, verdrietig doen zijn 
verdrietig (verspr.) [fç'dritax, fo'...] - 
verdrietig: met verdriet Daorkan ik wel to 
verdrietig van wodden (Spa), Hij kan zo 
verdrietig zitten te teken (Nbk); onaan-
genaam, verdriet opwekkend Et was een 
verdrietige boel (Dho) 
verdrieven [fr'dri:bm, fo'dr..] - ver- 
drijven: wegjagen De protters hewwe 
verdreven (Np), de rook verdrieven (spot.); 
verder in de tied verdrieven de tijd ver-
drijven: Om de tied te verdrieven () 
(Nbk, Wol) 
verdringen [fç'd..., fa'd...] - verdringen: 
verdrijven (uit een bep. post, positie, ook 
lett., van een bep. plek); ook in je 
verdringen zich verdringen: De meensken 
verdrongen heur om de Gooiden koetse te 
zien (Np); verder in psychische zin: z'n 
problemen ed. naar de achtergrond probe-
ren te krijgen, daar afstand van proberen te 
nemen 
verdrinken [fr'drujkx]/fo...] - verdrinken: 
door onderdompeling (doen) stikken Hij is 
verdronken argens op 'e Friese meren 
(Nbk), jonge honties verdrinken; verspillen 
door drankgebruik le geld verdrinken 
(Nbk); geheel in iets verdwijnen of erdoor 
worden ondergedompeld We hebben d'r 
zoek protte van, we verdrinken d'r in 
(Nbk), Die broek is him vusen te groot, hij 
verdrinkt d'r in, donkt mc (Nbk) * Zet de 
tering naar de nering,  aanders zink ie en 
verdrink ie (Dfo) 
verdrinkingsdood (Nw) ['dr...] - ver-
drinkingsdood iene van de verdrinkings-
dood redden (Nw) 
verdrinkingsgeval (spot.) [fo'd., f'd.J - 
verdrinkingsgeval 
verdrokken zw. WW.; overg; verdrokte, 
het verdrokt [fç'drok, fo'dr --- ] 1. ver- 
drukken, onderdrukken een volk verdrok-
ken (Np) 2. in de verdrukking brengen 
(letL) (0w) Aj' te dichte zijen, verdrokken 
de plaanties mekeer (0w) 3. van de ene 
plaats naar de andere drukken (Np) een 

waegen verdrokken (Np) 
verdrokking - onderdrukking; verder in in 
de verdrokking kommen in de verdrukking 
komen 
verdromen (Nbk) [fÇdr.., fo'dr ... ] - 
verdromen (van tijd) je tied verdromen 
(Nbk) 
verdrugen z. verdreugen 
verdubbelen [fr'd&bhi, fa'd...] - ver-
dubbelen: tweemaal zo groot maken, 
worden Hij verdubbelt et bedrag (Np), De 
bevolking verdubbelt (1) 
verdubbeling [fç'd&biuj, fQ'd...] - verdub-
beling: het verdubbelen 
verdudeliken [fr'dydiakij, fa'd] - verdui-
delijken 
verdudeliking [fç'dydiokiij, fo'd..] - ver-
duidelijking 
verduikerd (01-Nl) tw. [f'&jkrt, fo'd...] 
1. potverdrie 
verduld 1 (b) bw [fç'dAlt, f'd ... ]  1. 
deksels, verduld 'k Stao die verdulde 
jaegers niks! (b) 
verduld II Ook verdoold (01-Nl, b) tw. 
[frdAlt, fa. 'd /fçdo:lt, f ...]  1. verduld, 
potverdrie Verduld nog an toe, een 
meenske is een vremd ding (v), Verduldas 
't niet waor is (v), Verduld nog es toe! 
(Dfo), Wel verduld! (b: lm), Ik kon 
verdoold nog wel naor et husien moeten! 
(b), Dan wil et verduld haost niet (S te) 
verdulle (verspr. WS, spor. OS) Ook 
verdulleme (Np) [fr'dAlo, fo'd ...  /...l mo] - 
verdulleme 
verdulleme z. verdulje 
verdunnen [fç'dAv:,  fo'd ... ] - verdunnen 
(van vloeistof) 
verdunner [fç'&&nç, fo'd ... ] - verdunner, 
verdunningsmiddel 
verdunningsmiddel (spot.) [fç'd..., fo'd --- ] 
- verdunningsmiddel 
verduren [fç'd...,  fo'd...] - verduren, 
verdragen, doorstaan Et het niet vule te 
verduren te lijden (Nbk), waartegenover Et 
het biel wat te verduren (Nbk), Et schip 
had et mit de zwaore storm zwaor te 
verduren (Ld), Doe kreeg N. et nog 
slimmer te verduren (b), Die het ok wat te 
verduren! (Nw), Hij had biel wat te 
verduren (Bu) 
verduurzemen (j) [fo'dy:o(r)srp 5n, ..s 

- verduurzamen (..) en deur et 
zooite zeewaeter was et mitien waeterd en 

-619- 



verduusteren - vereffenen 

verduuj-zemd en 't verrot nooit (j) 
verduusteren [fç'dystçç, f'd ... ] - verduis-
teren, donker maken De raemen mossen 
verduusterd wezen (vo); verder in geld 
[enz.] verduusteren (spor.) 
verduustering [fç'dystçt, fo'd ... J  - ver-
duistering: het donker maken, worden 
verduusterweren (Dfo, Dho) zw ww.; 
onoverg.; verduusterweerde, is verduuster-
weerd [fçdystrwt:arii, fod ... J  1.  zoek 
(doen) raken, z. ook verdistreweren 
verduutsen (1) [fo'dytsi, fç'd ... ]  - ver-
duitsen 
verduveld T (verspr.) bw. [fç'dy:wlt, ..vlt, 
... dyw ... ]  1.  in hoge mate verduveld 
jammer (d), verdu veld mooi (Nbk), (verb.) 
Weej' wat a  n o w nog es zo verduvelde 
graeg zien wol (v) 
verduveld II tw. 1. verduiveld, deksels 
verdwaasd (Nbk) Ook verdwaesd ( v) 
[fodwa:st, f --- !..'dwe:stJ - verdwaasd Hij 
zit wat verdwaasd veur zn uur te staren 
(Nbk) 
verdwaeld z verdweeld 
verdwaelen z verdwelen 
verdwaesd z. verdwaasd 
verdwalen z verdwelen 
verdweeld (Nbk) Ook verdwaeld (Obk) 
bn.; attr. [fodwult, 4...!..] 1. incidenteel 
voorkomend, in verb. als In 't brood koj' 
zo now en dan es een verdwaelde krente 
tegen (Obk) 2. z. onder verdwelen 
verdwelen (Dfo, Dhau, El, Nbk, Obk, 
01-Nl, 0w, Wol, v) Ook verdwalen 
(Dhau), verdwaelen (Nbk, Nw, Obk en 
verspr. WS) st.!zw. ww.; onoverg.; 
verdweelde,  is verdweeld/verdwaeld/ 
verdweulen [fo'dw., fr'dw..j - verdwalen 
Ie zollen d'r verdwelen (El), Ik was op 
bedde verdweulen was wakker geworden 
en wist niet meer waar ik precies lag in 
bed (Ste) 
verdweulen z onder verdwelen 
verdwienen [fr'dwi(:)n:, to...] - verdwij- 
nen Ze bin vot, ze bin verdwenen! (Nbk), 
Dat was et begin van et verdwienen van et 
oolde, keunstije waegenmaekershaandwark 
(vo), Dat verdwient as snij vew- de zimne 
(Nbk) 
vere de; -n; veertien ['ft:oraj 1. vogelveer 
Wat is dat een kakinedam, ze het veren an 
de poten ze speelt de madam (Wol), Ie 
moei de veren vol niet hangen laoten je 

moet niet direkt de moed verliezen (Nbk), 
onder de veren gaon gaan slapen (Bu), Ie 
kun van een kikker gien veren plokken bij 
iemand die arm is, kun je geen geld 
verwachten (Dhau, Diz, El), zo ook Ie kun 
Mm gien vere van 't gat blaozen hij is arm 
(Dhau), Die bfaos ie gien vere van 't gat 
(Db, Dhau, Nbk) en En dat in een lied dat 
de boer him aenlik gien vere van et gat 
blaozen kon, zo diepe zatten ze in de putte 
(vo), Ie blaozen him gien veren van 't gat 
hij is gierig (b: In), iene een vere op 'e 
broek stikken iemand flink prijzen (Ste), 
. in de broek stikken id- (Np, Ste, b), ...op 
'e hoed stikken id. (ho: Op), iene een vere 
op 'e hoed stikken id. (ho: Op), ...op 'e 
niusse stikken id (Op), iene een vere in 't 
gat stikken id- (Np), ook wel: id., maar op 
enigszins spottende wijze (Bu, Nw, bo: 
0w), ...in de kont stikken iemand flink 
prijzen(bo: Op), Hij lort ok aorijmitde 
kop in de veren is erg pessimistisch, is 
kennelijk zonder moed (Np), wit aander-
maans veren pronken roem behalen met 
wat iemand anders gedaan heeft, heeft 
bedacht (Ste, Pe-Dbl), wit een aander-
maans.. (Bdie), Spring es een morgen op 
lied uut de veren kom eens vroeg uit bed 
(ba), zo ook vroeg uw' de veren (Nbk), Et 
is zo licht as een veertien (Ld, Np, 0w, 
Spa, Sz), ...as een vere (Obk) 2. veer: 
spiraalvormige draad om te drukken of 
trekken of om een beweging te veroor-
zaken D'r zatten ok lopers an de bieder-
deuren, vroeger zatten d'r gien veren an de 
deuren (0w), een vere in een klokke 
(verspn), Hij het een vere in 't gat is 
ongedurig, ook: is veel bij pad en weg 
(01-N1), Dat Haarzn ston spandas een vere 
op 'e streek en spatte as een duveltien uur 
een deusien nut 't aende (vo), En och man, 
wat kon die meid daansen, ze drijde as een 
veertien in de ronte (vo) 3. wagenveer 
Zokke heren lopen liefst niet in de modder, 
en nut een waegen op veren is d'r niet deur 
te kommen (Ld), de veren onder een 
rieluug(1) 4. z. veerlV 
veredelen [fç't:dii] - veredelen (van 
planten met name) 
vereen z. verieninge 
vereffenen (Dfo, Np, 0w) [fr'efonn, 
..fn5n, ..Srnön] - egaliseren, vlak maken, 

hetz. als slichten: etpad wat vereffenen en 
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de weg wat inslichten (Dfo), Dat veref-
fenen we even (Np) 
verekieker (Ma, Mun, Spa) Ook verkieker 
(Bdie), verrekieker (Nbk) de; -s; -tien 
['ft: rokikrPfer --- /'fEro ... ] 1.  verrekijker 
Even de pinken tellen mit de verekieker! 
(Spa) 
verempel z. verempeld 
verempeld (Np, b) Ook verempel (Np), 
werempel (Nw, Obk, 01-Nl, Spa) bw. 
[fa'rEmptL./w'remp] 1. warempel Die is 
werempel spiernakend (Spa), Die kon bim 
de appel verempeld wel ofpakken (b), De 
baron begon verempeld te glimken (b) 
veren 1 [ft:orv] - veren, van of met veren 
gemaakt: Dat veren bedde is mar wat 
bulterig (Db); ook: voorzien van veren te-
gen het schokken van een rijtuig (Bdie, 
Op): een veren brik d.i. met veren eronder 
(Bdie), zo ook een veren waegen, hetz. als 
verewacgen (Op) 
veren II (OS, Bu, Dho, Np, Nw) Ook 
vaeren (Np, Ste en west.), varen (WH) 
zw./st. ww.; overg., onoverg.; veerde, 
het/is veerd/veren (spot.) [ft:oii/'fc:a çi/ 
'fa:...] 1. varen (over het water), varend 
vervoeren naor een eilaand veren (Nbk), 
mit de boot veren, De turf wodde veren 
(Dhau) 2. (onoverg) gaan, all. rijdend: met 
een rijtuig (Bu): Dam -  gaon we benne 
veren (Bu), Kiek, daor veert ok een rietuug 
(Bu) 3. (onoverg) op iets komen (Ma), in 
van 't ien in 't aander veren van het ene 
onderwerp op het andere komen (Ma) 4. 
(onoverg.; van de wolken) drijven, in een 
gaande beweging zijn (01-Nl) De wolken 
vaeren de locht langes (01-Nl) 5. 
(onoverg.) in de verb. d'r wel bij veren er 
voordeel bij/door ondervinden (Dhau, Np, 
Op, Wol, Dho), zo ook Hij het een goeie 
baene, hij veert d'r goed bij (0w, Db) en 
Beide zuilen d'r best bij veren (s: Nw: 
1880) 6. (onoverg.) in de verb. de moed 
(niet) veren laoten de moed (niet) opgeven 
(El, 0w): Ie moe'n de moed niet veren 
laoten (0w) 
veren III Z. veer IV, verens 
verenige Z. verieninge 
verenigen z. verienigen 
vereniging z. verieninge 
verenigingsbestuur z_ verieningsbestuur 
verenigingsgebouw z. verieningsgebouw 
verenigingskas z. verieningskas 

verening z_ verieninge 
vereningsbestuur z. verieningsbestuur 
vereningsgebouw z. verieningsgebouw 
vereningskas z. verieningskas 
verenkraanze (Np) de; -n ['fi:ornkr ... ] 1. 
krans van veren As d'r een verenkraanze in 
't kussen vunnen wodt, is 't niet best dat 
zou nl. een teken zijn van een naderend 
sterfgeval (volgens het volksgeloof) (Np) 
verens (WS, verspr. OS) Ook veren (Obk, 
bo: Np, Op) bw. ['ft:ap(s)], in van verens 
van verre, van veraf Hij komt van verens 
(Db, Nw, 01-Nl, 0w), ... van veren (Obk), 
Bij een Elfstedentocht kommen vaeke een 
boel rieders van verens (Op), Ie heuren 
liim van verens ankommen uit de verte 
(Sz, Obk), Hij kwam d'r van verens an 
(Obk), Ze hebben de eupen boord ok weer 
en, ie kun de schostien van verens zien 
roken (Obk), Die het een brille veur 
dichtebij en van verens en voor veraf 
kijken (0w, Obk), van veren staon zich op 
de achtergrond houden, niet aanpakken 
(bo: Np, Op) 
verentig (b, b: lm) Ook warentig (Bdie) 
bw. [fa'rentx/wa'r --- ] 1. waarempel, beslist 
(z. ook werachtig) De halve roe kwam d'r 
bi); en verentig, K. har niks te veule(b) 2. 
verdorie (b) Krek is hij op 'e reed of daor 
komt verentig nog een twiede an (b) 
verenwaegen z. verewaegen 
verepak (Op) et; -ken ['ft:onpakl 1. 
geheel aan veren op het lijf van een vogel 
We hadden ok kiepen die we koekoeken 
noemden, met vaeizwatte en witte stropen 
over et hele verepak; die veren noemden 
we koekoeksveren (Op) 
verepenne (Dfo) de; -n; -gien ['f...] 1. pen 
uit een vogelveer gevormd Een gaanze-
vere; om mit te schrieven moet van 
onderen een stokkien van iene holte van de 
verepenne of neurnen wodden (Dfo) 
verepikken (Db) onbep. w. ['f1...] 1. 
voortdurend andere kippen in de veren 
pikken, z_ ook verepikker. Die krielbaene 
wil ok weer verepikken (Db), ook gezegd 
van een klein ventje dat snel ruzie maakt 
(Db) 
verepikker (Ste, Sz) de; -5; -tien ['ft:a 
ro ... ] 1. kip die andere kippen bij de staart 
pikt en die vervolgens, na bloed te 
bespeuren, doodt door voortdurend te pik-
ken (dit gebeurde alleen bij opsluiting in 
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een hok, niet buiten; andere kippen gingen 
al snel hetzelfde doen; men probeerde 
e.e.a te voorkomen door insmering met 
groene zeep of carboleum) 
vereplokken (Obk) onbep. w. en het 
vereplokt ['f] 1. veren van het lichaam 
van een dode vogel trekken, vgl. Af' een 
kiepe slaachten, moej' eerst vereplokken as 
hij dood is en dan schruj/en en toemaeken 
veur de panne (Obk) 
vereren 1(b) [fr'i:arii] - veranderen (hetz 
als veraanderen) De vleer, de burk en de 
sepiepen vereren allegeer al wat (b) 
vereren II (verspr.) zw. ww.; overg.; 
vereerde, het vereerd [fr't:orn] 1. vereren, 
eer bewijzen door te schenken, schenken 
(verspr.) Hij het oons mit een bos bloemen 
vereerd (Nw), een persen tien vereren ge-
ven, schenken (Db) 
verering de; -s, -en; vererinkien [fr't:..] 
1. verering, het vereren 2. presentje, 
geschenk (Db, Diz, 0w) Hij nam een 
vererinkien mit (0w), As verering kreeg de 
dokter bij zien ofscheid een persentien 
(Db) 
vereten (Sz) [fç'i:tn] - vereten, te veel eten 
(wederk.) Ik heb me vereten (Sz) 
verewaegen (verspr.) Ook verenwaegen 
(Wol) ['ft:oro ... ..ft:ar17  ... I - veerwagen 
vereweg (Mun, NI, Spa) bw. [fuarawex; 
aks. wisselt] 1. ver hier vandaan In de 
oorlog kaf'  vere weg een bom heuren valen 
(Mun) 2. z. veerweg 
verfieken (Nbk, b) zw./st- ww.; overg.; het 
verfiekt/verfeken (b) [fofik] 1. door ruw 
te snijden sterk aantasten, vernielen 
verfilmen (spor) [fo'f] - verfilmen 
verfomfaaid (Nbk, El, Sz) Ook ver-
fromfraaid (Nbk) bn. [ferfom'fa:jt, for..i 
...from'fra:jt] - verfomfaaid, gekreukeld, 
geheel uit model 
verfomfaaien (verspr.) zw. ww.; 
verfomfaaide, het verfomfaaid [.!fa:jn] 1. 
verkreukelen, geheel uit model doen 
worden 
verfraaien (Obk) [fa'fra:jJ - verfraaien 
De meubels van vroeger wedden mit opleg 
van fineer verfraaid (Obk) 
verfraansen (spot.) [fo'frâ:si?J - verfransen 
verfriesen zw. ww.; overg., onoverg.; 
verfrieste, is verfriest [fa'fris4] 1. (overg.) 
aan een taaluiting een Friese vorm geven 
2. qua taal en qua type inwoners meer  

Fries worden Pattie dörpen in Oost-
Stellingwarf bin aorig verfriest (Nbk) 
verfrissen (spot.) [fo'frts4] - verfrissen, 
opfrissen 
verfrissend (spot.) [fa'frtsiitj - verfrissend 
verfrissing de; -s, -en; verfrissinkien 
[fo'frtsui] 1. verfrissing 
verfromfraaid z. verfomfaaid 
verfrommeld [fa'fromt] - verfrommeld, 
verkreukeld 't Kikt d'r allemaol mar 
verfrommeld uut (Ld) 
verfrommelen [fo'fromin] - verfrommelen 
De kraan te is hieleinaole verfrommeld 
(Nbk), Die pepieren bin verfrommeld zijn 
niet glad meer, zijn verkreukeld (Ste), Die 
jurk van j w is ok aorig verfrommeld (Db) 
verfroonselen (Dhau, Nw, Obk, 0w) zw, 
ww.; overg.; verfroonselde, het ver-
froonseld [fa'frô: 5sln1 1. verfrommelen Je 
moe'n die broek niet zo verfroonselen 
(Obk), IJ moe'n jow scbölkien niet zo 
verfroonselen (Dhau) 
verg. - afkorting van vergoeding 
vergaankelik z. vergankelik 
vergaarbak z vergaarbak 
vergaderaovend z. vergeerderaovend 
vergaderen z. vergeerderen 
vergaderige z. vergeerdering 
vergadering z. vergeerdering 
vergaederige z. vergeerdering 
vergaedering z. vergeerdering 
vergaepen [fo'g ... ]  - zich verkijken (op 
iets): Daar het hij him op vergaept (Obk), 
Ie kun je wel es vergaepen (Nbk), Daor het 
hij Mm reer op vergaept (Ma) 
vergaeraovend z. vergeeraovend 
vergaerbak (Wol) Ook vergaarbak (Spa) 
[fn'x J ... ] - vergaarbak (voor de opvang 
van vloeistoffen), in het bijzonder: aan een 
dakgoot, met name op de regenpijp De 
vergaarbak is overlopen (Spa), An de 
vergaerbak zit een overlopien (Wol) 
vergaeren z. vergaren 
vergaerige z. vergeerdering 
vergallen [fo'gal] - vergallen, bederven 
Ie moe 'nje leven niet vergallen om zokke 
dingen, daar kuj'toch niksan doen! (Nbk), 
iene zien plezier vergallen (Nbk) 
vergalleperen z. vergallopperen 
vergalopperen Ook vergalleperen (b: In) 
[fogalo'pt:oi/ ... galo'p ... J - vergalopperen 
(wederk.), vooral: een misser, blunder 
maken Dat hak toch hielendal mis, daar 
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bek me mit vergaloppeerd (Nw), Hij het 
ok aorig vergaloppeerd mit die verkoop 

(Dfo), Hij het n roer vergaloppeerd (El) 
vergankelik (spor.) Ook vergaankelik (Nt) 
[fa'gaijkaltldfç'fl:rjktk, .kalak]] - ver-
gankelijk: voorbijgaand, niet duurzaam 
Roem is vergaankelik (Nt) 
vergankelikhied (Nl) [fax...] - vergan-
kelijkheid wat mit de vergankelikheidiets 
dat met de geschiedenis heeft te maken 
(Nl) 
vergaon st. ww.; onoverg.; onpers. in bet. 
1 [fa'gö: n] 1. ten onder gaan, omkomen 
Et schip is mit man en moes vergaon 
(Wol), (bij vergelijking:) van do dust 
vergaon, vergaon van de piene ontzettend 
veel pijn hebben (Nbk), Doe was beur et 
lachen vergaon was hun lachen wel 
afgelopen (door de tegenspoed, ommekeer 
in de ontwikkeling) (b, Nbk) 2. tot stof 
vergaan, wegteren, wegrotten Die balken 
weren hielemaole vergaon (Obk), De on-
derste balke is aorig vergaon (Diz), Die 
weckilesse mit bonen is hielemaol vergaon 
(Db), Et hokke is hielemaole vergaon (Nt), 
Stof kan ok vergaon (Ste) 3. zich ontwik-
kelen (van de verdere levensloop) Hoe 
vergaot et him? (Nbk), Et is him slecht 
vergaon in de grote stad (Wol), 't Is hun 
roer vergaon (Ma), 't Zal je d'r naor 
vergaon je zult, als gevolg van je slechte 
daad, prestatie, houding, zelf op één of 
andere, vergelijkbare wijze ook tegenspoed 
ondervinden (verspr.) 4. langzaam afne-
men, verdwijnen, in heuren en zien zolje 
vergaon: De jongen maakten een lewaai 
dat beuren en zien je vergaon zo] (Po- Dbl) 
* Onkruud vergaot niet 
vergassen (spot.) [fa'gasit] - vergassen: 
door vergassing doden 
vergeefs z. vergees 
vergeeraovend (Obk) Ook vergaeraovend 
(Sun), vergaderaovend (spot.) de; ...ao-
vens, -en; ...aoventien, aovenpien [...'g.../ 
.] 1. avond waarop men vergadert Dan 

hebben we vergeeraovend van (..) (Obk), 
Ik moet naor de vergeeraovend (Obk) 
vergeerderen (1) Ook vergaderen (spot.) 
[fb'gt:rdrnI ... ga: ... ] - vergaderen, een ver-
gadering houden 
vergeerdering (Dfo, Dhau, Obk, Ste, 1, ba, 
vo) Ook vergeerderinge (Obk), verga-
dering, vergaderige (Ste), vergaedering 

(Np), vergaederige (Ste), vergaerige (Mun) 
de; -s, -en; vergeerderinkien [fa'gt:ardçui 

dçaya/...'xc:rayo] - vergadering, bijeen-
komst waarop men vergadert De vergade- 
ringen van karkvoogden en notabelen 
wodden vaeke in de kon sistorieka cm er 
huilen (Op), De vergaderings van de 
buurtverienigings weren de belangriekste 
van et hielejaon om mekecr bij nood en 
dood bij te staon; staansverschil was d'r 
dan ok niet (0w), een vergeerdering be- 
leggen (ba), vergeerderings holen (Ste), 
Ze kim vanzels een vergeerderinge oproe- 
pen en een onderhoold mit et bestuur 
anvra ogen (vo), 't Kon dr mar net langes, 
wat hij op die vergeerdering zee (Obk), 
De vergeerdering kan wel deurgaon (Dfo) 
vergeerderinge z. vergeerdering 
vergeerderzael (1) [fa'g --- ] - vergaderzaal 
vergees (verspr.) Ook vergeefs ( Ste, Sz) 
[fa'gusl...'xi:fs] - vergeefs: vruchteloos, 
zonder resultaat Dat het niks opleverd, et 
het ailemaole vergees west (01-N1), Ik 
kwam naar vergees an de deure (Bdie), 
vergese muuite (v), een vergese reize (Nt, 
Spa); gratis, voor niets 'k Hebbe 't vergeefs 
kregen (Ste), Ze konnen d'r vergees in 
wonen (0w), Ik kreeg zomar vergees een 
flesse wien (Spa), Die jurk die ik kochte 
kreeg ik vergees een peer hozen op toe 
(Dfo), De melkboer gaf de belonn en 
vergees (Bdie) 
vergeetachtig [fa'g...] - vergeetachtig Ik 
bin de laeste tied zo vergeetachtig (Np, 
Nbk) 
vergeetboek [fa'gt:dbuk] - (vaak verkL) 
vergeetboek, in in 't vergeetboekien raeken 
vergeten worden: Et raakt in 't vergeetboek 
(Spa) 
vergeetboek (Bu, Sz) [fa'g ... ], in in de 
vergeethoek raken vergeten worden (Sz), 
in 't vergeethoekien kommen id. (Bu) 
vergeetkonte (Spa) de; -n; ...kontien 
[...'x...] 1. vergeetachtig iemand Wat een 
ouwe vergeetkonte (Spa) 
vergeetmeniet  Ook vergeetmenietje 
(verspr.) [fa'gt:tmanit/ ... nitja] (vaak verkl.) 
- vergeet-me-niet De vergeetmenietjes 
staon mooi bij de sloot langes te bluien 
(Np), (gezegd wanneer een paar snel gaat 
scheiden:) De vergeetmenietjes blujden 
nog (Ste) 
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vergeetmenietje z. vergeetmeniet 
vergelden z vergellen 
vergelding [fogaldufi - vergelding (in 
negatieve zin) uur vergelding (Nbk), as 
vergelding (spot.) 
vergeten (spot.) [fa'gi:l;] - vergelen: geel 
worden 
vergeliekber [fcrgo'ligbç] - vergelijkbaar 
De onwil in Brussel om de boeren an een 
vergcliekber inkommen te helpen mit 
aandere bevolkingsgroepen wodde hoe lan - 
ger boe groter (vo) 
vergelieken st. ww.; overg.; het vergeleken 
[fergalikij] 1. overeenkomsten en ver- 
schillen vaststellen tussen De kiender op 
schoele moe i soms mekeer's sommen 
vergelieken (Obk), Laoten we die plaeties 
es mit mekeer vergelieken (Wol), Die 
vrouwen weren de jurken an 't vergelieken 
(Dfo), Zuwwe dat even bij mekeer 
vergelieken bijv. inzake elkaars breiwerken 
(Nbk), Dat kuj' niet (wit mekeer) ver-

gelieken een vergelijking is hier niet 
terecht (als gevolg van relevante verschil- 
len): Dat kuj' niet vergelieken, want hij 
was ven] oolder (Pe-Dbl), Ie kun 't iene 
niet altied vergelieken wit 't aan dere (Bdie, 
Mun), zo ook Dat kuj' niet bij mekeer 
vergelieken (0w), Dat is niet te ver- 

gelieken dat is geheel verschillend (Nbk) 
2. in de plaats gesteld worden voor (bij 
wijze van spreken, of als beeld) Vergeliek 
jezels now es mit iene die slim ziek is, dan 
hej' toch niks meer te klaegen? (Nbk), 
Domenee vergeleek et leven wit een lange 
tocht diej' te gaon hebben (Nbk), Ver- 
geleken bij mien oolde kezeschaeve, veegt 
de nije deur de keze! (Db), niet te verge- 
lieken wezen (wit) niet te vergelijken zijn 
met: G. zien wark was niet te vergeleken 
wit dat van J. (Db), Die jonge is zoek 
wilde, ie kun zn niet vergeleken wit zien 
breur, die is zo rustig (Sz), Die twie bin 
niet te vergelieken ze zijn totaal ver-
schillend (vaak in negatieve zin; ook 
neutraal: nl. m.b.t. het zeer verschillend 
zijn) (Dhau, Nbk) 
vergeliekenis (Sz) [ferxa'likants] - verge-
lijking: het vergelijken dat men doet Et is 
mar een vergdiekenis (Si) 
vergelieking [fergaliku]] - vergelijking: 
het vergelijken deur vergelieking, een ver-
gelieking maeken 

vergellen Ook vergelden (spor.) st Ww.; 
overg., onoverg.; het vergullen [fo'gel 
/ ... ldq] 1. (overg.) vergoeden, ook wel in 
negatieve zin: betaald zetten Ik zal je dat 
war vergellen, en d'r niet weer over prao-
ten (Bu), We moe 'n etheur war vergellen 
(Dho), We kun rn nooit vergellen, wat hij 
veur oons daon het (Op), Dat zak bim 
betaeld zetten, ik zal 't vergellen (Np), Dat 
zak joe vergellen (Bdie, Dat zak je 
vergellen, wat ie mij andaon hebben (Ld), 
Ik zal 't him vergellen, die deugeniet 
(Dfo), gien kwaodmit kwaod vergellen: Ie 
niaggen gien kwaod wit kwaod vergellen 
(Spa) 2. (onoverg.) een vergelding onder-
gaan, het op een of andere wijze goed 
moeten maken (Mun, Sz) Ik heb m te 
pakken had, war ik zal et later wel weer 
vergellen moeten (Sz), Die aandere, die 
moest et vergellen (Mun) 
vergeme (Wol) Ook vergemie (El, 01-Nl) 
tw. [fa'xï:ma/ ... mi] 1. vergeme Vergeme 
nog an toe! (Wol) 
vergemie z. vergeme 
vergen z. vargen 
vergenoegd (Nbk) [ferxanuxt] - verge-
noegd, voldaan Hij zat zo vergenoegd te 
kieken (Nbk) 
vergeren (Obk) Ook vergueren (Bdie) 
[fa'guop/ --- ge:an] - vergaren, verzamelen 
Hij vergaart postzegels (Bdie), bijeen-
brengen door te sparen Deur oppotten 
hebben ze hiel wat vergeerd (Obk) 
vergetelhied Voor -heid z. -hied 
[fa'gi:thit] - vergetelheid, in in de 
vergetelhied raeken: D'r kikt gieniene nog 
naor et oolde meensien omme, ze raekt 
hielendal in de vergetelhied (Db), Dat is 
hielen dal in de vergetelhied raekt (01-Nl) 
vergetelik (Nbk, b: in) bn.; -er, -st 
[fa'gi:tlak, ...talak] 1. vergeetachtig Ik wor 
zo staorigan aorig vergeteik (Nbk) 
vergeten st ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 3, 4)/is vergeten [fo'gi:ti] 1. (overg.) 
kwijtraken uit het geheugen iene zien 
nacine vergeten wezen (Nbk), St was om 
nooit te vergeten (Nbk), Ik zal niet 
vergeten waj' voor me daon hebben di. 
vaak ook: als het t.zt. uitkomt, zal ik jou 
ook helpen (Nbk), Die vergeet ik nooit de 
herinnering aan hem/haar zal ik nooit 
kwijtraken (b), Alles is vergeten en 
vergeven (spot.) 2. (onoverg.) vergeten 
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raken (bij iemand), niet onthouden worden 
(door iemand) Mw-  hoe of wat is oons 
vergeten (Np), Dat verget me nooit weer 
(Nbk), Dat is me vergeten (v), Zokke 
dingen dat vergetje ok nooit weer (Nbk), 
Hoe rustig en staodig die oolde vakluden 
ww-hen  zal mij nooit vergeten, en hoe 
bekwaom ze weren (Obk), Ik moet op-
passen of 't verget je zo weer (0w) 3. 
(overg.) nalaten te doen doordat men het 
vergeet Ie moe'n niet vergeten even wat 
bij de bakker weg mit te nemen (Nbk), 
Hij verget et toch niet! hij zal het toch niet 
vergeten (bijv.: om te komen) (Ste), Ik heb 
et vergeten te zeggen (Nbk), Veurdaj' et 
vergeten (..) (Nbk), Ie moën niet 
vergeten, hij het et niet makkelik had in 
zien jeugd (Nbk), En niet te vergeten (.) 
id. (Nbk) 4. niet langer bewust zijn van As 
hij mit zien hobby doende is, verget hij 
alles om him benne (Nbk), ... verget hij de 
tied(Nbk), Vergeet etmar! daar komt niets 
van terecht 5. (overg.) vergeten mee te 
nemen 1 kwam mij nog op 'e sokken nao, 
want ik hadde de brille vergeten (Op), Ik 
heb mien geldponge vergeten (Spa) 
vergeterig (Dfo, Nbk) [fa'gutçox] - 
vergeetachtig, vergeterig Die is wel zo 
soezerig en vergeterig, daor kuj' niks mit 
wodden (Dfo) 
vergeven st. ww.; overg.; het vergeven 

1. vergiffenis schenken Ie moe 'n 't 
mij mar vergeven, want ik was niet beter 
(Pe-Dbl), Och, ik kan 't 'n nog wel 
vergeven (01-Nl), Vot, 'k zal et je veur 
disse keer vergeven, mar as et wéér 
gebeurt (.)! (Wol, Nw), iene zien zunden 
vergeven (Bdie), iene een fout vergeven 
(0w), Zaand d'r over, et is vergeven en 
vergeten (Dho, Nbk), Vergeven is gauwer 
daon as vergeten (Mun) 2. vergiftigen Die 
man het zien vrouw vergeven (Op), Hij 
het himzels vergeven (Nbk), De jacht-
opzien er legt wel es lokaos om een beest te 
vergeven (Obk), We hebben de rotten 
vergeven (Ma, 0w), rotten vergeven mit 
rottekruut (Obk), Ze wollen de hond 
vergeven, mar ze deden 't toch mar niet 
(Po- Dbl), Dat eten smaakte zo beroerd, we 
dochten ze konnen oons wel vergeven 
willen (01-Nl), Je zollen iene vergeven mit 
dit eten zo slecht of onsmakelijk is het 
(Wol), zo ook Wat een smack, ie zollen  

jezels vergeven (Dfo, Dho) 3. weggeven 
De voegel het et nust vergeven verlaten 
(evt. zonder de eieren uitgebroed te 
hebben) (be: Nw), D'r is niet vule te ver-
geven er is weinig om uit te delen, te 
schenken (Nbk), 'k Heb niks te vergeven ik 
heb niets om te geven, uit te delen (Nbk), 
D'r bin een peer baenties te vergeven 
(Nbk) 
vergewissen Ook verwissen (Obk) [fsrga 
'wtsiJf'w ... ]  - (zich) vergewissen je d'r 
van vergewissen (Wol) 
vergezellen (spor.) [fergo'sc1i] - verge-
zellen, meegaan (met (lou.) 
vergezicht z. veergezicht 
vergiet (Ld, Np, Sz) [fo'gi)t] - vergiettest 
vergieten st. ww.; overg.; het vergeuten 
[fo'gi:tyl 1. door te gieten kwijtraken We 
hebben alle waeter vergeuten op 'e 
bloemen (Dfo), 't Is toch zunde daf' dat 
kostellke waeter staon te vergieten (Mun), 
Wees wat zunig mit waeter, vergiet niet te 
vule (01-Nl), traonen vergieten (Db, 01-
Nl, Nw): Die het d'r hiel wat traonen om 
vergeuten (Nw), hiete... (01-Nl) 
vergif [fa'gif] - vergif, gif (lett.) mit 
vergif spuiten (Nw), d'r vergif op innemen 
kunnen er zeker van kunnen zijn (v) 
vergiftig bn. [fo'gtftox] 1. vergiftig, giftig 
een vergiftige bloeme, ...  oddestoel, 
- ..plaante, Nachtschade moej'niet eten, die 
bessies bin vergiftig (Nbk), Melk van de 
Christusdoorn is vergiftig (Sz), een ver-
giftige slange (01-Nl), Een adder is ver-
giftig (Obk), Een adderbeet... (Nbk), 
vergiftigen zw. ww.; overg.; vergiftigde, 
het vergiftigd [fagiftogij] 1. door gif doen 
sterven iene vergiftigen (Nbk) 2. door gif 
zeer sterk doen verminderen in kwaliteit 
Die boer het zien veestaepel vergiftigd 
deur de stikstof (Dfo), Deur 't spuiten 
tegen 't onkruud waeren alle bloemen 
vergiftigd (Po-Dbl) 
vergiftiging [fa'giftoguj] - vergiftiging 
vergis (Nw) et {fo'gis] t. het vergissen, 
vergissing Dat hek mit vergis in de 
veurige zin beschreven (Nw) 
vergissen (spor.) [fa'gis4]  - (zich) 
vergissen, een vergissing maken (verzinnen 
is vanouds veel gebruikelijker) A'kmeniet 
vergisse (Bu) 
vergissing (spor.) [fo'gisuj] - vergissing 
(verzin is vanouds gebruikelijker) 
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verglieden - vergriepen 

verglieden (OS, verspr. WS) st. ww.; 
onoverg.; is vergleden [foglidiij 1. van z'n 
plaats glijden Bien de vracht mar goed 
vaaste, want et spul wil wel verglieden 
(Diz), vandaar Et voer zaod was mij 
vergleden (Ma), De bussen verglieden op 
'e  waegen (El), Een stapel hout kan 
verglieden (Spa), De klieties verglieden op 
'e gladde taofel (Bdie, Dhau), Et stoel-
kussen verglidt me ok wel es (Nw), Af' 
strepen trekken zullen, moet de liniaal je 
niet verglieden, eers wodt et sebieve 
(Obk), Af' flewielen stof knippen moeten, 
wil 't graeg verglieden (Db), bij de 
geboorte van een kalf: Ging dat kalf mar 
een bellen verglieden, dan wol 't dr 
misschien nog wel of (01-Nl) 2. glijdend 
onderuit gaan (Dfo) As de weg wat gJadis, 
kun wij oons best een keer verglieden 
(Dfo) 3. verstrijken, snel voorbijgaan: van 
de tijd (El) De jaoren verglieden (El) 
vergoeden [fogudi] - vergoeden, com-
penseren 
vergoeding [fgudujJ - vergoeding: 
schadeloosstelling,  ook: bedrag ter 
vergoeding  een vergoeding beuren, 
• -. uutbetaelen 
vergokken (Nbk, Wol) {fog3kfl] - vergok-
ken Ik heb alles vergokt, ik bin rut (Wol) 
vergooien zw. ww.; overg.; vergooide, het 
vergooid [fa'go:ajJ 1. verspelen, geld 
uitgeven zonder zinnig doel Op 'e kennis 
kuf soms hiel wat geld vergooien in die 
spullen (Obk), Daenk d'r omme daf' de 
boel niet vergooien verkwist geen geld, 
wees zuinig en oppassend (Mun, Sz, Obk), 
Hij het etraer vergooid hij heeft zijn geld 
verkwist (Nt), 't Is geld vergooien (Bdie), 
Dam—  hebben ze ok niks an vergooid doe ze 
dat bij de vodden deden (Db), je leven 
vergooien zijn kans op een gewoon, goed 
leven verspelen door het maken van 
slechte keuzes (El, Ld, Wol, Nbk): Deur 
mit die vent te trouwen het ze heur biele 
leven vergooid (El), N. het heurzels een 
betien vergooid, omdat ze mit Jan rap en 
zien maot ommegaot (Op), Hij het zien 
leven raar vergooid (Wol), je kaans(en) 
vergooien (Np, Wol) 2. (ook wederk.) 
verkeerd gooien, ook: zodanig dat men 
spierpijn krijgt of zich anderszins bezeert; 
ook: verkeerd opgooien bij het kaarten As 
iefoe vergooien, dat kan gemeen zeer doen 

(Mun), de balie vergooien verkeerd gooien, 
bijv. per ongeluk in de sloot gooien (Ste), 
J vergooide him iederkeer mit kegelen 
(Db), van kaartspelen: Ik vergooide mij 
mit kaorten (Ma), Mit kaorten kizf' je 
vergooien, zo ook 't ls 'tlaestepottien, daf' 
je now niet vergooien zorg maar dat je niet 
( ... ) (Dho) 
vergraeven z. vergreven 
vergraven z. vergreven 
vergreven Ook vergraeven (Diz, Mun, Nt, 
01-Nl, Wol), vergraven (WH) st./zw. ww.; 
overg.;  vergreuf, het vergreuven 
[fa'gr ... I ... ]  1. gravend veranderen, door 
graven een andere struktuur (van de 
bodem) doen ontstaan Bij de nijbouw 
wodt de grond wel es teer vergreuven 
(Obk), Die grond is hielemaole vergreuven 
(0w), Dat stok laand is helendal vergreven 
(01-Nl), In de tuun is alle grond al 
vergraven (Sz), Oonze hond het de hiele 
tuun al vergreven (Db), vergreuven grond 
door vergraven ontstane mengeling van 
grond uit verschillende grondlagen 
(verspr.): Dat hoekien laand is allemaole 
vergreven grond(Diz), 't ls daor allemaole 
vergreuven (Nbk), vergreven terrein (Nbk), 
een vergreuven stok heide (Nbk) 
vergriemen zw. Ww.; onover.; ver-
griemde, het vergriemd [fagri:ip:] 1. 
vermorsen (verspr.) Ik heb et hielemaole 
vergriemd (Nbk), Sommige beesten ver-

griemen hiel wat voer (0w), Vergriem me 
de boei niet! (Nt), et eten vergriemen 
(Bdie), Ik wil mien leven niet vergriemen 
mezelf m'n leven verpesten (b: in) 2. 
verkwisten (verspr.) Ie moe 57 je geld niet 
allemaole vergriemen an draank (Dhau), 't 
Is zunde daj'je goeie geld zo vergriemen 
(Spa) 3. iemand vernietigen, a.h.w. fijn-
wrijven van boosheid (verspr.) Wat is me 
dat een Ijadde, ie zollen ze vergriemen! 
(Obk), Ik kan  je wel vergriemen, zo ]elk 
bef' me maekt (Db), Wat bak dat toch 
stom daon, ik kon mezels wel vergriemen 
(Np, Nbk) 4. vernielen, verknallen (Obk, 
0w) De bieten bin vergriemd door erover 
te lopen etc. vernield (0w) 5. (wederk.) 
zich kapot lachen (Nbk, Nw) We hebben 
oons d'r om vergriemd, zoe'n wijle hadden 
we (Nw) * Een slon terig wief vergriem t 
meer as dat een pronker veipronkt (Obk) 
vergriepen st. ww., wederk.; het vergrepen 
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[fagripip] 1. ernaast grijpen, verkeerd 
grijpen Ie kun je wel vergriop en in 't 
stiekeldraod (Np), Ie kun je daor raar vi 
vergriop en (Dho), Ie kun je mit ei 
eerpelrooien vergriop en op 'e eerpels, dan 
kr/of' ot onder de naegels, en dan stiet de 
naegelje in de heugte (0w) 2. (fig.) iets 
doen dat eigenlijk niet kan of te gewaagd 
is en daardoor mislukken, de kous op z'n 
kop krijgen (Obk) 3. zich aan iemand 
vergrijpen Et is zoe'n rotvent, ie zollenje 
d'r an vergriepen (Diz), Et scheelde weinig 
of ik hadde me an 5'n vergrepen, zo kwaod 
was ik (Ste), Daenk d'r omme daj'je niet 
an die kerel vergriepen, want dan kon 'tje 
wel es verkeerd ofgaon (Obk), je d'r op 
ver- griepen zich vergrijpen aan (iemand) 
(Spa): Daor zoj' je op vorgriepen, die 
smerige jonge (Spa) 4. aanranden, ver- 
krachten (Nbk, Nt, Ste) Hij zol m an dat 
maegien vergriepen (Nt) 5. stelen Een 
aan der zien eigendommen moej'je niet vi 
vergriepen (Pe-Dbl), Die het 511 an de kas 
van zien klub vergrepen (Nbk) 
vergriezen (El, Ma) [fa'gri:zi.] - vergrijzen 
(van de bevolking) Oons dorp is aorig vi 
't vergriezen (El) 
vergriezing (1) [fo'gri:zu]] - vergrijzing 
(van de bevolking) 
vergrootglas [fa'gr...] - vergrootglas (lett.) 
vergroten [fa'gro:at] - vergroten: groter 
maken Om de kroje te vergroten, wodde 
daor ok wel een raem opzet (Bu), Want af' 
vergroten willen (..) d.i. hier: van het 
boerenbedrijf (vo); een groter beeld geven 
een foto vergroten laoten (Nbk) 
vergroting [fo'gro:otu]] - vergroting Ik 
hebbe mij your vergroting opgeven ni. van 
het boerenbedrijf (vo); uitvergroting (van 
een foto e.d.) een vergroting van een foto 
maeken laoten (Nbk) 
vergruien z vergruuien 
vergrujd z vergruuid 
vergrujjen z. vergruuien 
vergruuid (Nbk) Ook vergrujd (Ste) bn. 
[fa'gry:jt/ ... grAjt]  1. verkeerd gegroeid, 
(van gewas:) gedurende een te lange 
periode gegroeid kunnen hebben vergruuid 
grös (Nbk), een vergrujde rogge (Ste) * 
Een petto vol gruuinties [ni. het eerste 
groene gras] is beter as een körfvol 
vergruuid ni. van gras dat te lang heeft 
gegroeid, verkeerd is gegroeid (Nbk) 

vergruuien (OS, Bu, Dho,) Ook vergruien 
(Np, Diz, west. van Op: noord. van de 
Lende), vergrujjen (ZW, Nbk, Obk, Op) 
[fa'gry:jiJ ... grjI)l ... grAj;] 1. door groeien 
verdwijnen of herstellen Die dikke groete 
vergruit nog wel wat (Diz), Littekens van 
braandwonden vergruuien vaeke niet vule 
(Db), 't Is vergruuid (0w), As ze wat 
groter wodden, vergruuit et wel weer (El) 
2. verkeerd groeien As de kamperfoelie om 
een boom henne gruuit, dan gaot die boom 
mittertied vergruuien (Obk), Die boom is 
aorig vergruid (Diz), Oonze bieten ver-
gruien helemaol mit die droogte (Sz), Et 
grus staot te vergruien (Nt), 't Is zunde, ze 
hebben de tuun helemaole vergruien laoten 
(01-Nl), Deur et hadde waarken is hij 
helemaal vergruid (Wol), lene kan deur 
een kwaol soms hielemaol vergruuien 
(0w), Mit reuma kuj'raar vergruien (Spa), 
Nao et ongelok is zien bien vergruuid (Ld) 
De rogge schötnut, d'r komt schot in, dan 
lopt et zaod weer uut; as de bossen zaod 
lange nat binnen, as ze aenlik buten staon 
te drongen, dan vergrujt et in mekaer en is 
hielemaole niks meer woord (Ste) 
vergruuiing (1) [fa'gry:jufi - vergroeiing 
vergruuizen z. vergruzen 
vergruzen (WS, Db) Ook vergruuizen 
(verspr. OS, Ste) [fo'gry:zi/ ... gry:j ... ] - 
vergruizen beschuten vergruzen (Db), Veur 
de kiepen mos ie de nuunders wat 
vergruuizen, dan konnen ze ze beter 
opnemen (Dfo), puun vergruuizen (Ste), 
Stienkool vergruzen en daor de mennige 
mit opvullen wodt nog wel daon (Mun), 
Hij het last van nierstienen, ze zullen nog 
eerst perberen mit vergruzen (Dho), 'k 
Krieg spul veur et vergruzen van de 
nierstien en (Diz), De galstienen gingen 
vergruzen (01-Nl) 
vergunnen (Nbk, b, j) zw. ww.; overg.; 
vergunde. het vergund [fo'gA1:] 1. zeer 
afgunstig zijn m.b.t. iets wat iemand heeft, 
krijgt D'r was dan ok hielemaol gien reden 
om et die jongste zeune zo te vergunnen 
(b), D'r wodt een protte vergund brood 
eten er is veel afgunst onder de mensen 
(Nbk) 
vergunning [fa'gAnu]] - vergunning, toe-
stemming Het hij daor wol een vergunning 
voor? (Nbk), in het bijzonder: verlof van 
de overheid tot verkoop van sterke drank 
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vergunninghoulder - verhakselen 

in het klein Die het vergunning lezen die 
persoon is enigszins dronken (Dmi) 
vergunninghoolder (spor.) [fa'g ... ] - ver-
gunninghouder 
verhaal z. verhael 
verhaandelen Ook verhandelen (Spa, 
elders spor.) zw. ww.; overg.; 
verhaandelde, het verhaandeld [frh --- / ... ] 1. 
verkopen Ze hebben al et oolde goed 
verhaandeld en nij goed weer kocht (Nbk), 
We hebben oonze koe verhaandeld (Wol), 
Buurman was zien knienen an 't 
verbaandelen ( Mun), Dat hebben we ver-
haan deld dat hebben we onderling geruild 
(Nw) 2. bespreken, bediscussiëren D'r was 
niet vuic te verhaan delen op de verga-
dering (Obk), Kom even mit in huus, we 
hebben even wat te verbaandelen (Dhau), 
D'r vul nogal wat te verhaandelen voordat 
ze alles iens waeren (Pe-Dbl), Moe'n we 
dat now allenraole nog verhandelen 7(5 pa), 
Daor wodt hiel wat verhaandeld min of 
meer roddelend besproken (Nbk), zo ook 
Alle nijgies wok dan nog even ver-
haandeld ( Nbk) 
verhadden zw ww.; onoverg.; verhadde, 
hetlis verhadded [fr'han] 1. hard maken 
Staorigan bin een bult zaandwegen ver-
badded (0w), De uutrit veur oonze auto is 
verbadded (Wol), (verb. vorm van het 
deelw.:) an de verhadde weg wonen (Nbk) 
2. aan iets onaangenaams gewend raken en 
er zich daardoor minder van aantrekken, 
ongevoelig worden voor Hij verhaddet dr 
in bijv. wat het gezeur van zijn vrouw 
betreft (Nbk), Ze bin de hiele dag op de 
scheuvels west, ze bin d'r wel an ver-
hadded (Dhau), As d'r iene van de 
huisgenoten ziek is, tij' d'r mittertied in 
verhadden (Obk), Och ja, je verbadden d'r 
op de duur wel in (01-Nl), As 't niet wil, 
kiij' d'r in verhadden ( Pe-Dbl) 
verhaegelen zw. ww-; onoverg.; verhae-
gelde, is verhaegeld [4h...] 1. door de 
hagel kapot gaan, verhagelen 't Zaod, de 
bonen bin verhaegeld (Nbk), De rogge kan 
soms raar verhaegelen (Op), Et fruit kan 
slim verhaegelen ( Spa), De tuun is hiele-
maol verhaegeld (0w) 
verhael Ook verhaal (Bdie, Nw, Spa, ko), 
verhaal (Wil, elders spor.) et; -en; -tien 
[fç'hs: l/...'hD:al/..ha:l] 1. verhaal, vertelling 
een verhael vertellen, een stark verhaal 

doen een flink aangezet, nogal fantasierijk 
verhaal vertellen (b) 2. relaas F. beurde 
vremd op doe J. heur et verhael doe (vo), 
Daor hek al menmg verhaoltien over 
hoord ( Spa), 't Is een verbael appat (Nbk), 
Die man kan mooi kruderig verhael doen, 
dan leeft et z'n relaas vertellen (Obk), om 
een lang verhael kot te holen om het maar 
in het kort te zeggen (Nbk) 3. uiteenzetting 
van z'n denkbeelden, ideeën Ik moet daor 
nog een verhael holen een voordracht, 
lezing e.d. (spor.), ffij had wel een aorig 
verhaal z'n voordracht was best leuk 
(spor.) 4. herkrijging van krachten op 
verhael kommen: Hij komp (weer) aorjg 
op verhael (Nbk, Ste), Hij stak een kru-
denij verhael of (01-Nl) 5. mogelijkheid 
tot schadeloosstelling As d'r een peerd 
verkocht wodt op 'e mark, wodt deur de 
koper vaeke verlangd dat etpeerd ofreden 
wodt, dan is d'rgien verhaelmeer op (Dfo) 
verhaelebundel (spor.) [4h...] - verhalen-
bundel 
verhaelecyclus (1) [fç'h ... ] - verhalencyclus 
verhaelen (Nbk, Np) Ook verhaolen (Spa) 
[frh ... ] - verhalen: grote moeite doen om 
te verkrijgen, in verb. als Hij moet et op 'e 
knijen verhaalen hij moet er erg veel 
moeite voor doen (Spa), Hij wil 't wel op 
'e knijen verhaelen hij wil werkelijk alles 
hebben (Np) 
verhaeleverteller (verspr.) [fç'he:l ... ] - 
verhalenverteller, ook wel: fantast 
verhaffelen (Spa) zw. ww.; overg.; 
verhaffelde, het verhaffeld [fr'haflri] 1. 
hetz als vervreten bet. 2, z. aldaar 
verhaken z. verhaoken 
verhakken (Dho) [fç'h ... ] - verhakken, lett. 
in stukken hakken Alles verhakt en verkakt 
alles is op, opgemaakt (Dho) 
verhakselen (OS, Dho, Np) zw. ww.; 
overg.,  onoverg.; verhakselde, het 
verhakseld  [fr'haksin]  1. hakselend 
fijnmaken, fijn worden, verpulveren De 
boeren mossen vroeger vrij wat stro 
verhakselen veur 't vee (Obk, Db), Op 
sommige plakken wodt 't bieteblad 
verhaicseld over 't laand, omdat 't gien 
weerde meer het (Dfo), As et stro goed- 
koop is, verhakselen de boeren et stro 
over et laand en dan wodt et onderploegd 
(El), De kiender kun de kraanten aorig 
verhakselen (Dhau), We hebben de hond 



verhakstokken - verheerd 

een vlut stro in 't bokke daon; deur et 
gebruuk gaot et staorigan kepot, et ver-
hakselt (Np) 2. (overg) tot een oplossing 
komen inzake iets waarover men het niet 
eens is (Dho) Dan zal ik et wel even mit 
hum verhakselen ( Dho) 
verhakstokken Ook verhapstokken 

(verspr. WS, Dhau, Nbk, Obk, 0w, b: im), 
verhakstukken (Sz)  [fr'hakstok/ ... hap 
stokijl ... stAkfl] - verhapstukken, behan-
delen, doen 'k Heb nog hiel wat te 
verbakstokken aan klusjes te doen, in orde 
te brengen (b: lm, Ste, Nbk), Ze hebben 
nog hiel wat te verhakstokken te behan-
delen, met elkaar te bespreken, ook 
gezegd wanneer men nog onenigheid heeft 
(Nbk, Nw), We hebben nogal wat te 
verhakstokken op de vergadering (Nbk), 
Die beide gaon even appat staan„ die 
hebben zeker wat te verbakstokken ( Obk) 
verhakstukken Z. verhakstokken 
verhandelen z. verhaandelen 
verhangen st. ww.; overg.; het verhongen 
[fçh --- ]  1. op een andere plaats doen 
hangen Now hebben ze mien jasse weer 
verhongen, ik kan ni nargens vien en 
(Mun), een schilderij verhangen (Nbk), 
kleren in de kleerkaaste verhangen (Nbk), 
k Zal even de gedienen verhangen, ze 
hangen d'r zo zo mal veur (Nw), de spiegel 
verhangen uit het zicht hangen bij onweer 
of het naderen van een lijkkoets (Mun) 2. 
doden door ophanging, vooral wederk. 
(verspr.) iene verhangen (Man), Hij het m 
verhongen hij heeft zich van het leven 
beroofd door zich op te hangen (Ld, Nbk) 
verhaoken (ZW, Dhau, Np, Nw) Ook 

- verhaken (het. 4: Sz) zw. ww.; overg., 
onoverg; verhaokte, het verhaokt [fr'h --- / 

] 1. (overg.) door te haken verbruiken 
van garen Ik zal even de draod verhaoken 
(Dhau) 2. (wederk.) een fout maken in 
haakwerk (Bdie) 3. (overg) verplaatsen 
van de draad in een andere pen bij het 
spinnen (Np, Pe-Dbl, Ste) Aj'an 't spinnen 
binnen dan moej' iederkeer de draod ver-
haoken in een aanderpennegien, aers ki-iej' 
de boel op iene bulte (Np), Bij 't spinnen 
moej' de draod verbaoken, aanders komp 't 
onregelmaotig op de klosse (Pe-Dbl) 4. 
(onoverg.) door steeds ergens in te haken 
losse draden of lassen in gebreide kleding 
krijgen (Nw) Wat zunde, die trui is me  

hielemaole verhaokt (Nw) 5. (overg.) het 
paard voor een andere wagen haken bij 
verwisselen van wagens, nl. wanneer men 
werkte met de gaonde waegen, z. aldaar 
(Sz) 
verhaol z. verhael 
verhaolen z. verhaelen 
vcrhaoren zw. ww.; onoverg.; verhaorde, 
is verhaord [fç'h ... ] 1. z'n haren verliezen 
De hond is aorig an 't verhaoren Nbk, 
Spa), Die hond kuj'niet in huus hebben, zo 
verhaort hij (Sz), De hond verhaort 
belemaole ( 01-Nl), De honiien en de 
katten verba oren (Spa, Nbk), een vool 
verhaort (Ma), We bin an 't verha oren 
hebben last van haaruitval (Nt), De katte 
verba orde zo, dat de plokken haor vleugen 
in de ronte ( Dhau) 
verhaasten (Ma) zw. Ww.; wederk-; 
verhaostte, het verhaost [fç'h --- ] 1. zich 
verhaasten Ie hoeven je niet te verhaosten 
(Ma) 
verhapstokken z. verhakstokken 
verhaspelen zw. ww.; overg.; verhaspelde, 
het verhaspeld [fhasp] 1. bespreken, 
besprekend afhandelen, ook roddelend, 
smoezend praten over Ze verbasp eien nog-
al wat op die bijienkomst ( Ld), 'k Hebbe 
mitjow nog wat te verhaspelen door te 
bespreken in orde te maken (Op), zo ook 
Waacht even, we moe's, nog wat ver-
haspelen (Dho), Wat zollen die beide 
hebben te verhaspelen, ze staon dam—  al 
wiet hoe lange tegenover mekeer (Obk), 
D'r wodthiel wat verbaspelder wordt over 
heel wat zaken gesproken (Nbk) 2. voor 
elkaar brengen, afmaken (Nt, Sz) Daor kan 
k gien iene bij braken, dat moet ik alleen 
verhaspelen (Sz), Dat puttien zak even 
verhaspelen dat karweitje zal ik even 
klaren (Nt) 3. verdraaid, op onjuiste wijze 
vertellen, door elkaar halen (Bu, Mun) 4. 
verkeerd, onjuist geïnterpreteerd uitspreken 
(Spa) Ze verhaspelen sommige woorden 
(Spa) 5. de boel in de war maken, tot 
chaos brengen (Bdie, Ma) Ze hadden de 
boel aorig verhaspeld (Ma) 
verheerd (Nbk, Np, b, vo) bn., bw.; -er, 
-st [fr'ht:art] 1. verbaasd, verschrikt PL 
kikt een betien verheerd (Np), Ze zaggen 
d'r beide aorig goed uut, dat hij zee wat 
verheerd (.) ( vo), N. vreug verheerd (..) 
(b), Hij zee, wat verheerd (..) b) 
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verheerliken - verhogen 

verheerliken (spor.) [fç'h1:arl*] - ver-
heerlijken: roemen, loven 
verheerliking (spor.) [fç'hi:orlokt] - ver-
heerlijking 
verhelpen st. ww.; overg.; het verhulpen 
[fr'h ... ] 1. verhelpen, herstellen Dat hef' 
verkeerd daon, dat moej' even verhelpen 
(01-Nl), 't Is makkelik te verhelpen (Dho), 
We zullen dat mankementien even 
verhelpen (Wol), 't Is war een kleinigheid, 
dat kun we zelf wel verhelpen ( Pe-Dbl), 
Die fasse is wel slim kepot, war 't kan nog 
wel verhulpen wodden hij is nog te 
repareren (Nbk), Dat verhelpt daar niks an 
verandert het niet, maakt het niet beter (v) 
verhemelte z. gehemelte 
verhemmelen (Db, Dfo, Diz, Dhau, Dho, 
Ld, Ma, b: Im) Ook verhimineten (p) zw. 
Ww.; overg.; verhemmelde, het 
verhemmeld [fr'h ---  ... hun ... ] 1. (wederk.) 
andere, schone kleren aandoen (meestal 
nadat men zich eerst wast) (Dfo, Dhau, 
Ma, p, b: Im) Vein-dat we votgingen mos 
ik mij eerst nog even wat verhemmelen 
(Dfo), Ik zal me even verhemmelen, dan 
bin 'k weer schone (Dhau) 2. een schone 
luier geven (Diz) k Moet eerst de kleine 
meid even verhemmelen (Diz) 3. weer 
goed maken, rechtzetten (Db, Dho, p) Ze 
moe 57 dat gevallegien war verhemmelen 
(Dho), Verschil van miening kijf' ver-
hemmelen (Db) 4. bespreken, bediscus-
siëren (Ld) Co ciie bijienkomst is biel wat 
verbemmeld (Ld) 
verhenneweren z. verrinneweren 
verheugen zw. Ww.; wederk.; verheugde, 
het verheugd [4'h.&:gJ 1. zich verheugen 
De kiender verheugen hein- op 't school-
feest (Ld), 'k Kan me d'r echt over 
verheugen (Nt) 2. z. verhogen * Verheug 
je op et leven, et is al laeter as daf' 
daenken (Op) 
verheulen (Nw) zw. ww.; overg.; 
verheulde, het verheuld [4'hA:i4] 1. 
verhelen, verzwijgen, verholen houden Die 
het et hielendal verheuld (Nw) 
verheur et [fç'h.&:ar] 1. verhoor Hij het 
voor 't verheur west is verhoord door de 
politie of de rechtbank (Nbk), zo ook Die 
mos veto-  't verheur (Np, Ma) 
verheuren Ook verhoren (WH) [frh.../...I 
- verhoren, ondervragen, voornamelijk in-
zake politie, rechtbank e.d. De pelisie het 

n verbeurd (Nbk), Ze waeren wit zn an 't 
verheuren (Nt) 
verheven bn [fr'hubIpJ - verheven (zijnd), 
in de verb. Daor bij' toch veer boven 
verheven daar ben je toch tegoed voor om 
je druk om te maken, zulke lage zaken 
raken je toch niet (Nbk), zo ook Daor vuul 
ik me veer boven verheven (Nbk) 
verhiemelte z. gehemelte 
verhiepeteken Ook verhiepteken (Wol) 
[frhip'tulqj!fçhip'L.] - verhypothekeren 
Hij het alles verhiepeteekt ( Bu), Ik kun je 
hiele boeltien wel verhiepeteke.ri (Nbk) 
verhiepteken z. verhiepeteken 
verhimmelen z. verhemmelen 
verhinderen zw. Ww.; overg.; verhinderde, 
het verhinderd ['frh  ... ]  1. verhinderen, 
voorkomen X-  Kon ot niet verhinderen, war 
ik heb et wel perbeerd (01-Nl), verhinderd 
wezen: We waeren verhinderd om te 
kommen ( Wol) 
verhindering [fç'hrndru]J - verhindering: 
het verhinderd zijn, in bericht van 
verhindering 
verhinneweren z verrinneweren 
verhip Ook verhipt (Db, Dhau, Ma, Nw, 
0w) tw. [fçhLp(t)] 1. verhip, potverdrie 
Verhij,, daor hef' heur ok al weer! (Nbk), 
Verhi», now branen me de bonen ok nog 
an (Ste), Verhif, nog es toe! potverdrie 
(B u) 
verhippen [fr'htpwj - verhippen: naar de 
pomp lopen (Eg.) Laot die dokter toch 
verhippen (v), Verhijv om mij (Nbk); 
vertikken Hij verhipt et om de hanen uut 
de mouwen te stikken (Dho, Dfo) 
verhipt bn, bw. [fçhpt] 1. verhipt een 
verhiot mal gezicht (v), Daor kwam die 
verhipte Bene al an (b), Die verhivte 
naeme ok, ik kan him mar niet ontholen 
(b), Ik mag verhipte graeg daansen (Nw), 
Et is verhxjote lastig(Sz), ...famm er(Sz) , Je 
kun 't  verhijot in 't schoolder hebben 
(01-Nl) 2. z verhip 
verhitten (spor.) [fç'hUi] - verhitten, heet 
maken (lett.) Intie.d dat et euliekoekebeslag 
nest, kuf' de eulie verhitten (Db) 
verhitting (spor.) [fr'htUn] - verhitting 
verhoepen (Op) zw. ww.; overg.; 
verhoepte, het verhoept [...'huprnj 1. van 
een nieuwe hoepe (bet. 1) voorzien, vgl. 
Dat wiel moe n we verhoepen (Op) 
verhogen Ook verheugen (Dfo, Ma) zw. 
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verhogersgeld - verhuren 

ww.; overg., onoverg.; verhoogde, het 
verhoogd [fç'ho:gI  ... hit: gij ]  1. (overg.) 
hoger maken As hij et waeter niet bij 
huus hebben wil, zal hij de dick wel 
verhogen (Sz) 2. doen stijgen: van een 
prijs, bod, tarief e.d. ? Bestuur wol de 
kon tribusie verhogen (Wol), Ze willen de 
lonen weer verhogen (El), Ze hebben et 
bod wel drie keer verhoogd (Bu), vandaar 
Dat huus is wel vier keer verhoogd di. 
m.b.t. het bod erop (Dho), zo ook As hij 
dat laand hebben wil, zal hij wel verhogen 
meer bieden (Sz), de pries verhogen 
(verspr.): Vroeger konnen ze mit de ver-
koop van een huus tussen tieds weer de 
pries verhogen (Obk), 't Is nog al een peer 
keer verhoogd gezegd bij verkoping, wan-
neer men meer dan eens een hoger bod 
uitbracht (Ma) 
verhogersgeld z. verhogingsgeld 
verhoging de; -s, -en; verhoginkien 
[fr'ho:gufi 1. het verhogen, in meerdere 
beL, z aldaar 2. verhoogde plaats, podium 
e.d Ze stonnen op een verhoging (Nbk) 
verhogingsgeld Ook verhogersgeld (Ste) 
et [fç'h ... /fç'ho:gçs --- ] 1. geld verdiend bij 
een publieke verkoop: door hoger te bieden 
en aldus de prijs op te drijven (terwijl men 
toch niet de uiteindelijke koper is 
geworden) Bij verkopingen haj' vroeger in 
de palmslagverkoop verhogingsgeld, en al' 
d'r dan weer oflcwarnrnen, zeden ze: Hij 
het d'r nog een bakkebrogge an verdiend' 
(0w), Vroeger haj' ok verbogersgeld, dan 
wodde et beschreven; dan vreug de notaris: 
wilde beschriever et ok verhogen?(Ste) 2. 
geld dat de verkoper extra verdiende 
doordat het bedrag waarvoor men verkocht 
hoger was dan het aanvankelijke bod (de 
'inzet') (s) 
verholen {fr'ho:lnj - (zich) verhouden 
verholing Ook verhouding (Wil) 
[fç'ho:ltij] - verhouding, in naor verholing 
naar verhouding: Naor verholing hoolt et 
weer n goed ( 01-Nl); verstandhouding, 
relatie (spot.) een goeie verholing mit 
mekeer hebben (spor.),  't  Is een 
eigenaorige verholing tussen die beide 
(Nbk); in een verholing hebben mit een 
liefdesbetrekking (spot.) 
verhollaansen [fr'hol:snI - verhollandsen 
Wij verhollaansen hier zo sta origan aorig 
horen steeds meer Nederlands om ons 

heen, gebruiken steeds meer woorden, 
vormen uit het Nederlands (Nbk) 
verhongeren [fÇho(g)p] - verhongeren, 
door honger omkomen We verhongeren vot 
nog niet, we hebben de eerpels weer in de 
kelder (Nbk), Hij leut de koenen wel half 
verhongeren (Ma), Zie laoten je daar 
verhongeren (Bdie), Hij verbongert haost 
(Ste), Hij lat de biesten verhongeren (Ste), 
In de stad verhongerden de in een sken, 
veural de oolden en de kiender (vo) 
verhonk (Dho, Dmi) Ook verhonkertien 
(Dmi) et [fç'hoijlcJ...'hokçtin] 1. verstop-
pertj e Biy verhonkertien dan roepen ze: 
Ten, twie, drieje, verhonk Jan' (Dmi) 
verhonkertien z. verhonk 
verhooggeld z. hooggeld 
verhopen zw. ww.; onoverg., vaak 
wederk.; verhoopte, is verhoopt [fç'h ... ] 1. 
verhopen (vaak wederkj, heel erg hopen, 
zich alvast verheugen, in (je) verhopen op 
Verhoop ie je d'r niet te vule op? (Nbk), 
De kiender verhopen heur op 't schoele-
feest (Nbk), We verhoopten oons d'r op om 
een mooie aovend te kriegen (Np), Die 
boer verhoopt ni d'r op dat die koe een 
koekalfkriegen zal (Dfo), Hij is d'r ok op 
verhoopt (Ste), Ik was d'r zo op verhoopt, 
en now ging et nog over (Pe-Dbl), Ik 
verhope me d'r op (Bdie), Ik zol d'r op 
verhoopt wezen, nog ien keer in mien 
geboorteplak weeromme te kommen (Op), 
We verbopen oons d'r arg op dat we niet 
weer zoe'n rotwinterkriegen ( 01-Nl), Naar 
we verhopen zal 't now voerder wel goed 
gaan mit die beide ( Obk) 
verhoren z. verbeuren 
verhouding z. verboling 
verhuren zw. ww.; overg.; verhuurde, het 
verhuurd [f1'h ... ] 1. in huur geven Wij 
verhuren een stok van de garage (Wol), Et 
verhuren bij briefJes wodde verhouden en 
de huren wodden wel onderling overion-

kommen, mar d'r wodde een pachtkaemer 
in et leven reupen waar as de huurders in 
beroep gaon kunnen (vo), Aj' ien keer 
verhuren, koj' d'r nooit weer an kun je 
t.z.t. het desbetreffende huis, het stuk land 
niet dan met de grootste moeite weer tot je 
eigen beschikking krijgen (0w), Ie kun je 
gat niet best verhuren en zelf deur de 
ribben schieten je kunt niet iets weggeven, 
in leen geven en zelf niks overhouden (Sz) 
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verhuujzen - verieninge 

2. (wederk.) zich verhuren, zich doen 
inhuren, in dienst treden (Nbk, Nt, Nw, 
01-Nl) 'k Heb me wit mcie weer bi 
dezelde boei-  verhuurd (01-Nl) Ie verhuur-
denje ok bi5 de boer op de twaelfde mcie, 
veuj-  een jaar (Nw) 
verhuuizen z. verbazen 
verhuur [fç'hy:ar] - verhuur 
verhuurbedrief (spor.) [frh --- J - verhuur-
bedrijf 
verhuurder [fr'hy:ordr] - verhuurder 
verhuurkantoor (spor) [±t'h  ... ] - verhuur-
kantoor 
verhuurtied (1) [fç'h...] - verhuurtijd 
verhuusauto {fçh...J - verhuisauto 
verhuushedrief (spor.) [fh...J - verhuis-
bedrijf 
verhuusbericht (spor) [fr'h.] - verhuis-
bericht 
verhuusdag (spor.) [fç'h...] - verhuisdag 
verhuusdaotum [frhJ - verhuisdatum 
Oolde mcie was vroeger verhuusdaotuzn 
veto- de boeren (Bdie) 
verhuusdrokte [fr'h --- ] - verhuisdrukte 
verhuuskaorte (spor.) [fç'h ... ] - verhuis-
kaart 
verhuuskosten [fr'h..] - verhuiskosten 
verhuusplannen [fç'h..] - verhuisplannen 
verhuustied (Bu) de [frh  --- J 1. tijd om te 
verhuizen Et is mcie, et is verhuustied 
(Bu) 
verhuuswaegen [fç'hJ - verhuiswagen 
De meitoeke moet op 'e verhuuswaegen 
(Dhau) 
verhuzen Ook ver/muizen (Nbk, Obk) zw. 
ww; overg., onoverg.; verhuusde, is 
verhuusd [fç'h ... ] 1. (onoverg.) verhuizen, 
een andere woning betrekken In meie gong 
ij verbazen verhuisde men vroeger (0w), 
Oolde mcie, dat is de twaelfde mcie, dan 
moet d'r verhuusd wodden (Nw) 2. (overg) 
iemands verhuizing uitvoeren M uut Wol-
vege het oons verhuusd (Nbk) 3. 
(onoverg) naar een andere plek of ruimte 
gaan (om te zitten, te werken e.d.) We bin 
van de iene kaemer naor de aandere ver-
huusd (Nbk), Die camping was zo remoe-
rig, we bin de ere daegs d'r naor een eer 
plak verhuusd (Nbk) 4. (overg.) naar een 
andere plaats brengen (van spullen) Doe 
verhuusde ik niien spullen naor de zoolder 
(ko) 5. (onoverg.) verplaatst worden, Lh.b.: 
naar elders gebracht worden van bijen- 

volken zodat de bijen daarr honing kun-
nen winnen (bs: Dfo, Op) * Verbazen kost 
beddestro kost geld (Dhau, Dho, El, 
Pe-Dbl, Spa), ...meer as beddestro ii (14) 
verhuzeri'jc (Dhau, Obk, Op, Sz) de; -n; 
..i'jgien [fçhy:zç'tja, ...aja, z. -i'je] 1. het 

verhuizen Mit de verbuzen3ic is in de 
veralteraosie mien brille ok nogpoter(Op) 
verhuzersgoed (Ste) et [fhy:zçsxut] 1. 
lett. dat wat verhuisd wordt, in verb. als 
Dz-  gaot verhuzcrsgoed langes een ver-
huizing (Ste) 
verhuzing [fç'hy:nijJ - verhuizing We kun 
mit de verbazing nog wel wat overnemen 
(Diz) 
veriend (vo, 1) [fr'i:nt] - vereend . mit 
veriende krachten (vo) 
verienigen (Nbk, vo, bs: Obk, s: Nw: 
1880) Ook verenigen (bs: Dfo, Op, 0w) 
[f'i:nogij, ntg:/ ... ï: ... ]  - verenigen: 
bijeen voegen As de iemker zwaanns bij 
mekeer dot, bijglicks as et winter wodt, 
dan is hi die zwaarms an et verfenigen 
(bs: Dfo, Op, 0w, Obk), Dat niet te ver-
lenigen is en dat al vuul te lange schaede 
van die verieniginge had beiÇ dat moet 
scheiden (5: Nw: 1880), F1, zee de boer, 
heur now es, de boeren hebben heur stark 
maekt in de minne tied deur heur te 
verienigen door zich te verenigen, door 
zich samen sterk te maken (vo); in 
overeenstemming brengen De belangen van 
Noordwoolde en Wolvege lopen zo tegen 
elkaan der in en bin zo slecht mit me-
naander te verienigen, dat et kon ok niet 
aanders of et mos zo lamlendig gaan as et 
tot now toe gaan hof (s: Nw: 1880); je 
verienigen wit (spor.): Daar kan 'k me niet 
wit ver/enigen (Nbk) 
verieniging(e) z. verieninge 
verienigingskas z. verieningskas 
veriening z. verieninge 
verieninge (Obk, 1) Ook veriening (bet. 2: 
Obk), verieniging (Obk), verieniginge (5: 
Nw: 1880), verening (Dia, Nbk), vereen 
(Sz), vereniging, verenige _(Ste) de; 
verienings, -n [fj-'i:nagujo/fç'i :nuj/fçi:no 
guj/fç'i:nogujo/ --- ....ifçï:nlfç'i:nogtij/4'ï: 
noyaj 1. samenvoeging Dat niet te 
verienijen is en dat al vuul te lange 
schaede van die verieniginge had het dat 
moet scheiden (s: Nw: 1880) Hij maelct 'in 
dienstber veur verscheiden verenings (D la), 
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ffiJ ]op n de gatten in de sokken om die 
vereen op 'e been te houwen (Sz) 2. vere-
niging: bekende instelling met leden, sta-
tuten 
verieningsbestuur Ook verenigings-
bestuur, vereningsbestuur [... i:.../...J  - 
verenigingsbestuur 
verieningsgebouw Ook verenigings-
gebouw, vereningsgebouw (Dia, Nbk) - 
[...'i:..J...] verenigingsgebouw 
verieningskas (Obk) Ook vereningskas 
(Nbk), verienigingskas (Obk), vereni-
gingskas (verspr.) [...'i:...] - verenigings-
kas 
verieningsieven Voor evt. var. z. 
verieninge {...' i:.../..j - verenigingsleven 
verieningsni'js Voor evt. var. z ver-
ieninge - verenigingsnieuws_  
verienvooldigen (spot.)[fTi:'fo:ldogij ] - 
vereenvoudigen - 
verienzemen (1) [fç'i:srr. ...s 5mn, 
...sörn:] - vereenzamen 
vering ['ft:arti)] - vering, vermogen tot 
(mee)veren (lett.) D'r zit hieiemaole gien 
vering in zoe'n oolde boerewaegen (Nbk) 
verjaegd (verspr) bn, bw. [fa'jr:xt, fç --- ] 
1. druk, opgejaagd 
verjaegen Ook verjagen (WH) [fj..., 

- verjagen Af'luzen hadden mof'ze 
verjagen mitjachtwater (Spa), De boei is 
verfaegd weggejaagd, uit elkaar gedreven 
(Bu) 
verjagen z. verfaegen 
verjamme (Spa) tw. [fç'jama] 1. verdorie 
verjaordag (WH, Nbk) de; ...daegen 
[fr'j...  1. hetz. als faordag, z. aldaar 
Uutgerekend op zien verjaardag kreeg hij 
bericht dat hij slaagd was (Spa) 
verjaordagfeest z. verfaordagsfeest 
verjaordagsborrel (Db) de; -5; -tien 

[ r-•• fo'j ... ] 1. glaasje sterke drank dat 
men schenkt op een verjaardag 
verjaordagsfeest Ook verjaordagfeest 
(Dho) [f'j..., fo'j ...  ...] - verjaardagsfeest 
verjaurdagskedo  f'j.--, foj...] - 
verjaardag cadeau 
verjaordagsslokkien (Db) et; ...slokkies 

[r---, fa'j ... ] 1. glaasje sterke drank dat 
men op een verjaardag schenkt 
verjaordagsvesite z. verfaorsvesite 
verjaoren [f'j:ar, fa9 ... ]  - verjaren: 
vervallen doordat iets te lang duurt 
verjaorskedo (spot-) [f'j ... ] - verjaars- 

cadeau 
verjaorspakkien (Db) [fr'j..., fa'j ... ]  - 
verjaarsgeschenk As versiering hak een 
bloempien op et verfaorspakkien daon (Db) 
vcrjaorsvesite (Dhau, Spa) Ook verjaor-
dagsvesite (Bdie) de; -s [...'j --- I ... ]  1. 
bezoek dat men brengt t.g.v_ iemands 
verjaardag Ze gong naor beur buurvrouw 
op verjaorsvesite (Dhau) 2. hetz. als 
faordagsvesite, z aldaar 
verjongen (spot.) [fç'joij:/fa'j ... ]  - ver-
jongen 
verkakken (Dho) onbep. w. en het verkakt 
[fo kaki ] 1. opmaken (met name van geld) 
Alles verhakt en verkakt alles is op, 
opgemaakt (Dho) 
verkampen (Sz) zw. ww.; overg.; het 
verkampt [fa'kampip] t. verweiden de 
koenen verkampen (Sz) 
verkaote (Ma, Nbk) Ook verkode (Nbk), 
verkore (El)  tw. [fa'ka:ota/...'ko:odo/ 
...'ko:or] 1. (bij tikspelletjes) gezegd of 
geroepen om uit te drukken dat men even 
rust houdt, niet meedoet, zodat men niet 
getikt kan worden B iy oons mochten ze in 
't honk niet tikt wodden, dan zeden ze: 
'verkore!' (El) 
verkapt (spot-) [fa'kapt] - verkapt 
verkarren zw. ww.; overg.; verkarde, het 
verkard {fa'kari] 1. met een kar vervoeren 
verkarven (Bu, Nbk, Ste) Ook verkerven 
(Sz) zw. ww.; onoverg.; verkarfde, is 
verkarfd [fo'k ... ] 1. verkerven: door kerven, 
knagen of soortgelijke inwerking sterk 
aangetast raken of vergaan De asse van 
mien krofe is heJemaol verkerfd (Sz), De 
moezen hebben et hielemaoi verkarfd 
(Nbk), Dat is hieiemaole verkarfd ni. door 
ouderdom en door het vreten van muizen 
(Nbk), Die dikke starke stof gaot niet of 
die verkarft eerder (Ste), Dat hoolt is rops, 
't is hielemaoJe verkarfd (Bu) 
verkatsen (Spa) onbep. w. [fo'katsç] 1. in 
je verkatsen iaoten zich op z'n kop laten 
zitten: Laotfe niet verkatsen! (Spa) 
verkavelen [fo'ka:wln. ... v14] - verkavelen 
(in percelen) 
verkaveling de; -s, - en [fo'ka:wiu1, ...viuiI 
i. verkaveling: in percelen 2. ruilverka-
veling 3. gebied waarin een ruilverkaveling 
is uitgevoerd (Nbk) Ze wonen in de ver-
kaveling (Nbk) 
verkeer et [f'ki:ar] 1. verkeer (dat op de 
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verkeerd - verkeersinspektie 

weg plaatsvindt) Pas mei- op in dat drokke 
verkeer (Nbk), veilig verkeer, Wees een 
heer in 't verkeer (spor) 2. voertuigen, 
personen op de weg D'r is nogal wat 
verkeer op 'e weg (Nbk) 
verkeerd bu., bw.; -er, -.st [f'ki:ort] 1. 
niet in de juiste richting, averechts, 
omgekeerd Hij het de sokken verkeerd en 
(Nbk), Ie hebben et bij et verkeerde aende 
je hebt het mis (Nbk), Dat was misschien 
niet verkeerd dat zou wel goed zijn (Nbk, 
bo: Bu, Nw, Op), zo ook Dat zo] niet 
verkeerd wezen id. (Nbk), De banen staon 
hini verkeerd z'n handen staan verkeerd: 
hij is erg onhandig (Nbk), Hij is van de 
verkeerde kaante hij is homo (verspr.) 2. 
onjuist, fout Ik klaeg ommerae, ok al is 
dat verkeerd ( b), een verkeerd besluut 
nemen, Dan bij' op et verkeerde adres aan 
het verkeerde kantoor (spor.), Oe, ie 
hadden een verkeerde slag ni. bij het 
vlegeldorsen (Np), Dat doej' verkeerd, et 
verkeerd anpakken, (zelfst.) Dat is de ver-
keerde gezegd bijv. wanneer men niet de 
goeie sleutel te pakken heeft, De musse 
ston n verkeerdhij was slecht gehumeurd 
(Obk), ook Bij het een verkeerde musse 
op id. (Np, Nw, Pe-Dbl), ...de verkeerde 
musse op (Dho, Diz, Sz), Hij het de kop 
verkeerd staon ligt dwars, is nijdig (Diz) 3. 
niet goed van kwaliteit Et peerd het een 
verkeerde bek, hij het proppen aachter de 
koezen (El), R. was gien verkeerde jonge, 
dat niet was wel goed van karakter (b), de 
verkeerde trouwen met iemand trouwen 
met wie men juist niet gelukkig wordt 
(Nbk, Spa) 4. ongelukkig gezegd, onhandig 
uitpakkend Hij is wat nukkig, ik heb 
misschien wat verkeerd zegd (Diz), zo ook 
Dat komt verkeerd en dat wat gezegd is 
geeft een negatieve reaktie (Nbk) en Oonze 
N. het gien goed zin vandaege, hij is zo 
prikkelbaar as wat, kom him war niet 
verkeerd an zorg maar dat je niet iets 
zegt/doet waardoor hij zich ergert (Op) 5. 
dwars, lastig, chagrijnig Dat kiend is zo 
verkeerd, ie kun dr gien kaante wit nut 
(Sz), (van iemand die geprikkeld, prikkelig 
is:) een verkeerd zin (Np), Wat -is dat een 
kring! Die is altied verkeerd (Np), Je 
moeten niet zo verkeerd wezen (01-Nl), 
D'r is gien verkeerd woord velen die 
aovend(Diz, Nbk), D'rkomtgien verkeerd 

woord over zien lippen (Wol), Hij is zo 
verkeerd as een varken (Bu, Dho, Nbk, 
0w) 6. ongunstig Hij het een verkeerde 
haandel daon, hij het een stroppe om de 
nekke (Dfo), ... een verkeerde koop daon 
(Dhau), De wiend komt nut de verkeerde 
hoeke (Nbk, 0w), 't Komt verkeerd omme 
t pakt verkeerd uit (El, Nbk), Et lopt 
verkeerd of (Nw), Ze het een verkeerde 
kleur een ziekelijke kleur (Bu), een ver-
keerde kwaol gezegd van kanker (Nbk, 
Obk, 0w) 7. niet eerlijk, met louche, 
achtergrond, afkomst in verkeerd gezel-
schap verkeren (Ste), op et verkeerde pad 
raeken (spor.), Bij komt nut een verkeerd 
nust heeft geen goeie achter- grond (qua 
afkomst) (Diz, Nbk), As iene een verkeer- 
de zet daon het (..) (0w) 8. verschrikt (p) 
* Overdaod is altied verkeerd, behalve bij 
dieken en dammen (Db) 
verkeerdighied (Nbk, Nw) [fo'h:ordoxhitj 
- verkeerdheid: foute, oneerlijke zaken die 
men doet Hij het nooit verkeerdihied 
uuthaeld(Nw); het verkeerd zijn in diverse 
bet. (Nbk) Dat was gien verkeerdighied 
van n een handelwijze ingegeven door 
gemene bedoelingen (Nbk) 
verkeerdomme (verspr.) bw. [fakt:artoma; 
aks. wisselt] 1. omgekeerd, verkeerd, 
verwisseld (niet hetz. als kringe) Ie hebben 
de sokken verkeerdomme an verwisseld 
(Nbk), Ie hebben et hemd verkeerdomme 
an achterstevoren (Nbk) 2. met ongunstige 
afloop Dat kwam hielemaole verkeerd-
omme (Nw) 
verkeersagent (b) [fok. .] - verkeersagent 
verkeersanhod (spor.) [fak...] - 
verkeersaanbod 
verkeersaoder (1) [fa'k ... } - verkeersader 
verkeersbod [fa'k...] - verkeersbord 
verkeerschaos (spor.) {fa'k ... J - verkeers-
chaos 
verkeersdiplome [fa'k...] - verkeers-
diploma 
verkeersdrokte [fok ...  ] - verkeersdrukte 
verkeersdrumpel [fa'k..] - verkeers-
drempel 
verkeersexamen [fok...] - verkeersexamen 
verkeersfont (spor.) [fa'k --- ] - verkeersfout 
verkeersinfermaosje [fa'k...} - verkeers-
informatie 
verkeersinspektie (1) [fok...] - verkeers-
inspectie 
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verkeersknelpunt - verkiezingsbelofte 

verkeersknelpunt (1) [fa'k ... ] - verkeers-
knelpunt 
verkeerskontrole [fo'k ... ]  - verkeers-
controle 
verkeersles (1) {fa'k ... ] - verkeersles 
verkeerslocht (spot.) [fa'k... 1 - verkeers-
licht 
verkeersonderwies (1) [fa'k ... ] - verkeers-
onderwijs 
verkeersongelok [fo'k...J  -  verkeers-
ongeluk 
verkeersovertreding (spor.) [fok..] - 
verkeersovertreding 
verkeerspelisie {fo'k] - verkeerspolitie 
verkeersplan (spot.) {fb'k..] - verkeers-
plan 
verkeersregel [fo'k ... ] - verkeersregel 
verkeersribbel (Ma) [fa'k... - verkeers-
drempel 
verkeerstoren (1) [fo'k --- ] - verkeerstoren 
verkeerstuun (spot) [fo'k...] - verkeers-
tuin 
verkeersweg [fa'k ... ] - verkeersweg 
verkeerswet (1) [fo'k ... ] - verkeerswet 
verkennen (spot) [fo'k --- ] - verkennen 
(van een nieuwe situatie, een nieuw ge-
bied) 
verkenner [fa'kenç] - verkenner: iemand 
die verkent; bep. padvinder 
verkenning [fo'kenu)I - verkenning (om 
kennis te krijgen van een toestand) op 
verkenning wezen (spot.), . ..sturen (spot) 
verkenningsexpedisie (1) [fo'k ...  ] - ver-
kenningsexpeditie 
verkeren zw ww; onoverg.; verkeerde, 
het verkeerd [fo'k ... ]  1. zich ophouden, 
vertoeven, ergens komen en gaan Ze 
hebben d'rnogai wat verkeerd zijn er nogal 
een tijd geweest (Nbk), Op dat laand kaf' 
niet verkeren (0w), Wij verkeren op 
Texel, disse zoemer (Wol), Ie xnoe'n d'r 
verkeren tinnen mit die karregies (Ste) 2. 
omgaan met (verspr.) Bij die lui kaf' niet 
verkeren (Diz), Mit de nije buren kun we 
best verkeren, et bin aorige en gezellige 
zneensken (Op), Af' wat loslievig binnen, 
kuj'niet best in gezelschop verkeren (Obk) 
Ie kun war beter niet in verkeerd 
gezelschop verkeren (0w), in goed gezel-
schap verkeren (Db, Spa), Zie verkeren 
nogal in deftige kringen ( El) 3. verkering 
hebben (Bdie, Dho, El, Ma, Nt, 01-Nl, Sz, 
Wol) Ze hadden al een peer faor verkeerd 

verkering gehad (Ma), Ze verkeren al een 
paar jaor mit mekaere (Wol) * ' Kan 
verkeren, zee Brederode ' t kan anders 
uitpakken, verlopen dan men denkt (Sz), 
Wie wil bij zoe 'n meid verkeren/Zweren 
an de kont as juttep eren (Nt), 
(aftelrijmpje:) Onder de brogge lag een 
vrouw/Ha oren op 'e kont as kabeltouw/ 
Poekels op 'c kont as futteperen/Wie wil 
d'r mit zoe'n vrouw verkeren? (Wol) 
verkerige z. verkering 
verkering Ook verkeringe ( vo), vericerige 
(Ste) [f'kuru(a)/ ... kt:arayJ - verkering: 
vrijage, omgang Ze doen aldrokan verke-
ring (Nt), De verkering is verbreuken 
(Dia), verkering hebben, . ..kriegen, de 
verkering uutmaeke4 va(a)ste verkering 
Doe jirn vaaste verkeringe hadden (..) 
(vo), waartegenover losse verkering (Dfo); 
degene met wie men verkering heeft (vo): 
Dat was dus S. zien verkering, begreep H 
now (vo) 
verkeringe z. verkering 
verkerven z. verkarven 
verketteren (spot.) [fa'kstp - verket-
teren, sterk veroordelen 
verkeuperen (verspr.) Ook verkoperen 
(Sz) zw. Ww.; overg., onoverg. [fa'k&: 
pril ... ko:p ... ]  1. met kopergroen bedekt 
worden Wat is die vaas verkeuperd, hij is 
hielemaol graan en geel wodden (Obk) 2. 
te gelde maken door verkoop (Bu) Dat 
bewwe verkeuperd (Bu) 
verkieken [f2'kikij - verkijken (wederk.): 
verkeerd inschatten Daor het hij him op 
verkeken (Bu), Daor kaf' je vies op 
verkieken (Spa), Ik heb mij roer op die 
meensken verkeken (Dfo); verder in: Ja, 
hij naaide d'r nut en ik hadde et verkeken 
verloren, m'n kans gemist (Sz) 
verkieker z. verekieker 
verkiesber [fSki(:)zbr] - verkiesbaar je 
verkiesber stellen, verkiesber wezen, op 
een verkiesber plak staon 
verkiezing de; -s, -en [fa'ki(:)zuj] t. 
verkiezing (voor een verenigingsbestuur, 
de gemeenteraad enz.) vrije verkiezings, 
verkiezings uutschrieven, .. .holen (Nbk), 
Overalplaicken ze reklamedingen an, voor-
al tegen de verkiezingen als de verkie-
zingen naderen (Pe- Dbl) 
verkiezingsbelofte [fa'k...1 - verkiezings-
belofte 
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verkiezingsbi'jienkomst [f'k ... ] - verkie-
zingsbijeenkomst 
verkiezingsbiljet (spar.) [fa'k ... ] - verkie-
zingsbiljet 
verkiezingsdag (spar.) [fo'k --- J - verkie-
zingsdag 
verkiezingsdaotuin (spar.) [fak ... ] - 
verkiezingsdatuin 
verkiezingsdebat [fa'k...J  - verkie-
zingsdebat 
verkiezingsdrokte (spar.) [fa'k ... ] - ver-
kiezingsdrukte 
verkiezingsfraude (spot.) [fa'k ... ] - ver-
kiezingsfraude 
verkiezingskanipagne (1) [fa'k ... } - ver-
kiezingscampagne 
verkiezingskemmissie {fa'k...] - ver-
kiezingscommissie 
verkiezingsnederlaoge (1) [fak ... ] - ver-
kiezingsnederlaag 
verkiezingsonderzuuk (spar.) [fa'k...] - 
verkiezingsonderzoek 
verkiezingsoverwinning (spar.) [fak...] - 
verkiezingsoverwinning 
verkiezingspamtiet (spar.) [fa'k ... J - ver-
kiezingspamflet 
verkiezingspergramme (spar.) [fak --- ] - 
verkiezingsprogram 
verkiezingstoespraoke (spar.) [fak ... ] - 
verkiezingstoespraak 
verkiezingsuutslag (verspr.) [fa'k --- ] - 
verkiezingsuitslag 
verkiffelen (Dhau, EI, Ma, 0w) zw. WW.; 
averg.; verkiffelde, het verkiffeld [fa'kdln] 
1. bijtend af snijdend aantasten, kapot 
maken, tot kleine snippertjes, stukjes 
maken De moezen hebben alles verkiffeld 
(0w), De moezen hebben et stro hielemaol 
verkiffeld (Dhau), De takkeb aal wodt 
tegenwoordig verlciffeld nut de nu esiene 
(0w) 
verjcjaorber [fa'kb:arbJ - verklaarbaar 
Dat was wel verklaorber dat hij lelk 
wodde, hij had et ze]s ok wel es mitmaekt 
(Nbk) 
verklaoren [fa'kla:arn] - verklaren: 
uitleggen Hoe verklaar ie dat? (Nbk); 
mondeling meedelen, te kennen geven 
(spar.) 
verklaoring de; -s, -en [fa'klo:ari] 1. 
verklaring (schriftelijk af mondeling) een 
verklaaring afleggen (spar.) 2. uitlegging 
de verklaaring van een verschiensel (1) 

verklapbussen (Dhau, El, Ld) [fa'klabAsn] 
- verknapbussen, verknoeien, verspillen 
verklappen (Nbk, v) [fo'klaprpj - 
verbouwen, vertimmeren Dan hoefde et 
gemientehuus misschien okniet verklapt te 
wodden (v), Ze hadden veur hiel wat 
centen verklapt in heur huus (Nbk) 
verkiassebassen (Dfa) zw. ww.; averg.; 
verklassebaste, het verklassebast [faklasa 
basu] 1. opmaken, verkwisten: van geld 
We bin zo blut as wat, alle geld hebben 
we verklassebast (Dfa) 
verklauwen (Diz, Nbk, Np) zw. ww.; 
averg.; verklauwde, het verklauwd [fa'kl ... ] 
1. daar te krabben vernielen, beschadigen 
Ze hebben bim de biele kop verklauwd 
(Np), De kiepen verklauwen de Lima (Diz) 
verkleden z. verkiieden 
verkiedersboezeroen (Spa) et; -en; -tien 
[fa'kl ... ] 1. op één na netste overhemd dat 
men draagt/droeg (veelal: donkergrijs af 
donker- blauw van kleur, fijn gestreept) 
verkledersbroek (Spa) de; -en; -ien 
[...'k...] 1. de op één na netste broek die 
men heeft 
verklederskleren z. verklederspa.k 
verklederspak (Diz, Ma, 01-Nl) Ook 
verklederslrleren (Diz, Nbk, Nt, Wal; mv.) 
et; -kien [...'k ...  ... ] 1. het op één na beste 
stel kleren dat men draagt 
verkleinen [fa'klji:] - verkleinen, kleiner 
maken; een kleiner beeld geven 
verkleinwoord (spar.) [fa'kljwa:atJ - 
verkleinwoord 
verkletsen (Bu, Nbk, Nw, Obk, Spa) zw. 
ww.; overg.; verkletste, het verkletst 
[fakI ... ] 1. iets doorvertellen terwijl dat 
beslist niet mag (ook wederk.) (Nbk, Nw) 
Hijbetet verkletst (Nbk), Ie znoe'n je niet 
verkletsen (Nw) 2. verliezen daar te 
kletsen: van tijd Hij verkletst de tied 
(Nbk, Spa) 
verkleunien z. ver/duinen 
verkleuren [fa'kl ... ] - verkleuren: anders 
worden van kleur, ontkleuren 
'werklieden (Dfo, Dhau, Nbk, 0w; bet. 3: 
Ste, k: Ste, b: Im), ver/deden (Nbk, Np, 
Sz) zw. ww.; averg.; verklieddel ver-
kliedede, het verklieded [fa'kli:dn/ ... kh: 
dv] 1. andere kleren aandoen, met name 
schone kleren af nette kleding voor een 
bijzondere gelegenheid 2. vermommen (in 
een bep. kostuum) Doe mos ze dus zels 
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verklikken - verknoekelen 

onderdoken, en oonze beide foodse meen-
sken reisden as boer en boerinne verklied 
naor et noorden (vo) 3. een overledene af-
leggen, wassen, ontkleden en met een 
doodsgewaad bekleden (Dfo, 0w, k: Ste, 
b: im) Die hebben mien vader verklieded 
(k: Ste), Ze moe'n verklieden (0w), Die 
moet nog verklied wodden (Dfo) 
verklikken [fa'k ... ] - verklikken iene ver-

klikken, Ze hebben et verklikt (Nbk) 
verklikker de; -s; -tien [fo'khkr] 1. 
iemand die verklikt een stille verklikker 
een stille oppasser (Nbk) 2. markerings-
steen ed., vooral op een akker (Dho, Nw) 
Zet daor war een verklikker henne; zoks is 
tiedelik, dan kuf' etplak weer vienen (Nw) 
3. spiegel aan een raamkozijn (Op) 
veridoft (p, b: lm, In) [fo'kloft] -verstuikt 
verklongelen Ook verklungelen (El, WH) 

- verklungelen, verbeuzelen je 
lied verklongelen (Bu, Nbk): Ik heb me de 
tied verklongeld (Nbk) 
verkJootvegen (WS, El, Ma, Nbk, Obk) 
zw. ww.; overg.; verklootveegde, het ver-
klootveegd [fo'klo:at ... J  1.  iets door-
vertellen (terwijl dat beslist niet mag) 
Verdorie, hij het et verklootveegd (Diz), 
Ihjwoletzograeg weten en vreugzonao 
an, war ik heb/je 't lekker niet ver-
klootveegd (Sz), Ie moe'n me niet ver-

klootvegen (Nw) 2. verknallen, bederven 
(Ma) 
verklumen (OS, verspr. WS) Ook 
verkleumen (Bu, Db, Dhau, Mun, Nt, 
Pe-Dbl, Spa, Sz) - verkleumen: 
stijf van kou worden, vernikkelen Laotje 
niet verklumen, doe toch een jasse an! 
(Wol), Af' in een sloot zeten hebben koj' 
verkfuwvd thuus (Nbk) 
verklungelen z. verklongelen 
verknallen (Nbk, Sz) - verknallen (met 
vuurwerk), ook: bederven, een kans enz 
doen mislukken 
verknasteren (Sz) zw ww.; overg., 
onoverg.; verknasterde, het/is verknasterd 
[f'knastpi] 1. door krassen, schuren enz. 
beschadigenibeschadigd raken Mien glae-
zen stuiter is helemaole verknasterd (Sz) 
verkneden (Bdie) zw. ww.; overg.; 
verkneedde/verknedede, het verkneded 
[fo'kn ... ] 1. door te kneden fijn maken, 
kapot maken Ie zollen n verkncden ni. uit 
boosheid (Bdie) 

verkneukelen (Dfo, Dho, Sz, Wol) zw. 
ww.; overg.; verkneukelde, het ver- 
kneukeld [fo'lcnA:khij 1. zodanig met iets 
omgaan dat het kreukelt (Dfo, Dho, Wol), 
z ook verknoekelen: Wat hef' raer op 
rok zeten, hij is helemaole verkneukeld 
(Wol), Ie moefa je boezeroen niet zo 
verkneukelen (Dho) 2. (wederk.) intens 
plezier hebben om, zich ver- kneukelen 
(Sz) Hij vun 't zo mooi, hij kon n daor 
echt in verkneukelen (Sz) 
verkneuteren (Bdie, Db, El) zw. ww.; 
wederk; verkneuterde, het verkneuterd 
[fo'knA:trnl 1. zich verkneuteren 'k Kan 
me daor aarg op verkneuteren stiekem lol 
om hebben (El). Hij verkneuterde 512 van 
plezier (Db, Bdie) 2. z. verknoeteren 
verknippen [fo'kn ... J  - verknippen: ver-
delen door te knippen of door te knippen 
bederven een stok pepier verknippen,Ik 
heb dejw-k hielemaol verknipt (Ste) 
verkuisteren (Dhau, El, Nt, Obk, Sz) zw. 
ww.; overg.; verknisterde, het verknisterd 
[fa'kntstrn] 1. in sterke mate verfrommelen 
't Kiend verknisterde et pepier (Dhau), 
Hij is wit die brief an 't verknisteren, in 
alle kleine stokkies (Obk) 
verknoeien Ook verknuien (Wol) zw. 
ww.; overg.; verknoeide, het verknoeid 
[fa'knujnI ... knj4] 1. verprutsen, bederven 
I'Jkun zomar de boel verknoeien (0w), Af' 
zo doen kiij' de hele boel mooi verknoeien 
(Op), Ie verknoeien alles (Pe-Dbl), Hij het 
alle pepier verknuid (Wol), Hij het ¶rn zels 
verknoeid heeft te hard gewerkt, is 
onvoorzichtig geweest met z'n lichaam, z'n 
gestel en ondervindt daarvan nu de 
nadelige gevolgen, bijv. doordat hij nu 
thuis zit met rugklachten (Dhau), Hij het 
zien leven verknoeid wit al dat geruzie op 
'e buurt (Nbk, Spa, Dhau) 2. verspillen, 
weg doen geraken: van tijd, geld, mate-
rialen Wat hek me daor in die winkel een 
tied verknoeid (01-Nl), Ie verknoeien je 
tied te vule initpraotën (Pe-Dbl), Hij het 
al zien geld verknoeid (Dhau), Die kiender 
inotten overal wit omme, ze verknoeien et 
iene wit et aander (Ld) 
verlcnoekelen (Dhau, Obk) zw. ww.; 
overg., onoverg.; verknoekelde, is ver-
knoekeld [f'knukin] 1. (z. ook verkneu-
kelen) kreukelig (doen) worden Die jurk is 
hielemaole verknoekeld (Dhau) 
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verknoeteren - verkoopleider 

verknoeteren (Dfo, Dhau, Dho, Diz, Ld, 
Nbk, Np, Obk, Op) Ook verkneuteren 
(Bdie, Dho, Nt, 01-Nl, Op, Pe-Dbl, Spa, 
Ste, Sz, Wol) zw. ww.; overg., onoverg.; 
verknoeterde, het (bet. 1)/is verknoeterd 
[fa'knutrnl ... kn.&:tç;] 1. (overg.) kreukelig 
maken, in elkaar kreukelen Ie moe'n dat 
klietien niet zo verknoeteren (Obk), Ver-
kneuter dat schrift toch niet zo (01-Nl) 2. 
(onoverg.) kreukelig worden (Dhau, Nbk) 
Diejurk is hielemaole verknoeterd(Dhau), 
... verkneuterd (Nt) 
verknoffelen (Bu, Np, Nw, 01-Nl, Spa, 
Sz, Wol) zw. ww.; overg.; verknoffelde, 
het verknoffeld [foknoflii] 1. verrekken, 
kneuzen, verstuiken Een knoffelbaantien 
doof' om de aanil af' die verknoffeld 
hebben (Bu), je verknoffelen zich ver-
stuiken door verkeerd te stappen (Dfo), je 
enkel verknoffelen (Ld), Niet zo kniepen, 
ie kim me de haand wel ver- knoffelen 
(Sz), Ik heb depolse verknoffeld (Bu), et 
bien verknoffelenverstuiken (Np), Die koe 
het de pote verknoffeld (01-Nl) 2. in k 
Heb me verknoffeld ik heb teveel gegeten 
en heb daar hinder van (Bu) 
verknujen z. verknoeien 
verkoopt (Bdie) tw. [fo'knApt, fekn&pt] 1. 
potverdrie 
verkoeineren z. verkommeren 
verkoken zw. ww.; onoverg.; verkookte, is 
verkookt [fo'k... 1. door koken verdampen 
De melken brii is stief wodden, de melk is 
bielendal verkookt (Dfo), Ik dacht d'r even 
niet omme, laat ik de jus now niet 
verkoken?! (Dho), Et waeter op 'e eerpels 
kan soms gauw verkoken; dan koken de 
eerpels dreuge en dan branen ze an (Op, 
Nbk), 't Theewater is me helemaale ver-
kookt (Spa) 2. door te lang koken in 
kwaliteit/smaak verminder (Db, Obk, 01-
Nl, Sz) Af' bepaalde eterie verkoken lao-
ten, dan gaat de smack d'r wat of (Obk), Ie 
hebben de spruties hielemaal verkoken 
laoten, ze bin zo bruun wodden (Db) 
verkolen 1 Ook verkouwen (Wil) bn.; -er, 
-st [fa'ko:içJ ... koM, ...koM(g)fl] - ver-
kouden dat verkolen(e) maegien (Nbk), Die 
verkolene vent zat daar mar te snotteren 
(Obk), Ikbin verkolen wodden, doe 'kdaor 
een poze op 'e tocht staan had (Nbk), Ik 
bin zo verkouwen en heb 't zo te pakken, 
ik wou dak d'r mat weer of was (Sz), zo 

verkolen as een kiepe (Nbk) * (schertsend 
over het verkouden zijn) Een goeie Fries i 
altied verkolen (Ma), 
verkolen II [fa'ko:oln] - verkolen: door 
vuur 
verkolenhied Ook verkolens ( Db, El, Np), 
verkooidhied (Dho, Nbk, Np, Spa) 
verkoudheid (Wil), verkouwenii eid (Wil) 
Voor -heid z. -bied de; ..heden 
[...'k ... /...'ko:lns/ ... J  1. verkoudheid Zoe'n 
verkooldhiedis vervelend, Jong (Nbk), Mit 
stomen is de verkolenbeid aorig opknapt 
(Diz), Die verkolenhied moej' niet langer 
init ommeslepen, ie maen Daar de dokter 
gaan (Np), Ik heb een flinke verkolcnhied 
oplopen (01-Nl, Spa, El), De verkolens wil 
niet overgaan (El), Die verkolens is nog 
niet weer over (Np) 
verkolens z. verkolenhied 
verkommen (Bu, Dhau, Dho, El, Np, Ste) 
st. ww.; onoverg.; is verkommen [fo'korp:] 
1. bederven, verteren, vergaan, door ver-
waarlozing 'onmiekommen' Et is hiele-
maole verkommen (Bu, Ste), alles ver-
kommen laoten (Np, Ste) 
verkommeren Ook verkoenteren (Bdie) 
[fo'komrnL .'kûxnrn] - verkommeren Die 
boer kreeg proces, hij leut zien vee hele- 
maole verkommeren (Pe-Dbl), Die oolde 
meensken verkommeren daar hielen dal in 
dat oolde busien, daar moet wat an daan 
wodden (Dfo), Hz verkommert in zien 
eigen gedoe in zijn eigen smerigheid, 't is 
een enorme smeerpoets (Diz, Ma, Np, Obk, 
0w, Pe-Dbl, Spa, 0w), De appels liggen 
te verkommeren (Nbk), 't Het een hiele 
poos min weer west, de tuun is hielernaal 
verkommerd (Nbk), Et is bieIemaale 
verkommerd verwaarloosd (Nt, Obk, Spa, 
Sz, Wol, Nbk) 
verkondigen (spor.) [fo'kondtgijj - ver-
kondigen 
verkooldhied z. verkolenhied 
verkoop z. verkope 
verkoopadministraosie (1) ['fer ... ] - ver-
koopadministratie 
verkoopadres (spot.) ['fer...] - ver-
koopadres 
verkoopdaotum (spor.) ['fer...J - verkoop-
datum 
verkoopkosten (1) ['fer..] - verkoopkosten 
verkoopleider (spor.) ['ftr...J - verkoop-
leider 



verkoopmethode - verkrampt 

verkoopmethode (spar-) ['fEr...] - ver-
koopmethode 
verkoopofdieling (1) ['fer...J - verkoop-
afdeling 
verkooporgenisaosie (1) ['fEr..] - 
verkoop- organisatie 
verkooppraotien (spot.) [far...] - ver-
kooppraatje 
verkooppries (verspn) ['far...] - verkoop-
prijs 
verkooppunt (spot) ['far...] - verkooppunt 
verkooprisseltaot (1) [Ter ... ] - verkoop-
resultaat 
verkooptruuk (spar.) ['fer ... ] - verkoop-
truc 
verkoopweerde ['far...] - verkoopwaarde 
verkope (Nbk, Np, 0w, Ste, bi) Ook 
verkoop (verspr.) de [fo'ko:pol'fsrko:p] 1. 
het verkopen, de afzet Dat [nl- het stropen] 
was doe allemaol veur de verkope (Nbk), 
Af' een stok laand mit verkope schone 
opleveren moeten, hier de loste bouw van 
de eigener naobouw ( Ste) 2. verkoop-
handeling Af' naor een verkope west 
binnen (..) ( Ste) 
verkopen onregelm. ww.; overg.; verkocht, 
het verkocht [fo'ko:pqij 1. verkopen 'k 
Verkope de eerpels et liefst bij de körf(b), 
Hij verkocht alles hij verkoopt alles (Bu), 
Ze hebben de boel verkocht nl. huis en 
bedrijf (0w), Hi het ethiele spul verkocht 
id. (Bu), Za'kjow een klaeter verkopen? 
een flinke klap geven (Obk, Dfo), 'kZalje 
een lol verkopen? id. (Diz), Zak je een 
tuut verkopen? id. (Np), ...een opjutter... 
(Np) 2. verhandelen, in een winkel e.d. 
voorradig hebben Verkopen jan in disse 
winkel ok boeken? (Nbk) 3. aan de man 
brengen, presenteren (om te bereiken) Ie 
moe n et wel weten te verkopen (Nbk) 
verkoper [fo'ko:pç, ook wel 'far...] - ver-
koper 
verkoperen z. verkeuperen 
verkoperi'je de; -n [fko:pç'tja, ook ...sjo, 
z. -ije] 1. het bezig zijn met verkopen of 
verkopingen Ik was d'r haost in tiopeldmit 
die verkoperi7je (Dfo) 2. plaats van, 
gelegenheid tot een verkoping Op de 
verkoperi5e boude 

bij 
 tegen de klippen op 

(op) 
verkoping (Sun-Ot, 0w) de; -s, -en; 
verkopinkien [fa'ko:pu]] 1. verkoping: het 
verkopen, veilen D'r was verkoping van 

boeregerielhoolt (0w) 
verkore z. verkaote 
verkotten [f'k ... ]  - verkorten: korter 
maken Ie moe'n dat verhael wat verkorten, 
want eers nemt de kraante et niet op 
(Obk), Defietstochtis verkot(Diz), Af'dat 
binnenpattien dam-  langes gaon dan kuf'je 
reize aorig verkotten (Sz), Die honger-
staekers verkotten bom-  leven (Ld), Ze 
verkotten heur leven dam-  nl. met al die 
problemen, ellende, dat geruzie (Bdie, 
Pe-Dbl, El), vandaar We willen oons 
levend d'r niet mit verkorten (Ste), Ie 
moe'nfe niet argeren, dat verkotfe leven 
(Ma) Ie verkotten mi] et leven wit altied 
dat gefoeter (Dhau), 17 zollen je leven 
verkotten wit dat lillike wief (Dfo), Hi] 
kan zien leven d'r wel wit verkotten (Nbk, 
Op, Np), 17 zollen je leven dr bi] 
verkotten (0w) 
verkotting [fo'kattij, z. voor vat kot T] - 
verkorting (met name: van een woord) 
verkoudheid z_ verkolenhied 
verkouwen z_ verkolen 
verkouwenheid z. verkolenhied 
verkraanten (Nbk, Nw, b) zw. ww.; 
overg.; verkraantte, het verkraant [fo'kr:n 
tn] 1. doorvertellen, rondbazuinen (terwijl 
dat niet de bedoeling is) Die verkraant 
alles vertelt alles door (Nvv), Die zo] et 
grif an mem verkraan ten (b) 
verkrabben zw. Ww.; overg.; verkrabbede/ 
verkrabde, het verkrabbed [f'kr ... ] 1. door 
krabben beschadigen, vernielen 't Hontien 
verkrabbede de deure (Bdie, Nbk), De 
kiender verkrabben 't hele behang (Pe- 
Dbl), Ze hebben kim de hiele kop 
verkrabbed (El, Np), Al oonze bonen 
liggen boven de grond, de katten hebben 
de hele tuun verkrabbed ( Sz), Die kiepen 
verkrabben de hiele tuun (El), Ik heb we 
roer verkrabd op 'e eerpels (Dfo) 
verkrahd (Dhau) bn. [fo'krapt] 1. ge-
schonden, verwond door krabben, door met 
stekelige planten te hebben gewerkt e.d. Ie 
hebben de hiele haand verlczabd ( Dhau) 
verkrachten (spot.) [fo'kraxtv] - ver-
krachten: geslachtsgemeenschap hebben 
waarbij men de ander daartoe dwingt 
verkrachting [fo'kr ... ] - verkrachting: het 
verkrachten of een geval daarvan 
verkrampt (1) [fo'krampt] - verkrampt, in 
een verkrampt gezicht (1) 



verkreukeld - verlaoten 

verkreukeld (Dfo, Ei,  Nbk, Ste) 
{fo'krA:kjtJ - verkreukeld verkreulcelde stof 
(Nbk, Ste) 
verkreukelen Ook verkroekelen (Db) 
[fo'kr ... 2kruk ... ]  - verkreukelen (vara.) 
een verkreukeld pepiertien (01-Nl), Die 
fasse is hielemaol verkreukeld (Ld), Die is 
ok aorij verkreukeld nut de stried kommen 
(S z) 
verkriegen (Obk, Sz) [fa'krigij - ver-
krijgen: verwerven Af' op 't heden een 
proces t-legen veur een overtreding in 't 
verkriegen, lort dat d'r aorlg in (Obk) 
verkruekelen z. verlcz-eukelen 
verkroepen (verspr. WS, Ma, Obk) Ook 
verkrupen (WH) st. ww.; overg; het ver-
kreupen [fa'kr --- / ... ] 1. verzuimen, ont-
lopen, in verb (inzake kinderen:) de 
kaarke verkroepen (ZW), de schoele 
verkroepen spijbelen (verspr. WS, Ma, 
Obk) 
verkrojen (Nbk, Np, Nt, Obk, 01-Nl) zw 
ww.; overg.; verkrooide, het verkrooid 
{fo'kr ... ] 1. met een kruiwagen verplaatsen 
We zul/en de bulte grond even verkrojen 
(Nt), We zullen zien of we alle turf van 't 
veld vandaege verkrofen kunnen (01-Nl) 
verkroppen zw. WW.; overg.; verkropte, 
het verkropt [f'krspip] 1. kunnen aksep-
teren, er overheen kunnen komen, ver-
werken in psychologisch opzicht Sommige 
meensken verkroppen veule, ie zien et d'r 
van buten niet an (Db), Dat leed kan blij 
mat muuilik verkroppen (Dhau), Ie moe  
alles mat bij fezels verkroppen (Np), 't 
(niet) verkroppen kunneïr Hij kon 't niet 
verkroppen dat hij 't verleuren hadde 
(Wol), Hij kon 't niet langer verkroppen 
(Nbk, Spa), Hij kon 't niar min verkroppen 
dat zien husien verkocht wodde (Dfo, 
Obk), Hij kan et niet meer verkroppen 
raakt overspannen (0w) 
verkrumnielen (Nbk, 0w) [fo'kr ... J - ver-
kruimelen: tot kruimels maken een koekien 
verkrummelen (0w) 
verkrupen z verkroepen 
verkwaanselen Ook verkwanselen (Wil) - 
verkwanselen: verkwisten, op onverstan-
dige manier kwijtraken Deur de draank 
gaot &e man de biele boel verkwaanselen 
(El, Ma, Obk), Die vent, och, hij het alles 
verkwaanseld, je (Spa); verhandelen, van 
de hand doen door te kwaanselen (z 

aldaar): Dejongen hebben de knienen veur 
veul te min verlcwaanseld (Dfo), Ik wil 't 
wel ruilen, mar je maggen et niet weer 
verkwaanselen (Diz), Ihij verkwaanselt de 
boel mat veur een peer centen (Diz), Ze 
hebben dat onder mekeer verkwaanseld 
verhandeld (Dfo), Hij zou zien vrouw nog 
verkwaanselen! (Spa) 
verkwanselen z. verkwaanselen 
verlaangst z. verlangst 
verlaanterfaanten (Nbk) Ook verlanter-
fanten (01-Nl) [rai..., ff1 ... ] - verlanter-
fanten Die jonge verlanterfantte zien hele 
tied (01-Nl) 
verlakken (Edie, El, Np, Wol) [falakij] - 
verlinken, bedriegen, beetnemen Ie ver-
lakken me, smeerlap je verraadt me (Np) 
verlakkeri'je (Nbk) [...'tja] - verlakkerij 
verlakt (El) [fa'lakt] - gelakt, met lak 
bewerkt (El) een verlakte koffiepot (El) 
verlamming de; -s, -en {fa'lamuj, ... fr'l. ] 
1. verlamming (in z'n beweging(en)) 
verlangen T et; -s [41.... faL..] 1. 
verlangen, begeerte Af' wat al te grote 
verlangens hebben (1) (Spa) 
verlangen II  zw. WW-;  onoverg.; 
verlangde, het verlangd [falaij:, 4'l...] 1. 
verlangen, begeren 'k He wel verlangd 
naor huus (Nbk), verlangend uutkieken 
(Np) 2. willen, eisen Wat verlang ie now 
aenlik van mij! (Nbk) 
verlangliest(e) Ook verlangs/ist (e), z. liest 
[..'laij ... ] -  verlanglijst 
verlanglist z verlangliest 
verlangst  (OS,  verspr. WS) Ook 
verlaangs: (bi) et [fa'laijsU...'lâ:ijst] 1. ver-
langst, verlangen Ze het d'r wel verlangst 
naor ze verlangt ernaar, heeft er behoefte 
aan (bij, ffiy het verlangst naor huus 
(Nbk), Hij het d'r mit verlangst naor 
uutkeken (Nbk, n: Np) 
verlangstig (El, Ld) bn.; -er, -st [flaij 
stax] 1. verlangend, uitkijkend (naar) 
verlanterfanten z. verlaanterfaanten 
verlaot (OS, verspr. WS) Ook vallaot 
(Dho) et; -en [fr'lc,:at/fal ... ] - verlaat, 
vallaat Et verlaot zat dichte, d'r wodde niet 
schut (Obk), bijleken vallaotd.i. nabij De 
Hoeve (Dho), Fochteler verlaot (Bu), Nan-
ningester verlaot d.i. onder Oosterwoolde 
(Nbk) 
verlaoten T bn., bw. 

[frls:0t11, 
 fat.] 1. 

verlaten, achtergelaten, eenzaam Hij staot 
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d'rienzem en verlaoten bij (Diz) 2. doods, 
door iedereen verlaten een mal, verlaoten 
oord (Np) 
verlaoten II st. ww.; overg.; het verlaoten 
[fo'l..., fr'l...]  1. verlaten, weggaan 2. 
achterlaten van God en alle meensken 
verlaoten moederziel alleen en ver buiten 
de bewoonde wereld (Np), van iederiene 
verlaoten (Dfo) 3. verweiden, hetz. als 
overlaoten, bet. 5, z. aldaar (Nt, Sz) de 
koenen verlaoten verweiden (Nt, Sz) 
verleden I et; -s [fr'1..., fa'l...] 1. verleden, 
historie in et verleden, uut et verleden 
verleden II Ook vleden bn. [fr'lt:dn, 
fa'l.../'flt:dn] 1. in de tijd voorbij Ze zit 
altied te miem eren over verleden tieden 
(Dfo), Nijsies is pas verleden ( Ste), Et is 
zoen viefig jaar verleden hier bij omme 
waor gebeurd (b), Dat is van jaoren verle-
den! (Np), fitis verledene tied ( Op), verle-
den weke, veelal: vleden weke 2. door 
verwaarlozing in slechte staat (Np), in Dat 
is een verleden ding een dier dat er slecht 
uitziet (door verwaarlozing) (Np) 
verledendaes (Nt, Op) bw. [frlt:dn'ds:s, 
fa...] 1. laatst, enige tijd geleden 
verlegen I [falugtl, fr'...] - verlagen: 
verminderen, in verb. als in pries verlegen 
verlegen II bn., bw.; -er, -st [fr'h:gi], 
fa'1...] 1. timide, beschroomd Doe toch niet 
zo verlegen! ( Nbk) 2. ermee aan, niet meer 
wetend hoe het nog aan te pakken argens 
(glad) mit verlegen wezen gezegd bijv. van 
een paard waarmee men niets aan kan 
vangen (Nbk), Hij was d'r schier mit 
verlegen was er nogal mee aan (Ld), 
... verlegen wit id. (0w), 't Is iene die niet 
gauw verlegen staot, die beur overal mit 
redden kan (Np), d'r mit verlegen zitten er 
geen raad mee weten (Obk, Sz, Mun), Die 
stoa niet verlegen, mar har de broek wel 
an zij was niet bepaald een doetje (Dfo), 
mit de tied verlegen wezen niet weten hoe 
z'n tijd te doden, tijd over hebben (Nbk): 
Hej'nog watlezerije veurhim?Hij is wat 
mit de tied verlegen (Nbk), Aanders won 
ze aansto ons in de meitied verlegen mit de 
meensken hebben ze er te veel, raken ze 
ermee aan (0w), Mit zoen iene bij'meer 
mit (verlegen) as om verlegen zo iemand 
kun je eigenlijk missen als kiespijn, z. ook 
bet. 3 (Dfo, Nbk), Bij boer F. in de 
huusholing leup et ok mit een sisser of, 

mar bij S. lag op een bepaolde dag de 
hiele huusholing op bedde, dat dat was een 
verlegen boel een lastige, hachelijke situa-
tie (vo), zo ook Et nat mar deur, et wodt 
een verlegen boeltien (01-Nl) 3. last heb-
bend, in verlegen van: Ik bin verlegen van 
koezepiene! Wat een tamtaosie (Bu), ... van 
de piene in 't heufd (Nbk), Ik bin verlegen 
van heufdpiene, zo jokken me de bakken 
(Bu), Ik bin verlegen van de dust (Nbk) 4. 
met een sterke behoefte aan, nodig 
(hebbend) Die kan een verlegen meenske 
wel gerieven ( Dho), Ik zit d'r om verlegen 
moet (ze, dat) hoognodig hebben (Nbk), 
Hij is altied verlegen om een praotien 
(Obk) 5. aangetast door de tijd, doordat 
iets te lang lag, bedorven geraakt De oolde 
jurk is verraegd of verlegen (Dho), Die 
fietsbaand is verlegen (Sz), Et is verlegen, 
et weer zit dr in (Wol), een verlegen 
boeltien deels al flink bedorven, aangetast 
(Np) 
verlegenhied de [fr'l..., fa'l...] 1. het 
verlegen zijn in meerdere bet., vooral het 
beschroomd zijn 
verleggen zw. ww.; overg.; verlegde, het 
verlegd [fe1..., fr'1...1 1. anders leggen Ie 
moes je bien een betien verleggen, ik kan 
zo niet naost je liggen (Nbk), Ie moe 'n de 
koe even verleggen even anders doen 
liggen (Bu, Dfo) 2. verplaatsen (door te 
leggen) Hij het die balke zeker een aende 
verlegd(Nbk), hoepels[om het wagenwiel] 
verleggen, krek as banen van een auto 
verleggen verwisselen (Dhau, Ld, Ma, Ol-
Nl, Wol, Bu), zo ook De hoepen van et 
waegenwiel mos de smid verleggen (Obk) 
en een fietsbaand verleggen, dan kwam 
aachter een nije en de oolde gong om et 
veurwiel (Nw), de groens verleggen een 
scheidingslijn elders leggen (spor.), ook: 
zorgen dat iets mag, kan dat eerder niet 
mocht, kon (spor.) 
verleggien (n: Dho) et; ...leggies [fr'laxin, 
fal...] 1. verleg, uitvluchtje 
verleidelik [fr'lejdlok, fa'1...] - verleidelijk 
't Is zo verleidelik af' hier of daor nog 
zoen raandhaeze zitten weten (b) 
verleiden zw. ww.; overg.; verleidde/ 
verleidede, het verleided [fr'l..., fa'!...] 1. 
(doen) zwichten voor wat aan- trekkelijk is 
In de supermark laoten sommige meensken 
heur hiel makkelik verleiden, dan kopen 
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ze meer as ze neudig binnen (Obk), Mit verlept [fç'lspt, fo'l ... ] - verlept, verflenst 
verkeerde kammeraoden hef'  grote kaans verleren [fa'lt:ru, fr•--] - verleren: 
dat ze je verleiden (Dfo), Jow moe 'n me gaandeweg niet meer kennen of kunnen Ik 
niet verleiden om dingen te doen die ik bin et voetballen verleerd (Wol), Af' goed 
zelf niet wil (Op), Hooi je ende vaaste, rieden kunnen, dat verleer ie drekt niet 
laot je niet verleiden (Dho), Ik heb me weer (Sz) 
iaoten verleiden om nog even te blieven verlet et {fo'let, fr'l...]  1. vertraging, 
(Spa) 2. verleiden tot vrijen Zij het hun oponthoud Hij kreeg verlet was plotseling 
verleid (Ma) verhinderd, kreeg oponthoud (Bu, Diz, Ld, 
verleider (spot) [fa'lejdr, ff1...]  - Ma, 0w), Deur de anloop kreeg ik wat 
verleider verlet in mien wark (Dfo), zo ook verlet 
verleiding [5'lejduj, fr'!-.] - verleiding De hebben vertraging oplopen, vooral doordat 
verleiding was (te) groot (Nbk), Ie moe'n men opgehouden wordt door anderen (Dho, 
me niet in verleiding brengen (El), de Diz, Ma, Nw, Obk, 01-Nl, 0w, Spa, Wol): 
verleiding (niet) weerstaon kunnen (Nbk) Ik heb lederkeer verlet, et schut niks op 
verlekkerd (Bu, Nbk) [fo'lkçt, fr'L..] -  (Dho), We hadden verlet onderweg deur 
verlekkerd, in verlekkerd kieken: Hij kikt een lekke baand (Obk), Ik bin wat iaete, ik 
dr zo verlekkerd naor (Nbk), De hond zag heb wat verlet had (Nw), Vanmorgen had 
wat lekkers, hij keek zo verlekkerd (Bu)  ik zoe'n veriet, dat ik bin hatstikke laetc 
verlengde (spor.) [fo'Isdo, fçtl ... ], in in et (Db), We hadden va.ndaege mar aorig 
verlengde in het verlengde (lett. en ook verlet (Nt), Ik heb de hieie morgen verlet 
wel fig) had (Ma), - . .de hele dag een boei verlet 
verlengen zw. ww, overg.; verlengde, het had (Spa), Ik har zoveuie veriet, dat ik 
verlengd [fo'ls:, fr - ] 1. langer maken mosmitmien waarkopholen (Dfo), zo ook 
door eraan te zetten, erbij te trekken enz.  We hebben verlet kregen, en doe 
een broek verlengen (Sz), De mode is weer kwammen we te iaete (Np, Ld) en Ik bin 
wat langer, dus jnoe'n de vrouwluden de wat laete, want ik kreeg wat verlet (El) 2. 
rokken weer verlengen (Obk) Af' de rok sterke behoefte We hebben allemaoie wei 
even verlengen, dan wodt die uutiegd verlet van een betien regen (Nbk), De 
(Dhau, Nbk), et verlengen van een stek bloemen hebben verlet van waeter (Nbk), 
(Bdie), een parcours verlengen (Spa), een Ik heb zo staorigan wei verlet van een nije 
snoer verlengen (0w) 2. langer maken qua jasse (Nbk), De boeren hadden verlet van 
tijd Ik zal mien baos vraogen om in dit dong in disse kontreinen (0w), Hef'  d5r 
geval mien vekaansie een paer daegen te veriet van? heb je er behoefte aan? (Nbk), 
verlengen (Op), Et verlof van de soidaoten Ik heb d'r gien veriet van hoef het niet 
wodt verlengd (Np) De voetbalwedstried geleverd te krijgen (Nbk, bo: Bu, Nw), 
wodt verlengd (Nbk, Nw) 3. de geldig-  ook: daar zit ik niet op te wachten, ik hoef 
heidsduur langer doen zijn Wij konnen de zoiets niet (Nbk), nargens gien verlet van 
buurjaoren weer verlengen (Dfo), een ver-  hebben niets nodig hebben, aan niets 
gunning verlengen (Wol), een buurkon-  behoefte hebben (Nbk, b: In) 3. vorstverlet 
trakt verlengen (Nt) (0w) 4. toestemming voor een vrije dag 
verlenging de; -s, -en; verlenginkien (Db, Nw) verlet vraogen veur een vrije 
[fo'lsijuj, fç'l ... ] 1. verlenging, het ver- 

 
dag (Db), Ze hadden een dag verlet (Nw) 

lengen in de diverse bet., vooral: extra verletten (verspr. WS, Dhau, Nbk, Np, 
speeltijd bij een sportwedstrijd Obk) [fa'ktu, fç ... ] - verletten: tijdverlies 
verlengingsteken (spor.) [fÇl.., fa'l ... ] -  doen oplopen (met name door visite te 
verlengingsteken krijgen, ergens over aangeklampt te 
verlengsnoer Nbk, Nw) et, de worden, doordat het opschieten door 
fo'l --- ]  1. verlengsnoer Wil ie mij et knoeien, prutsen bijna onmogelijk is) Wat 
verlengsnoer even geven, et gewone snoer hebben die meensken mij veriet mit heur 
is te kot (N'ok) gepraot, ik bin d'r laete van wodden 
verlengstok (spor.) [fa'lei]stok, fç'l --- ] -  (Dhau), Hij verlette mij aori' van de- 
verlengstuk (lett.) middag (Np), 'k Heb mezeis wat verlet; ik 
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heb te vule ommeknoeid, ik kom wat laeter 
(Nt, Nbk), de tied verletten door niet op te 
schieten, door te knoeien, niet adekwaat te 
werken tijd verliezen (Bdie, 01-Nl, 
Pe-Dbl, Sz, Wol): Mit kiender kuj' een 
heleboel tied verletten (Sz), Af te lange 
bij iene zitten te praoten, dan hef'fe tied 
verlet (Wol) 
verleupen z. verlopen 
verleuren bn. [fa'lA:rn, 'l fç...] i. (attr.) 
kwijtgeraakt et verleuren schaop de 
verloren gewaande, degene die de zieligste 
is, de verleuren zeune gevallen (b) 2. 
(pred.) wat men moet missen, niet meer 
bezit Daar is niks an verleuren dat is 
bepaald geen verlies, ook gezegd van 
iemand die men niet zag zitten en die nu is 
overleden (Nbk, Spa) 3. (attr.) zonder 
waarde, in verb.: een verleuren ogenblik 
een ogenblik dat nog rest(te), een korte tijd 
die nog rest en die nog gebruikt kon/kan 
worden, Laot die vent mar ophoepelen, die 
het zokke verleurene praot vieze, schuine, 
flauwe praatjes (Np, Ste, Obk), zo ook 
verleurenpraot(Np) 4. (pred.) niet meer te 
redden Ie moe'nfe niet te gauw verleuren 
geven opgeven (Obk), Mar doe was hij 
verleuren, want inienen zette hij de tanen 
in de ringenet had het opgegeven, was 
overgeleverd aan (b), zo ook Dan bin ze 
verleuren (b), Ik geef me verleuren met 
name gezegd hij een spelletje e.d. (Nbk, 
01-Nl), En dan bin ze verleuren (b) 
verlichten Ook verZochten (Ma) [fo'ltxti, 
fç'l / lox ... ] - verlichten, minder zwaar 
maken depiene wat verlichten bijv. door 
iemand in een gemakkelijker houding te 
leggen, aspirine te geven enz. (Np, Nbk), 
de kwaole wat verlichten (Nbk), Ie kun 
fezels et wark wat verlichten (Nbk), Ie kim 
je wark wel wat verlichten deur et een 
betien aanders te doen (Nbk), Ie kun 
mekaander wel aorig verlichten: tegere 
doej' meer as allienig (Nbk), Ik kan je et 
wark wel even wat verlichten nl. door te 
helpen (Op, Pe-Dbl, Spa, El), vandaar Je 
bin nogal drok; kan ikje wat verlichten? 
(Wol), Ik kan niet alle dagen, mar ik kan 
je wel et werk wat verlichten (Sz), Ik kan 
je wel helpen om et even een botten te 
verlichten (Nt, Ld), (onpers.) A 'kje even 
helpe, dat verlicht wel wat (Bu), de zorgen 
van iene verlichten (Dhau), Ik kreeg hulpe 

en dat verlochtte mij aorjg (Ma) 
verlichting Ook verloehting (Nbk) 
[fç'lixtuj/ ... lox ... ] - verlichting, het ver- 
lichten, z. aldaar Zoks brengt een hiele 
verlichting (Nbk), ...wat verlochting (Nbk) 
verlieden (bo: Bu) onbep. w., in je 
verlieden laoten zich zo koud laten worden 
dat men er ziek van wordt of kan worden 
(ho: Bu) 
verliederen 0) zw. ww.; onoverg.; 
verliederde, is verliederd [f'lidpi, f'l ... ] i. 
gaan lijden aan botgal 
verliefd (spot.) [f&lift, fç'l ... ] - verliefd 
verliefd wezen (op iene), ---  wodden -. 
(spon) 
verliekederen (verspr.) Ook verliekenie-
deren (bet. 1: El, Ma, Obk) zw. ww.; 
overg.; verliekedeerde, het verliekedeerd 
[faliko'di:rn, fç.../..] 1. ieder z'n deel ge- 
ven, vereffenen van te betalen schulden, 
verrekenen of anderszins rechttrekken van 
een koop, het ruilen waarbij de een minder 
had gekregen dan hem toekwam (Bdie, Db, 
Dho, El, Ld, Nbk, Np, Nw, Obk, 01-Nl, 
Pe-Dbl, Sz) Dat moe'n we verliekederen 
zorgen dat elk zoveel krijgt dat men het 
eens wordt, als schuld vereffenen (Dho, 
Nbk), De laeste schuld is verliekedeerd bij 
de baank (Db), We gaon de inboedel van 
et huus van oonze oolders verliekederen 
(01-Nl), Hij hadde nogal een hiele reke- 
ning te verliekederen bij de dokter nao 
zien ziekte (Obk) 2. vlak maken van grond 
(Bdie, Dfo, Dho, El, Ld, Np, Nw, 01-Nl, 
Op, 0w) As vroeger de heide ploegd was, 
mos et laeter verliekedeerd wodden (Ld), 
We hebben dat stok laand verliekedeerd 
(El), We zullen de tuun initien mar verlie- 
kederen, dan liekt et weer knap (01-Nl) 
verliekemederen z verliekederen 
verlienen [fa'l.., fç'L.] - verlenen, toe- 
staan vrije deurtocht verlienen (Op), een 
recht verlienen (Bdie), Jezollen me d'r een 
hele dienst mit verlienen af' dat even deden 
(0w, 01-Nl), de meensken hulpe verlienen 
(verspr.), veurrang verlienen (Wol) 
verlies z. verlös 
verliezen st. ww.; overg.; het verleuren 
[fa'li:zi2, fr'L..] 1. verliezen, zonder dat 
men het merkt laten vallen, achterlaten Ik 
heb de sleutel verleuren (Nbk), Hef' dat 
now al weer verleuren ben je dat al weer 
kwijtgeraakt (Nbk) 2. moeten missen, 
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kwijtraken Ze hadden wel iene had, een 
Jangien, nier die hadden ze verleuren an de 
Spaanse griep (j), Hij het zien vrouw 
verleuren til,  doordat ze is overleden 
(Nbk), Hij het heel wat tegenslaegen had 
in zien leven, mar hij het nooit de moed 
verleuren (Op), niks te verliezen hebben 
(spot.) 3. overwonnen worden een wed-
stried verliezen, een spel verliezen (Nbk), 
van iene verliezen, Nijberkopers willen 
niet graeg van Ooldeberkopers verliezen 
(Nbk), We hebben verleuren di. gewoon-
lijk: de sportwedstrijd verloren (Nbk), de 
slag verliezen 4. in Ik kon wel zien da 'k an 
bim verleuren heb dat hij achteruit is 
gegaan qua gezondheid (Bu) 
verliezer (spot-) [fr'li:zr, fal ... ] - verliezer 
verliggen [fohg, fÇl ... ]  - verliggen, 
anders gaan liggen, enigszins opschuiven 
wanneer men ligt Gao es een betien 
verliggen (Nbk); (wederk.; meestal in de 
vorm van volt. deelw.) door (lang) liggen 
aangetast raken, z. ook verlegen II, bet. 5: 
Ik heb me verlegen, de nekke dat me d'r 
zeer van heb te lang (verkeerd) gelegen 
(Nw, Nbk), Dat huj het bmw verlegen, et is 
te lange onderweg (Obk), Dat goed het him 
verlegen (Dhau) 
verlocht [fo'loxt, fç'l --- ] - verlicht, door 
licht beschenen Et was daar mooi verlocht 
geïllumineerd (Nbk), De karke is mooi 
verlocht (Bu) 
verlochten Ook verluchten (WH) zw. 
ww.; overg.; verlochtte, het verlocht 
fo'loxt, fç ... / --- ]  1. verlichten, van licht 

voorzien In huus was alles verlocht(Obk), 
Ze mossen de straoten wat beter verlochten 
(Obk), een kamer verluchten (Spa) 2. z 
verlichten 
verlochting fo'loxttij, fç...] - verlichting, 
het verlochten z. aldaar, ook: dat wat dient 
om te verlochten: D'r was te min ver- 
lochting, wat was et d'r donker (Nbk), De 
verlochting doe et niet (Nbk), ... vul out 
(Nbk) 
verloederen (spot.) [f'ludp), frl...] - ver-
loederen, in verval raken 
verloedering (spor.) [fa'ludçiij, f1'l ... ]  - 
verloedering, verval 
verloeren (El, Ste) zw. ww.; wederk.; 
verloerde, het verloerd [fo'l --- ] 1. zich 
verkijken, verkeerd inschatten Daar hele 
me op verloerd (Ste) 

verlof et; verloven (bet- 1, spot.) [fabf,  
ff1 ... ] 1. vergunning (spot-) Et verlof van 
de soldaoten wodt verlengd om vrij te 
hebben, om thuis te zijn (Np) 2. vergun- 
ning die een verlofhouder heeft Etkeféhet 
verlof (Ste), D'r zit verlof in dat ding 
(Nw), Hij het verlof A, .8 heeft verlof A 
en B (Nw), Dat kefé is groot/klein verlof 
in heeft vergunning A/B (Sz) 3. verlofzaak 
Een verlof mag gien starke draank ver-
kopen (Nbk), Die man het daar een verlof 
(Np, Op), ook: zaak met volledige vergun-
ning (Dfo) 4. gelagkamer (Bdie, Dho) Die 
wonen in 't verlof (Dho) 5. vrijaf  (1), in 
(on)betaeld verlof (1), butengewoon verlof 
(1) ed. 
verlofzaeke (j)  Ook verlofzukien (Spa) 
[fa'l..., fr'l --- ] - (vaak vork.) verlofzaak 
verlofzakien z. verlofzacke 
verloofd [fo'lo:ft, r'1•.] - verloofd 
verloofde [fo'lo:vda, fr'L] - verloofde 
verloop et [fa'lo:p, fÇl...] 1. het verstrijken 
(van tijd) nao verloop van tied (Nbk) 2. 
ontwikkeling et verloop van een ziekte 
(spor), netvurlik verloop (v), Van een 
eigien tot een warkbije is een verloop van 
drie weken, en hij leeft zoo 57 55 daegen; 
dat laeste geIt niet veur de winterbijen, die 
leven de hiele winterzit (bs), Hij hadde 
een grote wereldkaorte en et kaemerschut 
hangen en mit vlaggies volgde hij daar et 
verloop van de oorlog op (vo) 3. gelei-
delijk anders lopen (van een lijn, een vlak) 
(Spa) D'r zit nogal wat verloop an het is 
scheef, met name gezegd bij behangen, 
naaiwerk (Spa) 
verlopen 1 Ook verieupen (bet- 1: Obk) 
bn.; attr. [f'lo:pip, f'l ... / ... L:pip] 1. ver-
streken In 't verleupen jaar kwam d'r een 
goed gewin van 't laand (Obk), verlopen 
Lied verloren tijd (El), Ze wassen de 
eerappels mit de bore poten, war dat is 
verlopen Lied verleden tijd (Op, 0w) 2. 
mislukt, enigszins verliederlijkt een verlo-
pen zaekien mislukt onderneminkje e.d. 
(Ste), zo ook 't Is een verlopen boeltien 
(Spa), ...een verlopen spui(Iegien) (Nbk, 
El), Die kerel is een verlopen boer, hij 
kon 't de laeste tied niet voor mekeer halen 
(Ste, Dhau), een verlopen feguur een ver-
lopen persoon (spot.), zo ook Die vent is 
een verlopen sujet (Nt), Da's me ok een 
aarige verlopen kerel (Np) 3. (van olie) 
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afgewerkt (El, Spa) verlopen eulie (El, 
Spa): BI] biopruud smeerden de boeren d'r 
verlopen eulie op, dan was 't vot (El) 
verlopen II st ww.; overg, onoverg.; het 
(bet. 2, 4)/is verlopen [fç'l..., fg'l ... ] 1. (all. 
onbep. w.; onoverg.) een ommetje maken, 
een eindje lopen (p, b: im) 2. (overg.) 
rondlopen, door rond te lopen niks doen 
ffi3 verlop meer as hij doet loopt meer 
rond dan hij werkelijk uitvoert (Sz), zo 
ook Ze hebben de hiele morgen verlopen 
niets gedaan, hoofdzakelijk gekletst (Ma, 
Bu) 3. (onoverg.) in z'n lijn, loop anders 
worden De boekberrie verleup wat, was 
dus aachter wat brieder (Nw) 4. (overg.) 
door lopen kapot trappen (Db, Dho, Op, 
Wol) Niet in de tuun kommen, want dan 
verloop ie de boel (Wol), Gao out et grös 
weg jonges, straks is 't helemaole verlopen 
en kuj' et niet mi]en (Op), De koenen 
hebben et laand verlopen (Dho) 5. 
(onoverg) door langdurige werking 
versleten raken, kapot raken (Np, Obk) Et 
uurwark is verlopen kapot (Np), Die 
mes]ene is hielendal verlopen, daor kun ze 
niks meer mit beginnen (Obk) 6. (ono-
verg.) z'n verloop hebben, zich ont-
wikkelen Et kan ok aanders verlopen (Np), 
Is et allemaol een betien goed verlopen, die 
vergadering? (Nbk), () dat een peerd mit 
de aachterbienen binnen de beide zille-
stringen blieven moet as et wark goed 
verlopen zal (0w) 7. verstrijken (van tijd) 
Daor moet eerst wat tied over verlopen 
(Op, Pe-Dbl), De tied is verlopen (Bdie, 
0w), De Lied verlopt gaat door (Nbk), 
Daor is een hele poze over verlopen (Spa, 
Wol), D'r bin jaoren over verlopen 
veurdawwe mekeer es weerzaggen (Obk), 
Mannen, de tied is verlopen (Nt), We 
hebben de Lied verlopen laoten (Np) S. 
verwaarloosd raken Die zaeke verlopt ok 
(Nbk), ...is verlopen (Spa), De boel verlopt 
daorhielemaole gaat achteruit doordat men 
er slecht werkt, z'n zaak slecht onderhoudt, 
men name gezegd als een boer bep. geen 
vakman blijkt( Bu), zo ook De boerderi]e 
is aorig verlopen (Nbk), ... verlop hele-
maole now d'r gien goeie boer op zit (Dfo, 
Pe-Dbl), Die zaeke is verlopen nl- die 
winkel, dat bedrijf (Ma, Nt, 0w), ...is en 't 
verlopen (Bdie) 9. niet op tijd afgehandeld 
raken, buiten de termijn raken De belasting 

verlopen laoten (Nbk) 10. door niet te 
verlengen ongeldig worden 't Riebewies is 
verlopen (Diz, Nbk), ie riebewies verlopen 
laoten (Nbk, Ld), Dit paspoort is verlopen 
(Nbk), El bankbiljet is verlopen (Spa) 
verlös (Dfo, 0w, b: lm, vo) Ook verlies 
(verspr.) et [fs'l s, fr'l s/  ... li(:)s] 1. verlies 
(dat men lijdt), het kwijtraken Wat bi]'in 
't verlies asje hond doodgaot wat heb je 
een verdriet (Ste), in 't verlies west hebben 
kleine dingen moeten missen (niet van zeer 
ernstige zaken) (Ste) 2. dat wat men 
kwijtraakt, nadeel, schade Daor hebben ze 
aorig verlies mit (Np), Et was een goed 
ding voor M, dat heur hulp om over et 
verlös van beur mom en beur bruur benne 
te kommen (vo) 
verlos (Nbk, vo) tw. 

[frtlos, 
 folos] 1. roep 

bij diverse spelen, om aan te geven dat de 
spelers die getikt of gevangen zijn, weer 
vrij zijn 
verlosapperaot (Db, Dhau, 0w) Ook vee- 
verlosapperaot (Dfo, 0w) et; -en [.JlDz 

ap ... i ... ] 1. apparaat waarmee men moeilijk 
kalvende koeien van hun kalf verlost 't 
Kalf wodde mit 't verlosapperaot verlost 
(Dhau) 
verloskaemer (1) [fo'l.., f'l...J - verlos-
kamer 
verloskunde (1) [fa'los..., 41...] - verlos-
kunde 
verloskundige (1) [...'k...] - verloskundige 
verlossen [fa'6si7, fç'l ... ] - verlossen, be- 
vrijden Hij zat in ethokke opsleuten, mar 
ze hebben him verlost (Nbk), Hi]zat klem, 
ze mossen 'm verlossen (Dho), Ik zaJ je d'r 
even van verlossen (Ma), een beest uut de 
strik verlossen (Diz), Ik zal de geiten mar 
es van dat touw verlossen (01-Nl), Nao ien 
ure wodde ik verlost bi] et waeken bi] de 
biggemotte afgelost (Ld), iene van de 
piene verlossen (Db); helpen bij de beval- 
ling: Ze is naor 't ziekenhuus brocht, now 
zullen ze beur verlossen (Sz), ook inzake 
dieren: een koe verlossen d.i. het kalf is 
met mechanische middelen ter wereld hel-
pen (Bu, Diz, Ma, Np, Nt, Obk), zo ook 
een kalf verlossen id. (El, 0w, Spa), een 
kalf mit de keizersnee verlossen (Spa) 
verlossertien (Nw, bo: Nw) et [frlosrtin, 
fa'...] 1. kinderspel: diefje-met-verlos (bo: 
Nw), ook: waarbij de kinderen die verlost 
moeten worden in de hoek van het plein 
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staan: verlossertien in de hoeke (Nbk) 
verlossing de; -s, -en [falosu], f'l ... ] 1. 
het verlossen, vooral: de hulp die men 
toepast bij de bevalling van koeien (01-Nl) 
verlotten [folot; fr'I..d - verloten Wat 
over is, zuwwe war verlotten (Nbk), We 
zullen die priezen even verlotten (Np) 
verlotting [fa'lstuj, fç'l.j - verloting de 
dag van de verlotting (Sz), Wij bin d'r 
benijd naar as wij ok wat wunnen hebben 
wit de verlotting (Obk) 
verloven [fa'lo:bip,  

r'1 -  - verloven 
(wederlc) mekaander een ring andoen wit 
verloven of trouwen (Po-Dbl) 
verloving [fa'lo:wuj, ...vt, fç'1.] - verlo-
ving: het verloven, z. aldaar 
verlovingsring (Nbk, Np) [.1...] - verlo-
vingsring 
verluchten z. verlochten 
verluden zw. Ww.; overg.; verluudde/ 
verludede, het verluded [fa'1ydi, fr'U] 

 1. 
door klokgelui iemands overlijden bekend 
maken (naar gelang het om een man, 
vrouw, meisje of jongen ging was het 
voorafgaande kleppen met de klok anders 
en per dorp ook niet steeds volgens 
hetzelfde systeem) Weten jow ok wie d'r 
vanmorgen verluded is? (Diz), N. is van-
naacht sturven, ze gaon him vanmorgen al 
verluden (Dho, Op), D'r wodt iene ver-
luded(Obk), Hij is vandemorgen verluded; 
ze beginnen wit acht ure, et duurt een half 
ure tot drie kertier (Np), Et verluden wodt 
niet viiie weer daon, et is nog een oud 
gebruuk, enkele ouwe meensen verlangen 
et nog; bij volwassenen drie keer kleppen, 
bij kiender ien keer (Sz), Vroeger wodde 
bij oons bij et verluden bij een vrouw de 
kleine klokke luud en br een man de 
grote, en laeter wedden ze toegelieke luud 
(Db), Bij een man verluden begonnen ze 
zoen driemaal wit hadde slaegen, en bij 
een vrouw wit een stok of drie zaachte 
slaegen (Op), Et verluden gong zo: veur 
een man wodde de grote klokke drie keer 
klept, veur een vrouw drie keer wit de 
kleine klokke ( El, Dfo), ... veur een luend 
twie keer de kleine (Dfo), Bij et verluden 
haj' drie slaegen wit de klepel bij een 
man, twee slaegen bij een vrouw en iene 
slag bij een kiend (Bdie), Bij de katteileke 
karke gaan ze de doden nog wel verluden 
(Po-Dbl), As hier naachs iene starft, wodt 

die de volgende morgen om negen ure 
verluded ( Ste), In Appelsche hebben ze 
iene verlöd, die bleek laeter levendig te 
wezen! (Nbk) 2. doen luiden: van de klok 
(tijdens het lopen naar en van het graf) 
(Bu) of nadat iemand is gestorven (Nw): 
As dIr iene doodgaot wodt de klokke ver-
luded (Nw) 3. in beuren verluden (dat...) 
horen verluiden (d) 
verlullen (Bdie, Nbk) [ff1..., fa'l...] - ver-
lullen de tied verlullen (Bdie, Nbk) 
verlummelen [fo'l..., frl... 1  - verlum-
melen, verbeuzelen de tied verlummelen, 
Hij het de Hele dag verlummeld (Nbk) 
vermaegeren [fa'ms:gp] - vermageren: 
mager worden Dat jonk is de leste tied 
aorig vermaegerd (Np), Bij de meerste 
koenen was de melk d'r haost schone onder 
weg en ze vermaegerden stark (vo) 
vermaegeringskuur (spot.) [fo'm..J - ver-
mageringskuur 
vermaek [fa'mc:k] - vermaak, plezier 
Zoo 57 vuurwark geft altieten een hiel ver- 
maek (b), Die goezer is een heel vermaak 
vew- de jongen (01-Nl) * Et bezit van de 
zaek is 't end van 't vermaek (Obk) 
vermaekelik [fa'mc:kiakl - vermakelijk 
Dat was een vermaekelik geval een 
komisch, vermakelijk geval (Obk) 
vermaeken zw. ww.; overg.; vermaekte, 
het vermaekt [fam..., fç'm --- ] t. (wederk.) 
amuseren De kien der vermaeken heur war 
best (Bu), Op een bruiloft kan hij him 
goed vermaeken (Op), Zollen ze heur wat 
vermaeken kunnen in de vekaansie? (Nbk) 
(vooral inzake kinderen:) Ze moe'n heur 
mar wat vermaeken zichzelf maar even 
zien bezig te houden, zich aangenaam 
bezighouden zonder hulp van anderen 
(Dho, Nbk) 2. anders maken, hermaken 
(vooral van kleding) De kleren die ze 
kreeg het ze allemaal vermaekt voor de 
lciender(Ld), een jurk verznaeken (verspr.), 
een broek vermaeken (Bdie, Bu), een 
maantel vermaeken (Bu), een frsse ver-
maeken (Nt, 01-N1) 3. bij testament 
toewijzen An wie zollen die oolde kerels 
de boel vermaeken2 (Nbk, Obk), Ze 
hebben alles VI de karke vermaekt (Np, 
01-Nl, Ma), Hij het him alles vermaakt 
(Dfo, Sz, 0w), vi iene wat vermaeken 
(Nw), zo ook Omke zal zien hiele spul grif 
vi heur vermaeken (b) 
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vermaelen - verminderen 

vermaejen [fm ... ] - vermalen, fijnmalen 
De dikke tebaksnarve wodde verznaelen in 
een snoetmeule, vandaor de snoeftebak 
(Dfo) 
vermaening (Nw, Obk, 0w) de; -s, -en 
[f'm:nu] - vermaning, reprimande, ook: 
godsdienstoefening van doopsgezinden 
(Obk) 
vermanen  ) [fa'm:n:] - (wederlc) 
vermannen je vermanen (j) 
vermaogd z. verinoegd 
vermaogen z. vennoegen 
vermaolen (Bu, Dhau, Obk, 01-N1) zw. 
ww; overg.; vermaolde, het vermaold 
[fo'mn:oln] 1. het melken een keer per dag 
overslaan Af' een koe dreuge zetten willen, 
dan vermaol ie hum, dan melk ie zn de 
hieltied wat minder, dan vermaol ie him 
(Bu), zo ook Die koe moe'n we mar 
vermaolen ni. als overgang naar de situatie 
waarin de koe droog komt te staan (Obk), 
We zullen die koe mar verrnaolen ( 01-Nl) 
vermeerderen [fa'mt:ardrn] - vergroten, 
groter (doen) worden, in aantal (doen) 
toenemen We vermeerderen inde gemiente 
nog mit et tal inwoners ( Obk), Mit de 
anmaek van de heide konnen ze de 
boerebedrieven vermeerderen, mar de 
netuurgong d'rmitnaor de bliksem (Obk), 
bloemen vermeerderen deur te scheuren, 
stek/een (Ste), je bezit vermeerderen (Wol, 
Dhau), kapitaal vermeerderen (Mw); 
(wederk) groter worden in aantal door 
zich te vermenigvuldigen De moezen en 
rotten vermeerderen heur badde ( verspr., 
El), De eksters en krijen vermeerderen 
heur mooi! (Bu), je gezin vermeerderen 
(Mw), zo ook van planten: Disse plaanties 
hebben heur aorig vermeerderd (Db) 
vermeerdering [fa'mt:adçuj] - vermeer-
dering, toeneming Ik hebbe hum fielie-
sieteerd mit de vermeerdering van ja oren 
(Dho), een plaante deur de midden 
scheuren veur vermeerdering (Mw) 
vermeerderingsbedrief [fo'm ... ]  - ver-
meerderingsbedrijf (voor pluimvee, var-
kens) De kiepefôkicer had een vermeer-
deringsbedrief veur bruudeier (Pe-Dbl), 
We hadden nao de oorlog een ver-
meerdenngsbedrief van kiepen (Np), .. .mit 
kiepen, ze bin d'r ok mit varkens (Ste) 
vermegen (b: lm) bn. [fo'mt:gjj] 1. vaal 
van kleur, (als) door urine aangetast een 

vermogen kleur (b: im) 
vermeisteren (Bu, Dhau, 0w) [f'm ... ] - 
verdokteren Ze hebben hiel wat ver-
meisterd veel aan de dokter betaald 
(doordat ze daar veel kwamen) (Bu, 0w) 
vermelden Ook vennellen (Mw) [fo'm..J 

- vermelden (weinig gebruikt) Dat 
moet d'r al even bij vermeld wodden 
(0w), (vaak licht corrigerend, om een 
belangrijke faktor vermeld te krijgen:) Dat 
moej' d'r wel even bij vermelden! dat moet 
je er wel even bij zeggen (Nbk, Ste) 
vermelding (spot.) [fam ... ] - vermelding, 
vooral in een eervolle vermelding (spot) 
vermellen z. vermelden 
vermengen z. vormingen 
vermenigvuldigen [famï:nox'fAldogfl] - 
vermenigvuldigen (niet wederk.) 
vermenigvuldiging de; -s, -en; vermenig-
vuldiginkien [fmï:nox'fA1dogu)] 1. verme-
nigvuldiging (in wiskundige zin) 
vermennen (Nbk, Op) [fo'm ... ] - door te 
mennenvervoeren, verplaatsen: Dan wodde 
die laankwaegen op et veur- en aachterstel 
vaastezet mit boolten; de waegen kon dan 
niet zo best meer drijen, ie mossen veur-
zich tig rieden veur et bomen vennennen 
(op) 
vermetguts z. vermetsguts 
vermessejen z. vermetselen 
vermetselen (verspt) Ook vermesselen 
(Bdie, El, Np, Obk) [fo'm ---  ... ] - vermet-
selen: door te metselen gebruiken Van 
kleine stien kuj' vlogger meer vermetselen 
as van grote (Obk), Ze moe'n een hiele 
mennigte stienen vermesselen zo daegs om 
een dagure te verdienen (Obk) 
vermetsguts (Obk) Ook vermeiguts (Mw) 
de; -en [fo'metsxAts/ ... ] 1 bep beitel van 
gemiddelde grootte 
vermengend (Bu) {fo'mA:gflt] - 
vermogend, met een vermogen, rijk 
vermicelli [fermi'seli] - vermicelli vermi-
celli in de soep doen (Nbk) 
vermicellisoep [...'ssli...] - vermicellisoep 
vermieden (spot.) [fomidi] - vermijden, 
voorkomen 
verminderd (spot.)  [fomndçt] - 
verminderd, niet ten volle Hij is 
verminderd toerekeningsvatber ( spot.) 
verminderen (spot.) [fo'm ... ]  - ver-
minderen: afnemen, teruglopen (in aan-
tal, omvang) 
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vermingen - vermotten 

verwingen (OS, Bu, Np, Op) Ook ver-
mengen (WS, Ld, Ma) zw.Ist. ww; overg.; 
het vermongen [fo'm ... I --- ]  1. dooreen 
mengen Aj' een mingbult maeken dan 
vorming ie et mit mekeer (Nbk), Ge-
droogde kalvermelk moej' vormingen mit 
waeter (Db), We moe'n de potlaand mit et 
scharp zaand vormingen en dan leng ie et 
an mit wacter (Np), Lienmael vormingen 
mit waal was vroeger hiel goeie kalver-
slobber (Db) 
verminken (spor.) [fSmujk] - verminken 
(in lichamelijk opzicht), ook bij wijze van 
vergelijking: op desastreuze wijze be-
werken, bijv. inzake van historische plek-
jes, panden: Die oolde plaetse is biele-
maole verminkt, ie kennen him niet meer 
(Nbk) 
vermist [fo'mtst] - vermist (zelfst.:) Ze 
hebben alle vermisten nog niet weer 
vunnen (Nbk) 
vermochtig (Np) bn.; -er, -st [fa'moxtaxl 
1. (van het weer) bom makend Et is 
vermochtig weer (Np) 
vermoedelik (spor.) [fo'mudak] - ver-
moedelijk 
vermoeden 1 (Nbk, Ste) [fa'mudii] - ver-
moeden, veronderstelling Et vermoeden 
bestaot (..) (Ste); gedachte omtrent het 
mogelijk, waarschijnlijk zijn (Nbk) Ik had 
dr al zoen vermoeden van (Nbk) 
vermoeden II (Nw) zw ww; overg.; 
vermoedede, vermoedde, het vermoeded 
[fotmudnl 1. vermoeden, het vermoeden 
hebben Ik vermoede dat d'r meer aachter 
zit (Nw) 
vermoegd Ook vermaogd (Db, Dfo, Dhau, 
Nbk, 0w, Wol) bn.; -er [fomu:xt/2m3:xt] 
1. vermolmd 't Gebiente van die oolde 
schure is vermoegd (Op), Dat bientwaark 
is vermoegd, daor zit de worm in (Obk) 
vermoegen (bs: Nw) Ook vermaogen 
(Nbk) [fo'mu:gijL. ma: ... ] - vermolmen Dat 
boolt begint te vermaogen (Nbk), (n.a.v. 
het dokkemaeken uit buntgras) Mar rusken 
beginnen nogal gauw rotterig te wodden en 
stro vermoegt(bs: 14w) 
vermoet [fa'rnut] - vermout 
vermoetfiesse [fo'mut ... ] - vermoutfles 
vermoffelen (Dho) [fam...] - verknoeien, 

- 

 

verprutsen 
vermogen [fa'mo:gffl - vermogen: in 
financiële zin: Ie moe'n belasting betaelen 

naor vermogen (Diz), Jonge, dat kan wel 
een vermogen kosten! (Nbk); capaciteit: 
van een motor, een machine 
vermogensbelasting [fa'm...J - vermo-
gensbelasting 
vermogensoftrek (spon) [fa'm.J - ver-
mogensaftrek 
vermogensverlös [fa'm...J - vermogens-
verlies 
vermogensweenst (1) [fomj - vermo-
genswinst 
vermollen (Spa) zw. ww; overg; ver-
molde, het vermold [fa'm3l1] 1. ver-
knoeien, verprutsen 
vermolmd (verspr.) [fa'molrnt, ...l mt] - 
vermolmd hielemaole vermolmd (Db, Dfo, 
Diz, Ld, Nbk): Die stoelpoot is hielemaole 
vermolmd, daor zit de worm in (Ld) 
vermolmen (verspr.) [fa'molipön, .1(a) 
man] - vermolmen De poten van die oolde 
kaaste gaon hielendal vermolmen, alle 
morgens ligt d'r een laoge stof onder (Db), 
Buten verrot et hooft, binnen vermolmt et 
(Ld) 
vermommen (spor.) [fa'morp:] - vermom-
men (lett) 
vermomming (spor.) [fam  - vermom-
ming: de wijze waarop men zich vermomt 
vermoren [fam ... ]  - vermoorden, om-
brengen HiJ het iene vermoord (Ma), D'r 
is iene vermoord (Nbk), Veur de oorlog, 
veur et militarisme, daor is wel geld voor 
en dat allienig om mekeer te vormoren 
(vo), Gaoj' daor dat boompien vormoren! 
(Nl), Hadde warkan is niet zo slim, man ze 
ven oren zn zover mit dat wark (Dhau), Ie 
zollen m vennoren!potverdrie, je zou hem 
wat aandoen (Db, Dfo, Np), Dat jonk 
goelde of zo] ze vermoord wodden (Dhau, 
Dfo), Schei toch uut te raozen, et liekt wel 
of vermoord wedden (01-Nl), Ik was zo 
]elk op die kerel, ik kon n wel verm oren 
(Op, Obk), (ironisch dreigend:) Ik zal je 
ven oren (Bdie) 
vermotten zw. ww.; overg.; vermotte, het 
vermot [fam ... ] 1. verkwisten, door royaal 
gebruik te snel opmaken centen vermotten 
(Bu, Obk), Ze vermotten daor et geld 
(Wol), IIi'j hetgien halve rooie cent meer, 
alles het hij vennot (Db), Ie moe'n niet 
zovule pepier vermotten (Spa), Ie meugen 
et wa cl er niet vermotten (Dhau), Jim moe'n 
dat zaand niet allemaole vermotten, heur 



vermuid - vernemen 

(Dfo) 2. door morsen verloren laten gaan, 
door slordig, onachtzaam te gebruiken 
bederven, langzaam verliezen kleren 
vermotten deur ze de hieltied smerig te 
maeken (Dhau, Bu), Af' koenen in 't laand 
hul bijvoeren, vermotten ze vaeke een 
heleboel (01-Nl), De knienen hebben ok 
een riji, anders vermotten ze et grus (Sz), 
Et bin roegschottels, ze vermotten de boel 
(Ste), Ik hebbe de tied vennot (Dho), Hij 
het zien biele leven vermot (Nw) * Een 
slonter kan meer vermotten, as een pronker 
verpronkt (Ste) 
vermuid z vermuuid 
vermuien z. vermuuien 
vermujd z. vcrmuuid 
vermujjen z. vermuuien 
vermurfd (01-Nl, Ste) bn. [fa'mhrft] 1. 
vermolmd Dat hoolt is hielendal vermurfd 
(01-Nl) 
vermuuld (Bu) Ook vermujd (Obk, Ste), 
vermuid (Wol) [fo'my:jtL..'nMjt/.Jmejt] - 
vermoeid Ze was vermujd van de lange 
fietstocht (Obk) 
vermuuien (OS, Bu, Op) Ook vermujjen 
(Bdie, Dho, Nbk, Nw, Obk, Ste), vennuien 
(Di; Np, 01-Nl, Pe-Dbl, Spa, Sz, Wol) 
[fomy:jçl ...'nt&j ... /...'mj ... ] - vermoeien 
Et kan 00115 zo vermujjen (Obk), Ik bin 
hielemaol vermujd (Nw), Ie moe'n je niet 
te slim verm uien (Np), We mossen oons 
aorig vermujjen, om dat zwaore wark 
allemaole te doen in 't boerebedrief(Obk) 
vernachelen Ook vernaegelen (Obk), 
vernagelen (Sz) [fonaxi, frtn l n€: / 

- vernachelen Pas mar op mit die 
koopman, die kan je wel vernachelen! 
(Obk), Hij is de persoon d'r wel naor om 
iene te vernagelen (Sz), Laot je niet 
vernaegelen deur die koopman, et is een 
bedrieger ( Wol, Obk) 
vernaegelen (verspr.) Ook vernagelen 
(WH) zw. ww.; overg; vernaegelde, het 
vernaegeld [fo'ne:gi7, fç ... / ... na: ... ] 1. 
vernagelen: bespijkeren (Obk) Af' gien 
spiekers in 't zicht holen willen, dan moef't 
hoolt bliend vernaegelen blind vernagelen 
(Obk) 2. hoefnagels inslaan (Obk) De 
lezers van 'tpeerd moe½ opnij vernaegeld 
wodden (Obk) 3. hoefnagels te diep inslaan 
zodat verwondingen optreden (verspr) Et 
peerd is vernaegeld, dan is hij d'r kreupel 
van wodden deurdat de naegel in 't leven 

kommen is (Np, Wol, Nbk), Dat peerd 
hebben ze vernaegeld (Ma, El), Mit 
vernaegelen kommen ze in 't leven (Ste), 
Etpeerd trekt wat mit de rechter veuipote, 
ik daenke dat et even vernaegeld is deur de 
smid (Op) 4. z. vernachelen 
vernaem z. veurnaem 
vernagelen z. vernaegelen, vernachelen 
vernatten (Obk) zw. ww.; overg.; vematte, 
het vernat [fonatu, fç ... ]  1. nat doen 
worden (Obk) Dat stok laand willen ze 
vematten om d'r weer netuurlaand van te 
maeken (Obk) 
vernauwing (spor.) [f2'nDMtr], fç'n..] - 
vernauwing 
vernederen [fonudrn, fç'n ... ] - vernederen, 
krenken Ie hadden him niet zo vernederen 
moeten (Nbk), Hoe meer as ze et Duutse 
volk vernederen, hoe groter dekaans dat et 
Duutse militarisme de kop weer opstikt 
(vo) 
vernedering [fo'nt:dçuj] - vernedering et 
as een vernedering vulen (Nbk), We 
hebben now wel genoeg vemederings had 
(Nbk) 
vernemen st- ww; overg.; het verneumen 
[fa'n ] t. merken, gewaar worden, horen, 
te horen krijgen We vernemen d'r gien 
donder van (Dho), Ik heb d'r niks van 
verneumen daf' vannaacht om drie ure 
thuuskoinmen binnen (Np), Ze vemamrnen 
d'r niks van dat ik d'r an kwam (0w), Hi 
vernam d'r niks van merkte er niets van 
(Bu), (van een vrouw die in verwachting 
is:) Ze het et leven vemeunien(Dhau), Dat 
kuf'zomar vernemen, dat et gien goed spul 
is (0w), Doe ze vernam, da 'k ( .. ) (b), Een 
boel meensken zullen et straks nog wel 
vernemen dat de tieden minder wedden 
zullen het flink merken (Op), Daor hadden 
we niks van verneumen (Spa), 'k He d'r 
nooit wat vemeumen (Nbk), Ik mos et van 
mien breur vernemen (Bdie), Hef'nog wat 
van him vemeujnen? (Nw), Now ja, dat 
zuwwe dan vanzelf wel vernemen (Spa), 
D'r is feest in dörp, mar wij vernemen d'r 
hier niks van (Obk) 2. zich informeren 
(verspr.), in d'r naor vernemen: Ik weet et 
niet, mar ik zal d'r naor vernemen (Dho), 
We zullen daor even naor vernemen (Dfo, 
El), We zullen es vernemen wat dat kost, 
die rioperaosie van de auto (Obk), Hef' d'r 
nog even naor verneumen?(Nbk) 
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verneren - veroddering 

verneren (Db, b: lui, k: Ste) zw. ww.; 
overg; verneerde, het verneerd [fa'nt:ari, 
fç ... ] 1. verdragen, ondergaan Now 't weer 
koold wodt, kaf' best weer een krukien in 
bedde verneren (Db), Hij kon dat eten niet 
verneren (k: Ste) 
verneuden z. vanneuden 
verneuken [fan..., f'n..] - verneuken, 
bedriegen, bedonderen Die kerel het de 
boel verneukt heeft de zaak belazerd, Daor 
het hij je mooi verneukt (01-Nl), Hij leut 
hun verneuken deur dat volkien (Obk) 
verneukeri'je [fonA:kç'lJo, ook ...eja, z. 
-i'je] - verneukerij Dat is allemaole ver-
neukerije (Np) 
verni'jen [fo'ntj, frn..., ook 2nsj..., z. 
nijl] - vernieuwen ot stek vernijen (Bdie, 
Sz, Spa), Et kiepehokke moet neudig 
verrijd wodden (Wol), Hij moet wel es 
wat veraijen an et huus, aanders gaot et 
hadde aachteruut (Obk), De xnuwplaete 
was verrot, die mos vernijd wodden 
(Pe- Dbl), De leerties van mien galgen 
moe'n neudig vernijd wodden (Db) 
verni'jing de; -s, -en; vernijinkien 
[fr'niju, ook .'nej..., z. nij 1] 1. ver-
nieuwing 
vernielder (spor.) Ook vernieler (spor.) 
de; -s [fSni:ldç, frn  ...  /...Ir]  1. vernielal 
vernielen (verspr.) [fa'ni:lq, 4...] - ver-
nielen, kapot maken 
vernieler z vernielder 
vernieling de; -s, -en; vernielinkien [fa 
'ni:luj] 1. vernieling, verwoesting Et weren 
allemaole vernielings (Nbk), in de ver-

nieling raeken (spor) 
vernielzucht (Sz) [...'nl - vernielzucht, 
neiging tot vernielen Die vernielzucht van 
tegen worrig dat is verschrikkelik ( Sz) 
vernien(d) z. venien 
verniendig z. veniendig 
vernienig z. veniendig 
vernietigen (spor., vo) [fç'nitog, fa'n ... ] - 
vernietigen Jim meugen him [nl. een 
schuldbekentenis in dit geval] vernietigen, 
zo was de laeste wil van de netaoris (vo) 
vernietigend (Nbk) [fa'nitagijt] - vernieti-
gend, minachtend Ze keek him vernie-
tigendan (Nbk) 
vernikkelen [fa'niklii, f ] - vernikkelen 
(overg): van een laagje nikkel voorzien 
Een fiets en een peerdebit kon ij vernik-
kelen laoten (0w), De velgen van de fiets 

bin vernikkeld ( Ld); verkleumen (on-
overg.): Ik bin d'r bij vernikkeld (Dfo), Et 
is hier zo koold, ie zollen vernikkelen 
(Nbk, Ste, Np), 'k Vernikkel van de koelde 
(Nw) 
vernis [fç'nts, fo'nis] - vernis (ter bedek-
king) een laogien vernis 
vernislaoge (spor.) [fo'n..., fçn..] - ver-
nislaag 
vernissen (spor.) [fç'nisq, fa'n ... ] - ver-
nissen, van een laag vernis voorzien 
vernoden z vanneuden 
vernoemen z. vernamen 
vernuft (vo) [fanAft, fr...] - vernuft, vin-
dingrijkheid beur technische vernuft (vo) 
vernuftig (Nbk, vo) fo'n&ftx, fç'n ... ]  - 
vernuftig, vindingrijk op ien of aandere 
vern wtige wieze (VO) 
vernumen (OS, ZW, Bu, Np, Nt, Op) Ook 
vernoemen (Diz, 01-Nl, Sun-Ot, Wol) 
[fa'n..., fr'n../ ... ]  - vernoemen, dezelfde 
naam geven Een kiend krigt tegen worig 
zomar een naeme, de oolden wo'n baost 
niet meer vernuumd (Obk), Ze hebben de 
mem van beur kaante vernuumd (Nbk), Ik 
bin naar mien pake vernuumd (Bu, Nt) 
vernuming (spor.) de; -s, -en [fr'n mu], 
fa] 1. vernoeming, het vemumen 
vernuverd (Np, vo) bn., bw. [fonu:wrt, 
. vrt, fr...] 1. verwonderd, verbaasd Hij 
hadde km een benen vernuverd ankeken 
(Np), Ze bin mit de waegen, zee N wat 
vernuverd (vo) 
vernuveren (Bu, Obk, Wol, b, p, b: lm, 
bo:  Bu, Nw) zw. ww.; wederic; 
vernuverde, het vernuverd [fa'ny:wru, 
.. vp, 4...] 1. zich amuseren De kiender 
vernuveren beur mar best (Bu), Ze hebben 
heurzels toch zo vernuverd (Wol), Kuf'je 
nog wat vernuveren?(bo: Bu, Nw) 2. zich 
verwonderen (Obk, b) Doe ze beur dam—  
mit beur beidend al over vernuverden () 
(b) 
verodderen (Dhau, Obk, Ste, Sz) Ook 
verordenen (Dho) [fr'4r/fl'3rdon5n] - 
verordenen: beslissen Ze hebben zeker 
nogal wat te verodderen te beslissen (Obk, 
Ste, Sz), We hebben al even verodderd om 
rit/t mekeer vot te gaon (Dhau); opdragen 
(Obk, Ste) 
veroddering (Ste) de; -5; verodderinkien 
[fr' 4rin] 1. verordening 't Was soms een 
veroddering; dan mos ie de waegen op half 
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verot' - verpappen 

spoor haoken d.i. wanneer de tweede 
wagen schuin achter de eerste wordt 
gehaakt, zodat er niet gemakkelijk diepe 
sporen ontstaan (Ste) 
verof z. veero! 
veroffronteren (Nw, 01-Nl, Sz) Ook ver-
affronteren (Db) zw. ww.; overg.; 
veroffronteerde, het veroffronteerd [frsfron 
'tt:ort,Jfçafron't ... ] - veraffronteren, bele-

digen (vooral: door te passeren, te negeren) 
Jow hoeven je niet veroifronteerd te vriJen 
(01-Nl), Dat kiend wodt gewoon ver-

offronteerd bij de anderen ( Sz), Ik vuulde 
me slim veralTronteerd ( Db) 
verongelokken Ook veroongelokken (Db, 
El, Obk, Np, Pe-DbI, Wol) [fç'or]golokij, 

.ôxa ö:xal...] - verongelukken, om- 
komen door een ongelok (van personen), 
vernield raken (van een voertuig) bij een 
ongeluk 
veronika (Ste) de [fa'rö: nika] 1. in 
blauwe veronika gewone ereprijs (Ste) 
verontrusthied (Bu) de [frontrksthit] 1. 
het gevoel dat verontrusting geeft Ik heb 
mien verontrusthied d'r over zegd (Bu) 
verontschuldigen (01-Nl, v) [fçont-
's1c&ld9g] - verontschuldigen Daor kuj'je 
niet mit verontschuldigen (01-N1), Ze 
lachte een betien verontschuldigend (v) 
veroolderd Ook verouderd (Wil) [fr'o:ldrt/ 
... OM. -  verouderd een veroolderd 
gebruuk, veroolderde woorden 
veroolderen Ook verouderen (Wil) [fr'o:l 
dry/ ... OM... 1. merkbaar ouder worden: 
Hij is hieleniaol nog niks veroolderd doet 
nog jong aan voor z'n leeftijd (Nbk), Ikbin 
niks veroolderd (Bdie), Zie veroolderen ok 
aorig (Ste), De iene is gauwer veroolderd 
(Ste), z. ook ooldsen 2. te oud voor iets 
worden of dat althans lijken Ze bin niks 
veroolderd, ze doen alles nog ze zijn nog 
jong genoeg (Db, Dho, Nw), Ie bin d5-  nog 
niet an veroolderd je bent er nog jong 
genoeg voor (bijv. om  nog een vrouw te 
krijgen) (Nbk, 0w, Spa, vo), Hij is d'r 
bielemaole niet an veroolderd, dat hij nog 
zovule dot er kennelijk nog niet te oud 
voor (Bu, El, Ld, Dfo), zo ook Dat 
kerweigien is hij nog niet an veroolderd 
(01-Nl) 3. in onbruik raken Die woorden 
veroolderen hadde ( spor.) 
verooldsen z. ooldsen 
veroongelokken z. verongelokken  

veroordelen z veroordielen 
veroordielen (1, Nw, Obk) Ook veroor-
delen (verspr.) [f1o:açdi:117L..] - veroor-
delen (door een vonnis) Die is veroordield 
hij is veroordeeld (Nw); zich sterk afkeu-
rend uitlaten Ie moe'n iene niet veroor-

elen veurdaj' weten wat d'r gebeurd is 
(Spa) 
verootmoedigen (b) [fo:ot'mudogp] - ver-
ootmoedigen Wiels wij oons veroot-
moedigen veurjow () (b) 
verordenen z. verodderen 
verouderd z- veroolderd 
verouderen z. vcrooldcrcn 
veroveren (spor.) [fÇo:wrn. ... vp] - 
veroveren (lett.) 
verovering (spor.) [fç'o:wçu, ...vr...] - 
verovering (lett.) 
verpaaien (El, Nw, Op, 0w, Pe-Dbl) zw. 
ww.; overg.; verpaaide, het verpaaid 
[fap ... ] 1. door erover te lopen aantasten, 
kapot maken De bieten bin veipaaid (0w), 
De koenen hebben alles ver paaid (El) 
verpachten [fa'p.] - verpachten (van 
landerijen) 
verpachter (Ld, vo) de; -5; -tien fa'paxtr] 
1. verpachter Dat zien kiender dan vew-de 
verpachter warkten en niet vew-  heurzels, 
now, dat was dan niet aanders (vo) 
verpachting [fa'paxtuj] - verpachting (het 
verpachten) 
verpaffen z. veipoffen 
verpakken [fn'pak] - verpakken, in-
pakken (lett.), ook Lig.: Et uutleggen lokt 
et beste af' et wat in veurbeeldzinnegies 
verpakken (0w) 
verpakking [fo'pakufi - verpakking, 
emballage 
verpangelen (verspr) zw. ww.; overg.; 
verpangelde, het verpangeld [fo'paij(g)Ji] 
1. verhandelen: Makelaars perberen huzen 
en laand te verpangelen (0w), Die ver-

pangelt alles hij drijft handel in van alles 
en nog wat (Nw), vaak negatiever: 
verpatsen, verkwanselen: 157 het zien 
beste koe verpangeld te goedkoop van de 
hand gedaan (Db, Nbk), Hij het al zien 
kiepen verpangeld (Dhau), We kun et zn 
wel geven, mar hij verpangelt et toch weer 
(0w), 1-Zij wil alles wel verpangelen (Nt) 
verpappen (Obk) zw. ww.; onoverg; 
verpapte, het verpapt [fa'paprp] 1. een 
andere speen nemen 
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verpatsen - verplichting 

verpatsen (Nbk, Nw) {fopatsq] - 
verpatsen 
verpatten (verspr) zw ww.; overg.; 
verpatte, het verpat [fapatv] 1. verdelen 
Jim moe'n die poede knikkers eerlik ver-
patten (Diz), in vieren verpatten (Nbk), de 
boel verpatten bij een scheiding (Np) 
verpattinge (vo) de; -n, verpattings 
[fo'patija] 1. verdeling Mar ze kun ok een 
verpattinge veur elk laand vaastestellen 
(vo) 
verpauperen (spar.) [fa'pDMpgij - ver-
pauperen 
verpaupering (spot.) [fo'poMporu)] - ver-
paupering 
verpesten [fo'pestç] - verpesten: ver-
knoeien, bederven disleer verpesten (Nbk) 
verpierewaaien (Db, Diz, Sz) [Wpi:oro 
wa:jt] - verfomfaaien: van personen Hij 
zicht d'r verpierewaaid wit (Db), Hij het 

i goed verpierewaaid (Sz) 
verpieteren (Bu, Np, Ste, Wol) fo'pitrr] - 
verpieteren: verkommeren Et verpietert 
allemaole het verschrompelt (Np), vaak: 
verwaarlozen (Wol), vooral inzake eten: Et 
eten is verpieterd krachteloos geworden, 
ineengeschrompeld (bijv. door te lang ko-
ken) (Bu, Ste) 
verpikken (Ste) zw. ww; overg.; verpikte, 
het verpikt [fo'ptk] 1. door pikken van 
vogels sterk aangetast raken De eerappels 
en paeren bin deur de voegels hielendal 
verpikt (Ste) 
verpimpelen [fo'p...] - verpimpelen 
verplaanten Ook verplanten (WH) 
[fapl ... / ... ]  - verplanten de begonia's 
verplaanten (Ste), Disse boerekooi staot 
ven] te dichte, die moe'k uitdunnen en 
verplaanten ( Op), Ie moe'n gien ouwe 
bomen verplanten (Spa) 
verplaatsen 7_ verplaetsen 
verplaesen z. ver plaetsen 
verplaetsen (verspr.) Ook verpluesen 
(Bdie, Nt), verplaatsen (WH) {fa'ple:tsnl 
--- s L.p1a:tsii] - verplaatsen (ook wederk) 
De scbereslieperskarre was een haan dkarrc 
mit de slieperije d'r op; de man mos 
schoeven of trappen om Mm te veiplaetsen 
(Obk), Ie kun je gauw een aentien ver-
plaetsen zich een klein eindje verplaatsen 
is zo moeilijk niet (Bu), de meubels 
verplaetsen (Op), een aentien verplaetsen 
(Ste), Daor kuj'je vast wel in verplaetsen 

je in inleven, je een voorstelling maken 
hoe het in die toestand, opvatting is (Bu, 
Nbk, Ste) 
verplaetsing [fa'pl...] - verplaatsing: het 
verplaetsen, z. aldaar 
verplanten z. verplaanten 
verpleeghuus {fapl ... ] - verpleeghuis De 
overledene is opbaord in de aula van et 
veipleeghuus in Wolvegao (Op) 
verpleeginrichting (spot.) fo'pl ... ] - ver-
pleeginrichting 
verpleegkosten (spot.) [fo'pl...] - ver 
pleegkosten 
verpleegkunde (1) [fa'pl ... ]  - ver-
pleegkunde 
verpleegster [f'pluxstr] - verpleegster 
verpleegstersroman (spor) [fo'pl ... ]  - 
verpleegstersroman 
verpleegstersschölk (Nbk) Ook verpleeg- 
stersschullc (Pe-Dbl, Sz, Wol) - 
verpleegstersschort 
verpleegstersschulkz verpleegstersschölk 
verpleegstersuniform (spot-) [fo'pl] - 
verpleegstersuniform 
verpleegtehuus (1) [fopL] - ver-
pleegtehuis 
verplegen [faplt:gj] - verplegen 
verpleger (spar.) [f'plugç] - verpleger 
verpleging [fo'plt:gi] - verpleging: het 
verplegen, ook: ziekenzorg in de ver- 
pleging gaon verpleegster/verpleger wor-
den (Obk), zo ook Ze zat in de verpleging 
(Nbk) 
verplegingskosten [fapI ... ] - verplegings-
kosten 
verpletteren [fa'plstp7] - verpletteren 
(lett), ook wel fig. in geval van een 
sportwedstrijd waarin een partij zwaar 
verliest (spot.) 
verplicht [fa'phxt] - verplicht: gehouden 
(om, tot) Ie bin verplicht om je inkomsten 
op te geven (Nbk); voorgeschreven ver-
plicht verzekerd wezen, Over et verplichte 
Fries op 'e schoeien het hier deur dejaoren 
benne hiel wat te doen west (Nbk) 
verplichten [fo'pltxt;] - verplichten, 
noodzaken iene verplichten om (...) (Nbk), 
iene d'r toe verplichten (Nbk) 
verplichting [fa'phxtuj] - verplichting: het 
verplichten, ook: het verplicht zijn: Ik heb 
d'r gien verplichting an mij is geen 
verplichting opgelegd, is heb me niet tot 
het desbetreffende verplicht (Dho, Nbk), Et 

-652- 



verpoffen - verprotsen 

moet gien verplichting wedden het moet 
niet per se moeten (Nbk); dat wat men 
door plicht moet doen je veq.,licbtings 
perberen nao te kommen (Nbk), ide van 
zien verplichtingen ontslaon (Bdie) 
verpoffen (Bdie, Dhau, Nbk, Np, Obk, 
01-Nl, Spa, v, b: In) Ook verpaffen (Np, 
Op) zw. ww.; overg.; verpofte, het verpoft 
[fa'poftplfo'paftp] 1. vertikken (om te doen) 
Nee, F. verpoft et (v) 
verpondinge (Nbk) de [fo'pondtij(g)o] 1. 
belasting op onroerende goederen 
verpoppen [fa'popip]  - verpoppen 
(wederk.) Mit zoe'n veertien daegen komt 
d'r een doppien op; dan gaot et larfien of 
poppien bim verpoppen (Ste), De roepe 
verpopt tot vlinder (Dhau) 
verpoten [fo'p...  - verpoten, verplanten 
De moes wol van 'tjaor bij 't verpoten niet 
best an de gang, deur de dreugte ( Dhau), 
As jonge plaanties te dichte staon, kuj' ze 
et beste verpoten om een goed gewas te 
kriegen (Obk), Af' een stekkien verpoten 
en dat dot et, dan slat dat plaantien an 
(Bu), een struice verpoten (Bu), bomen 
verpoten (Nbk, Spa), verder in verpoten 
van vuur zich verplaatsen (Ld) * Oolde 
meensken mooi' niet verpoten moeten zo 
lang mogelijk op hun eigen plek blijven 
wonen (Np) 
verpotsen (Dfo, Nbk) zw. ww.; overg.; 
verpotste, het verpotst [f'pots] t. door 
potsen grond vergraven, de bodem 
aantasten (Nbk) 2. verkwisten (Dfo) et 
geld verpotsen verkwisten (Dfo) 
verpotten [fo'pstufl - verpotten bloemen 
verpotten (EI, Nbk, Nt) 
verpozen (verspr.) [fotpo:zflI - verpozen, 
even uitrusten even mooi verpozen nao et 
fietsen (Pe-Dbl), Zuwwe even verpozen? 
(Bu, 0w), We gaan mar even op die baank 
verpozen (El) 
verprauten zw. Ww.; overg.; verpraotte, 
het verpraot [f3'pro:ati7 1. bespreken Dat 

wel onder mekaander verpra oten, 
daor hoeven zij niet bij te wezen (Nbk) 2. 
afspreken (App) Ik enjow verpraoten wat 
spreken iets af (App) 3. ompraten (App) 4. 
pratend de tijd doorbrengen (vaak negatief) 
Ik heb de tied verpraot verspild door met 
anderen te praten (Nbk, Nw, Pe-Dhl, Ste), 
Die verpraot zien tied meer as dat hij 
warkt (Ld) 5. zich verspreken, z'n mond 

voorbij praten Ie moe'n soms oppassen daf' 
je niet verpraoten (Obk), De spreker ver- 
praotte him al een benen op die bijlen- 
komst (Db), Verpraotje niet ( Oho, Nbk), 
Hij verpraot him niet, hij is zo stiekem 
(Diz, Ik velpra otte mij al haost (Np, Ste) 
verprikken zw. ww.; overg.; verprikte, 
het verprikt [fo'prikij 1. (ook wederk.) 
ernaast prikken, verkeerd prikken 2. door 
prikken kapot maken Ik hadde mien brei-
schie vergeten en nou hek mien nije 
schulk verprikt (Sz) 
verproezen zw. ww.; overg.; verproesde, 
het verproesd [fo'pru:ziij 1. door z'n lompe, 
foute of klungelachtige handeling een 
troep, prutswerk enz. maken Hij wees op 
et belang van et bezanen of diepe-ploegen 
van et trap-gevulige, wieke laand om 
zodoende een vaas tere bojem te kriegen 
dam-  de koenen en mesienen over benne 
konnen zonder de boel te verproezen (vo), 
Ie hebben de hiele tuun verproesd deur die 
mooie polle weg te haelen (Nbk), Mien 
trui is bielendal verproesd, now d'r een gat 
in zit (Nbk), Ik heb alle sommen verproesd 
(Nbk) 
verpronken zw. Ww. [fo'proijkffl 1. z'n 
geld opmaken, verkwisten door het aan 
mooie dingen, pracht en praal te besteden 
Hij het zien hiele hebben en holen 
verpronkt (Np), Ze zitten now op na t 
zand, dat is gien wonder, want ze 
verpronken alles (Wol), Ie moe'n je hele 
kapitaal niet verpronken (Spa), Die staon 
dr ok niet best veur, raar zie hebben de 
boel niet verpronkt (Nbk, Bu) * Een 
pronker verpronkt niet zo gauw wat een 
slonter verslontert men kan beter te veel 
pronken, te veel uitgeven aan pronken dan 
dat men verkwistend leeft, te slordig is met 
geld en goed (Nbk), zo ook Een pronker 
kan niet zo vule verpronken as een slo ons 
kan verslonteren (Op), Een slonter kan 
meer vermotten, as een pronker verpronkt 
(Ste), Een slonter verliest meer as dat een 
pronker verpronkt (Obk), en Een slonter 
versIon tert meer as een pronker verpronkt 
(El, Nbk) 
verprotsen (spot.) Ook verprutsen 
(verspr.) {fa'pr ...  ... ]  - verprutsen Hij 
verprotst hiel wat (Nbk), Mit een examen 
kan ok hiel wat verprutst wedden (Nbk), 
De hiele boel is verprutst (Nbk), een 
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tekening verprutsen (Bdie), Af' niet acht-
zem binnen op de wasveurschriften, kuf' de 
kleren hielendal verprutsen (Obk), Pas op 
af' de boel verprutsen! dat je de boel niet 
verprutst (Dho), Et is tied verprutsen 't is 
gewoon tijdverspilling (Dhau) 
verprutsen Z. verprotsen 
verpulveren [fo'pAlwrfl ... vç ...  ] - verpul-
veren fit boolt was verpulverd vermolmd 
(Bu), En dat gebeurde eerst naodat de 
Amerikanen de atoombom uutvunnen had-
den en mit twie van die bommen twie 
Japanse steden verpulverd hadden (vo) 
verraegen Ook verragen (Wil) zw. ww.; 
onoverg.; verraegde, is verraegd [fa're:gj/ 
fo'ra:gij] 1. tot stof uiteenvallen, wegteren: 
door droogte Die drinlcerstonne is verraegd 
(Spa, Ste, Np), Die tobbe is bielemaol 
verraegd now we n niet zo vaeke bruken 
is erg uitgedroogd (en daardoor vaak lek) 
(Dhau, Dho, Ma, Np, 0w Obk), De tonne 
verraegt deur de dreugte, d'r moet neudig 
waeter in (Nbk, Nw), De waegen wielen 
kun verraegen (Ste), De ooldefurkis ver- 
raegd(Dho), (bij vergelijking:) Ik verrae-
ge van de dust ik verga van dorst (Bu, Ma, 
Obk, Wol, n, Ste) 
verraffelen (spor.) [for ... ] - rafelen: door 
rafelen uiteengaan 
verragen z. verraegen 
verramsen (spor.) [faramsi?] - verramsjen 
verraod [fa'rs:ot] - verraad: het verraden 
verraod plegen (Bu), Daor is verraod west 
(Nw), In de oorlogsfaoren was d'r veul 

• verraod, et raekt de wereld niet uur (Dfo), 
En () vul d'r iene deur verraod (.) (b) 
verraodelik [fa'rD:odk] - verraderlijk: 
met gevaar dat men gemakkelijk over het 
hoofd ziet Et ies hekt mooi mar kiek uut, 
et is verraodehik, d'r kun nog wel wakken 
in zitten (Nbk), Et is verraodehik weer 
weer dat gevaarlijk kan zijn (bijv. door 
gladheid) (Nbk) 
verraoden St. ww.; verraodde/veraodede, 
het verraoden [fa'n:od;] 1. verraden, 
verlinken, bekend maken wat over/van 
iemand geheim moest blijven (en daardoor 
bedriegen, in gevaar brengen enz.) De boel 
is verraoden (Nw), Ze hebben de boel 
verraoden (Ste, Nbk), Hij het et zaekien 
verraoden (01-Nl), Hij het me verraoden 
(Bu), Die is verraoden (Bu, Nbk) 
verraoder [fa'ro:odr] - verrader Ik wil  

temeensen niet as schrikbroek of verraoder 
te boek staon (vo), je verraoders zitten 
overal (Ste), zo ook Je verraoder slap niet 
(Ste) 
verraomen (Ste) zw. ww.; wederk.; 
verraomde, het verraomd [fa'r5:rn:] 1. door 
te hard werken lichamelijke klachten krij-
gen Hij het 5n verraomd (Ste) 
verrassen (spor., b) [fo'rasi] - verrassen: 
onverwacht en op verheugende wijze met 
iets komen Ik woljow es verrassen, F. (b) 
verrassing de; -s, -en; verassinkien [fa 
'rasuj] 1. verrassing, plotselinge, aan-
gename gewaarwording fit was een hiele 
verrassing dat ze kwammen (Nbk) 
verrechtsen (spor.) [fo'reks]ij - ver-
rechtsen 
verrechtsing [fo'reksuj] - verrechtsing 
verredden (Ma, Np) zw. ww.; overg.; 
verredde, verreddedlhet verredded [fo'red;] 
1. (van een baby) van een schone luier 
voorzien Et poppien moet verredded 
wodden (Np) 
verreenfeld (spor.) [fa'rï:fjt] - verrimpeld 
verregenen [for ... ]  - verregenen, door 
regen mislukken, bederven Et verregent 
hielemaole (Nbk, Nw) 
verreisd (Bu, Ma, Nbk, Np, Obk, Ste, vo) 
[forejst] 1. verreisd H. en bi zeden niet 
zoveule, ze weren te muui van al die nije 
indrokken, en verreisd (vo), Ifij  is aorig 
verreisd (Ma), .. slim verreisd (Obk), Waf' 
ok verreisd, veurige weke? (Np) 
verrek [fa'rek] - verrek Verrek, daor hef' 
ze toch nog! (Nbk), Verrek, now branen 
me de bonen ok nog an (Ste) 
verrekenen [far ... ] -  verrekenen: 
vereffenen: We moe'n dat nog even 
verrekenen (Nw), De bosschoppen wodden 
vaeke deur de veenbaos veurscheuten, dat 
wodde laeter mit et loon verrekend (Db); 
vergissen bij het rekenen Ik heb me 
verrekend, ik moet et nog mar es een keer 
optellen (Nbk) 
verrekieker z. verekieker 
verrekkeling (Nbk) Ook vrekkeling (Ld, 
Op) de; -en [fa'rekirj/'frekiu]] 1. 
verrekkeling, rotzak 
verrekken Ook wekken (bet. 3,4: verspr.) 
zw. ww.; overg., onoverg.; verrekte, het 
verrekt [fa'rsk/'frek] 1. (overg.) verrek-
ken, ontwrichten fe nekke verrekken 
(Nbk), je spieren... (Bu, Nbk), Wathe'kme 



verrekstraal - verrichting 

de aann verrekt! (Np), Ik heb me wat 
verrektbijv door te ver te reiken (Nbk, 
Nw) 2. (onoverg.) creperen (vaak fig) (van 
buy, een koe:) Die zal wel verrekken, die 
vret niks meer die zal wel doodgaan 
(Po- Dbl), De boer lat de beesten verrekken 
(El), Ie zollen verrekken van de kooide 
(Nbk), lene is doodgaon, hij het bi ver-
rekken laoten di. heeft zich tezeer bloot-
gesteld aan de kou (Nw, 0w), G. had Eet 
an de vinger en verrekte van de piene 
(Mun), Ik verrek van de koezepiene (0w), 
Ik verrek van de honger heb in hoge mate 
trek (Obk, Nbk, Nw, Wol), ,..koolde heb 
het geweldig koud (Obk, Nbk, Nw), ... van 
de dust (Nbk, Nw) 3. (onoverg.) kunnen 
schelen Wat kan mij dat now verrekken 
(Spa), Wat kan 't mij verrekken! (Wol), 
Wat verrekt mij dat' (Np), Pattie kan et 
niks verrekken (Nbk), (onpers.) Et vrekt 
me niks, ik hooi d'r mit op (Diz) 4. 
(onoverg; verwensend) barsten, naar de 
pomp lopen Ie kun om mij verrekken barst 
maar (El, Ma, Nbk, 01-Nl, Spa), zo ook 
Laot ze om mien pat verrekken (Dho), 
Verrek om mij! (Nbk, Nw), Verrek mar! 
(Nbk) en Verrek toch! (Nbk, 01-Nl) 5. 
vertikken (om te doen): Ik verrek et (Nbk), 
Hij verrekt et om dat te doen (Ste), Hij 
verrekt et om een haand vat te stikken 
(Diz, Np) 
verrekstraal (Nbk) de; ...stralen; -tien 
[fa'rekstra:ij 1. gezegd tegen/van iemand 
op wie men boos is 
verrekt Ook wekt (verspr.) bn., bw. 
[fa'rEktlfrrkt] 1. (bw., ook met buigings-e) 
in hoge mate Kiender kun je verrekt om de 
kop jengelen (Wol), Hij is verrekte gierig 
(El), Wat heb ie een verrekt mooi jurkien 
an (Nw), Wat sta of' toch verrekte mooi op 
die foto (Nw), Bitterballen kun vrekt hiete 
wezen (Ld), Et was gisteraovend verrekte 
mistig (Diz), Een nefien kan verrekt stik-
ken! (Nt), Et stikt bi allemaole verrekte 
(01-Nl) 2. verwenst, ellendig Die waeter-

tonne is een vrekte stao-in-de- weg (Ld), 
Die verrekte noties altied...! (Spa), Wat is 
dat een verrekte klier (Ste) 
verreltien z. vorrel 
verrenneweren z. verrmnneweren 
verrenten zw. ww.; overg.; verrente, het 
verrent [fnrsntn]  1. rente betalen (over 
leningen e.d.) Af' veule schulden hebben, 

moej' veule verrenten (Ma, Np, 0w), Die 
dikke in de schuld zit, moet hiel wat 
verrenten (Dfo), Af' geld lienen, moef' et 
verrenten er rente over betalen (Nw), Af' 
een hypotheek hebben, moef' de boel 
verrenten (Nbk), Wij moe'n oons haas 
verrenten rente betalen over de hypotheek, 
lening (Dfo), We hebben gien geld te 
verrenten (Diz), Ze kun de boei niet meer 
verrenten hebben onvoldoende geld de 
rente te betalen (Pe-Dbl), Ie kun wei gauw 
wat anhaolen, mar ie moe'n et ok allemaole 
max verrenten kunnen de rente kunnen 
opbrengen (Spa), Af' dat allemaol verren-
ten moeten (..) aan geld moet opnemen 
om te betalen en er dus rente over moet 
betalen (Ste), Hij het wei een mooi 
prottien geld om dat te verrenten om er 
rente over te vangen (Wol) 
verrepelen (Bu, Dho, El, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Ste, Sun-Ot) Ook verriepelen (Ste) 
st. ww.; overg., onoverg.; verrepelde, het 
(bet. 1)/is verrepeld { fo'rt:p ffa'ripv 1. 
(overg.) door erop te trappen, te liggen 
woelen enz. beschadigen, vernietigen, in 
wanorde brengen As de kwaojongen op 'e 
hufbuiten klommen, konnen ze die aorig 
verrepelen (Obk), Ze hebben alles ver-

repeid (El), De jongen hebben de hiele 
tuwi verrepeld (Np), et bedde verrepelen 
(Bu, Dho, Nbk), Gao weg, ie verrepelen et 
me hielemaole (Nw) 2. (onoverg.) door 
woelen, trappen enz. beschadigd raken, in 
wanorde raken (Nbk) As kleinjongen op et 
bedde ommespringen, verrepelt dat (Nbk) 
verreuren Ook verruren (Bu, Obk, en 
oost) - verroeren lemeugenjeniet 
verruren, aanders vaal ie d'r of (Nbk), We 
zien de haeze soms verreuren in zien leger 
(Obk), Mit wegkroepertien moej' je niet 
verruren, eers zien zeje (Nbk), Hij wedde 
zo stief,' hij kon lijm niet meer verruren 
(0w), De zael zat zo vol, ie konnen je 
za ver niet verruren (Obk), I'J kun dr gien 
vin verruren (0w), Hij durft gien vinger te 
verruren (0w) 
verreweg Z. veerweg 
verrichten (spor.) [fo'rtxti3] - verrichtenje 
wark verrichten (0w), een goeie daod 
verrichten (Nw) 
verrichting (Nbk) de; -s, -en [fa'rtxtu]] 1. 
verrichting, vooral: elk der bijzondere 
handelingen bij het rijexamen 
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verrieden {fa'ridi]  - verrijden Af' 
mesinennen mit de gaonde waegen dan is 
M,  iene die et opbacit, iene die et verridt 
en iene die et op et laand brengt (Ste), 
zaand verrieden (Bu) 
verriefelen zw. ww.; overg.; verriefelde, 
het verriefeld [fo'rifxij 1. bedotten, mislei-
den, anders uitpakken dan je zou denken 
Et verriefeltje (Nbk, bo: Bu, Nw), Et weer 
kan je soms ok verriefelen, dan bef' bij  -
glieks niet deur dat et glad is (Nbk), Dan 
schiet ie de Vos deur de stat, want die 
vernefelt je haost altieten (b), De tied 
verriefelt mij ik heb de juiste tijd niet in 
de gaten gehouden (Nw) 2. (overg.) te 
grazen nemen (Dfo, Obk, b: im) iene 
verriefelen iemand te grazen nemen (Db, 
Dfo) Daenk d'r omme af' mit die zaeken 
doen, want die kan je wel es verriefelen 
(Obk), Deur alles an mekeer te liegen, kaf' 
soms iene verriefelen op een dwaalspoor 
brengen, op het verkeerde been zetten 
(Dfo) 
verriepelen z. verrepelen 
verrimpeld (Ste) [fotnmpJt, fç'mpt] - 
verrimpeld, met rimpels bedekt (z. ook 
verreenfeid) een verrimpeld gezicht (Ste), 
II. was hielendal verrimpeld (S te) 
verrinneweren (Bu, Nbk, Np, Obk, 01-Nl, 
0w, b: lm) Ook verrenneweren (Bu), ver-
henneweren ( Nw, 01-Nl), verhinneweren 
(Sz) zw. ww.; overg., onoverg.; verrinne-
weerde, het (bet- 1)/is verrinneweerd 
[farnowt:arn/farsna'w ... /fçhcna'w ... / 
frino ... ]  1. (overg.) verruïneren, ver-
nielen, doen vergaan, in wanorde doen 
geraken De wiend is deur de hujopperties 
gaan, ze bin helemaole verbenneweerd 
(Nw), De tuun is hielemaol Verrenneweerd 
verwaarloosd, slecht bewerkt (Bu), Dat zij 
en T. hebben op een aovend (.) alle an-
tennes en rutewissers van de auto y  Ver-
rinneweerd ( v), Et bedde is hielemaole 
verrenneweerd is onopgemaakt, ligt door-
een (Bu) 2. (onoverg.) vergaan, sterk 
aangetast raken Van buten zicht et oolde 
schrift van oonze mem d'r wat ruderig nut,-  
de rogge wat stokkend en de tippen wat 
verrinneweerd (Obk), Et is hielemaole 
verhenneweerd, et is hielemaole uut me-
kaander (Nw) 
verrinnewaosie (Db, Dhau, Obk) Ook 
verrinnewasie (Sz) de; -s [f1tnown:osi, 

for ... / ... wa:si] 1. vernieling, vernietiging 
verrinnewasie z. vermnewaosie 
verroelen z. verrollen 
verroemen (verspr.) Ook verruinen (Obk, 
0w) zw. WW.; overg., onoverg.; verroem- 
de, het verroemd [forfitp:/ ... rS?w:] 1. 
(overg.) verruimen: ruimer maken, uit-
breiden Die jurk zit wat nauw en de nijster 
mes him wat verroemen (Obk), Ze hebben 
de boel wat verruumd (Dhau), De kaemer 
is zo vol, we zullen et mar verroemen 
(Dho) 2. (onoverg.) ruimer, wijder worden 
As die boswal d'r of komt [gekapt wordt] 
verroemt et uutzicht d'r aorig van (Bu) 3. 
(overg.) meer lucht geven (bij het ademen) 
Die medesien en verroemen me aorig, ik 
kan weer roemer aodembaelen (01-Nl), Af' 
verkolen binnen, dan kan een draankien 
bief wat verrumen (El), lene die et vaeke 
wat benauwd het en daor dan wat veur 
krijt, dan verroemt dat, dan wodt etje wat 
roemer (Bu) 4. (overg.) meer mogelijk-
heden geven de veurweerden verroemen 
(Op) 5. (overg.) opluchting veroorzaken 
(Obk) As d'r jow wat dwas zit en ie 
praoten et nut, dan kan jow dat soms wel 
verrurnen (Obk) 
verroeming Ook verruming (Nbk, Nt) de; 
-s, -en [fo'rfimuj/fo'r5mtij] 1. verruiming, 
het verroemen in de verschillende bet., z 
aldaar Ja, en dat zo] een hiele verroeming 
geven meer mogelijkheden, een hele op-
luchting (d), Et is een verruming dat de 
scboonznaek over is (Nt) 
verroest (Bdie, Dfo, Ld, Nbk, Np, Obk, 
Ste) tw. [forust] 1. uitroep van verbazing, 
teleurstelling, tegenslag Och verroest, daor 
heb ik hielemaole vergeten de praoters op 
te zeggen (Ld), Verroest man, loop naor de 
pompe(Dfo), Verroest, dat was ik nog niet 
(Nbk) 
verroesten [fo'rustn] - verroesten: met 
roest worden overdekt, door roest worden 
aangetast, vastroesten: Dat ding verroest 
hielemaole ( Bdie), De fiets staot te ver-
roesten (Nt), Et slot was verroest (Nbk), 
De reels boven de hujdeure weren 
hielemaole verroest (Ld), (van iemand met 
een ruwe huid, bij vergelijking:) Hij is 
aorig verroest deur de regen (01-Nl); 
kunnen schelen Et kan mij niks meer 
verroesten (Spa),  Wat kan et mij 
verroesten (Bu); verrekken, barsten, naar 



verroezen - verrumen 

de pomp lopen: Ie kun om mij verroesten 
(Bdie, Nbk, Nw), Ze kim om mij 
verroesten (mit hout gezeur), ik doe niet 
alles wat ze zeggen (Dfo, Nbk, Obk, Spa, 
Sz), Och je, verroest om mij! (01-Nl), 
Verroest ie mar! (Ste) 
verroezen (ZW, Dfo, Nw) zw. ww.; 
onoverg.; verroesde, is verroesd [fa'ru:zij] 
1. door de overweldigende hoeveelheid, 
intensiteit het niet meer aan kunnen Ik bio 
d'r in verroesd, alles moet inienen toe-
gelieke(Ste), Hij het zovule om hanen, dat 
hij verroest d'r bijkaans in is met teveel 
tegelijk bezig (Ste), Daor zoj' toch in 
verroezen (Nw), Et was zoek smerige 
rommel, ik verroesde d'r hielemaole in 
(Dfo) 2. (wederk.) verkeerd inschatten, 
verkeerd taxeren (Ste) le kun je verroezen, 
dan hef' et verkeerd inschat (Ste) 
verroken [fbr ... ] - verroken: door te roken 
aan geld opmaken 
verrokkelik (k:  Ste) bn.; -er, -st 
[fa'rok k] 1. verrukkelijk Verrokkelik was 
't (k: Ste) 
verruilen Ook verrulen (verspr.), verroe-
ten (Nbk) [ftuinl...'rylnl..'ruln] - verrol-
len veur 't verrollen van bomen (Obk) 
verroonselen (Bu, Op) zw. ww.; overg.; 
verroonselde, het verroonseld [fo'r6: 3sln] 
1. door te kwanselen verkopen Dat hewwe 
verroonseld (Bu), Dat het hij niet veur 
eigen gebruuk kocht, mat alliend om et 
weer te verroonselen (Op) 
verroppen (verspr. WS, Nbk, Ow) 
ww; overg; verropte, het verropt {fa'rDpip, 
ook fr ... I 1. vernielen door kapot te 
scheuren, te vertrappen ed. Hij verropte 
zien hele kleren om bij een eksternust te 
kommen (01-Nl, Bdie), Die hond het de 
hiele gangmatte verropt (Wol), De hond 
het de baank hielemaol verropt (Nbk), Ie 
mot  de planke niet helemaol ven-oppen 
verscheuren (Spa), Dat hoolt is verropt, 't 
is hielemaole verkarfd (Bu), De koenen 
hebben de hele tuun verropt (Ste, 01-Nl), 
Et grösveld is hielendal verropt (Bu), Ze 
hebben me dat hielemaole verropt (Ste), Ik 
heb me de huud verropt m'n lichaam heeft 
te lijden gehad doordat ik zoveel, zulk 
zwaar lichamelijk werk heb verzet (Spa, 
Diz), Ie kun je soms lillik verroppen al' 
werk doen wat te zwaor is (Sz), Hij het n 
hielemaole verropt (Bu, 0w),  de hele 

peinze verropt (Np), zo ook Mi die 
zwaore bomen kuj'je wel verroppen, pas 
mat wat op (Obk) 
verrot T bn. [fa'rotJ - verrot, bedorven (z. 
ook onder verrotten) verrotte eerpels, . 
pels, Verrotte mest dat is et beste, dan is et 
stro ok verrot (Ste), (van iemand die een 
wind laat die erg stinkt:) Die is hielemaol 
verrot (Bu), Hij is (lange) niet verrot hij is 
bepaald slim (Nw, Obk, Ste, Sz, Wol) 
verrot II bw. {fo'rDt] 1. ellendig, beroerd 
Et was een verrot minne tied (Nbk), Et is 
verrotte koud ( Spa) 
verrotten fa'rotn] - verrotten Soms kim 
de eerappels mit een slim natte haast wel 
verrotten in de grond (Obk), De muur- 
plaete was verro4 die mos verni7d wodden 
(Pe-Dbl), De boel kan d'r mooi onder 
verrotten n.a.v. als de onderliggende stop- 
pel tijd had om te rotten (Np), Hij is 
hielemaole verrot, je hij heeft een ge- 
slachtsziekte opgelopen door met prosti- 
tuees naar bed te gaan (Nbk), Hij stonk zo 
[door de wind die hij liet], hij kan wel 
verrotten (Sz), zo ook Kerel wat stink ie, 
ie konnen wel verrot wezen (Nw, 0w, 
Diz); vertikken om te doen Hij verrot et 
om dat rvaore wark te doen (Bu, Nbk, 
Obk), Hij verrot et om te betaelen (0w), 

om zien fiets schoon te maken (Sz), 
...om een haand uur te stikken (Diz, Np); 
kunnen schelen Et verrot him niks (0w), 
Wat kan mij dat verrotten (Nbk), Wat kan 
et mij verrotten (Bu) 
verrotting de [forotuij 1. verrotting, het 
verrotten 
verrottingsperces (1) [f'r ...  ]  - verrot-
tingsproces 
verruilen [fa'rjlIj - verruilen Zuwwe 
even van stoel verruilen? (Wol), De boer 
wol de koe verruilen tegen een betere koe 
op 'e mark en wol wel wat toegeven ( Obk), 
Ie maggen et nog verruilen d.i. in de 
winkel tegen iets anders, bijv. een 
kledingstuk van een andere maat (Dho), zo 
ook Ik wil d'r wat =dors veurhebben, dat 
verruil ik wel een keer (Ste), Zo 'k mien 
klompen niet even verruilen kunnen 
vandeweke, want dissen bin me toch te 
klein (Nbk), postzegels verruilen nl. bij het 
verzamelen (Bu) 
verrulen z. verrollen 
verrumen z. verroemen 
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verruming - verschienen 

verruming z verroeming 
verrureii z verreuren 
verrusselen (Nbk, Obk, j) zw. ww.; 
overg., onoverg.; verrusselde, het verrus-
seld [fo'rAsflI] 1. licht bewegen de blatties 
verrusselen (j), et bedde even verrusselen, 
dat et weer slicht wodt licht dooreen 
gooien, opschudden (Nbk, Obk) 
versch. - afkorting van verschenen, 
verschillende 
verschaaien zw. ww.; onoverg. (bet. 1), 
wederk. (bet. 2); verschaaide, is (bet. 
1)/het (bet. 2) verschaaid [fo'ska:jn] 1. 
anders worden ten opzichte van de 
overigen Die is bielemaole verschaaid hij 
is geheel anders geworden (Bu), Die 
bloemen bin verschaaid zijn bestoven door 
andere bloemen, waardoor ze eigen-
schappen hebben overgenomen (Np), zo 
ook (van planten, ook van dieren, met 
name vee:) Dat soorte is hielemaole 
verschaaid (Nw), Een bloeme of dier kan 
nao een krusing weer in de oolde vorm 
weerommekommen, bijveurbeeld duzend-
schonen, die verschaaien op 't lest weer 
naor heur wit mit rooie kleur (Dhau) 2. 
(wederk.) z'n benen te ver uit elkaar doen 
(Wil, Nt) Verschaaien deej'af' de bienen te 
vere uut elkaar deden, as bij een spagaat; 
dat zo] geveerlik wezen (Mun), Af' een 
spreidzit maken, kuj' je wel verschaaien 
(Sz), Ie zullen je verschaaien (Nt) 
verschaffen (Nbk, Wol, 1) [fa'skafqi, fr..] 
- verschaffen iene geld verschaffen (Nbk), 
Kuj'mij ok raod verschaffen? (Wol), iene 
inlichtings verschaffen (1) 
verschandeliseren (Pe-Dbl) zw. ww.; 
overg.; verschandeliseerde, het verschan-
deliseerd [fskandlVsuarn] 1. te schande 
maken 2. z. verschenneliseren 
verscheel (ZW, Obk) et; verschelen 
[fo'skul, fr..] 1. ruzie, onenigheid (z. ook 
onder verschil) Ze hebben verscheel (Ste), 

• een groot verscheel hebben flinke ruzie 
(Ste), Daar hek verscheel mit (Ste), Ze 
praoten nooit weer, want ze hebben een 
groot verscheel had (Obk) 
verscheiden 1 [fb'skcjdi] - verscheidene, 
nogal wat verscheiden meensken verschei-
dene mensen, ook zelfst.: Verscheiden 
hebben him nog kond (Nbk), verscheiden 
keer 
verscheiden II (Bu) [f'skejdn] - verschei- 

den, overlijden Die man is ok verscheiden 
is overleden (Bu) 
verscheidenhied (1) [fa'skejdi7hit, fr••] - 
verscheidenheid: groep van verschillende 
eenheden 
verschelen z verschillen 
verschenen (Bu) bn. [fo'skï:n:] 1. verle-
den, in verschenen zaoterdag (Bu) 
verschenneleseren (Sz) Ook verschunde-
liseren (Wol) zw. ww.; overg, onoverg.; 
verschenneleseerde, het verschenneleseerd 
{fo..., fr.../...skandii'st:arn] 1. beschadi-
gen, beschadigd raken, aantasten, aange-
tast raken Et liekt niet best mit die mure, 
ze hebben n helerna ole verschennele-
seerd (Sz), De kaaste is verschandeliseerd 
(Wol) 
verschepen (Db) [f'skupxp, fç ... ] - ver-
schepen Et zand wodde in Rotterdam 
verscheept (Db) 
verscheulen (1) [f'sk.&:li, er---] - ver-
scholen 
verscheuren [fatsk.&:orn] - verscheuren, 
kapot scheuren een laeken verscheuren an 
stofdoeken (Nw) 
verschienen st.  ww.; onoverg.;  is 
verschenen [f&ski(:)i:, fr'sk ... ] 1. vaal van 
kleur worden, verbleken Et blad an de 
bomen begint al aorig te verschienen, now 
et haast wodt (Obk), Mien overgedienen 
bui an 't verschienen (Nt), Alles verschient 
deur de zunne (Diz, Wol, De gedienen 
verschienen al aorig (Ste), Et behang is 
vaele, et is verschenen (Ste), Dat over-
gedien is verschenen deur de zunne (Sz), 
Ze zitten altied mit de boel potdichte, want 
ze bin doodsbenauwd dat de meubels ver-
schienen zullen (Obk) 2. te voorschijn 
komen, komen opdagen, zich laten zien 
Zo, verschien ie ok weer es zo, ben je er 
ook weer eens (Ste), As et een betien is 
dan kom ik wel, dan ziej' me wel 
vers chien en (Nbk, Sz), Ik zie je wel 
verschienen, ie bin altied welkom ik zie 
het wel als je komt (Pe-Dbl), ffi7 moet 
veur de rechter verschienen (Bu), Ik moet 
bij de rechter verschienen (Wol), De dok-
ter verschien t elke weke wel een keer 
(Dhau), Hij is niet op 'e vergadering 
verschenen (Wol), Ik mos daar om die tied 
ver- schienen (Np), Ie kun wel mit zoo 51 
vrouw verschienen ze ziet er (erg) goed uit 
(Nbk), Hij kan overal wel verschienen 
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verschiening - verschimmelen 

optreden, zich laten zien (Nbk) 3. (van 
publikaties) het licht zien Wanneer 
verschient dat woordeboek? (Nbk) 4. 
overlijden (Bu) Hij is verschenen (Bu) 
verschiening [fo'ski:nu]I - verschijning: 
persoonlijkheid N is wel een aorige ver- 
schiening, alhoewel heur gezichte wel wat 
plofferig is (Op); verschijnsel (Obk) We 
dochten dat de rits een nao- oorlogse ver- 
schiening was (Obk); verschijning in reli-
gieuze zin (Ste), in Maria-verschiening 
(Ste) 
verschieningsdautum (spor.) [fo'sk..., 
fr'sk...II - verschijningsdatum 
verschiensel [fo'ski:si, li••-I - verschijnsel, 
dat wat verschijnt Et verschiensel kennen 
we wel, mar we weten niet hoe et heet 
(Spa), een vremd verschiensel 
verschiet (Dhau, Nbk, Np, Nt, Nw, Ste, 
ho: Bu) et [fo'ski:t, fr ... ] 1. vooruitzicht, in 
in ei verschiet. We hebben nog wat in et 
verschiet (Nbk, Nt), Wij hebben nog een 
brulloffien in 't verschiet (Nw), Dat ligt 
nog zo veer in 't verschiet (Sz), Ie hebben 
nogal wat in 't verschiet jij zult nogal wat 
doen, verzetten enz. (Np) 2. extra tijd 
waardoor men nog wat speling heeft (Ste) 
As die meensken now wat Jaeter kommen, 
dan hebben we nog even verschiet (Ste) 3. 
keuzemogelijkheden, met name in een 
winkel (ho: Bu) Daor hadden ze wat meer 
verschiet (be: Bu) * Kommen de ploemen 
in et riet/Dan is de zoemer in 't verschiet 
(Obk) 
verschieten T st. WW.; overg., onoverg.; 
is/het (bet. 1) verscheuten [fo'ski:tn, fç --- ] 
1. (overg.) verschieten: schietend verbrui-
ken je krant verschieten: Hij het te vule 
meensken bedonderd, hij het zien kruut 
verscheuten, hij hoeft niet weer te kom-
men (Ste), 1*7 het (veur) een protte geld 
vers che uten door te schieten gebruiken 
(Nbk) 2. (onoverg., ook wederk.) in z'n 
verkeerde keelgat krijgen, verslikken (Nw, 
Sz) verschieten in de brokken iets in z'n 
verkeerde keelgat krijgen (Nw), Neem niet 
zoe'n grote slok, dommiet verschiet ie d'r 
in (Sz), In et eten kuj'je verschieten (Sz) 
3. (onoverg.) van de ene plaats naar de 
andere schieten sterren verschieten (14), 
Aj' an de kaante van de sloden langes 
leupen, kon d'r soms een snoek verschieten 
(Ld) 4. (onoverg.) snel van kleur veran- 

deren, kleuren Hij verscheut (b), Aj' 
schrikken, kuj' van kleur verschieten (Nw) 
5. (onoverg.) vaal van kleur worden (Nbk) 
Dat goed is staorigan deur et wasken 
verscheuten (Nbk) 
verschieten II st. ww.; overg.; het 
verschoten [fa'ski:tn, f ... ] 1. veel te goed-
koop van de hand doen Hij het et voor een 
habbekrats verschoten (Np, Pe- Dbl), Ik 
hebbe et verschoten (Wol), Dat was een 
minne koop die 'k daon hebbe, daor hek 
Hal wat op verschoten (Dfo) 
verschikken [fo'sktkifl - verschikken: 
anders plaatsen We willen de boel wat 
verschikken (Dho), de boeken op 'e boeke-
planke verschikken (Spa), Ik zal de bloe-
men even wat verschikken (Nw) 
verschil [fo'skil, fr•••] - verschil, onder-
scheid, het anders zijn D'r is toch wel 
verschil tussen die bloempies (01-Nl), Et 
weer is een aorig verschil mit gister (Ste), 
D'r zit nogal wat verschil in nl- in prijs 
(Bu); verschil bij aftrekking Et verschil 
delen (Bu); onenigheid (Db, Dfo, El, Ma, 
Obk) Ze hadden verschil (Db, El, Obk, 
Ma), z. ook verscheel 
verschillen (verspr.) Ook verse/telen (Dho, 
EI, Ma, Ste, j) fo'skdil..'skt:lii] - ver- 
schelen, verschillen Wij verschillen te vule 
(Nt), Zo op et oge verschillen die twieling 
niet vule (Db), Et !ere verschilt mit et 
aan dere (01-Nl), Die verschelen niet vule 
in leeftied (Dho), Dat peertien, die 
verschelen nogal wat in leeftied (Obk); 
kunnen schelen (Ma, Ste) Et verscheelt,1  
verschilt me niks kan me niets schelen 
(Ste), Et kan me niks verschelen (Ma) 
verschillend fg'skUn, fr •] - verschillend: 
onderscheiden, ongelijk D'r wodt verschil-
lend over docht (Nbk); afwijkend Ze heb-
ben de luizen verschillend opvarfd afwij-

kend ten opzichte van elkaar (Nbk) 
verschillende [frskUda,  fosk ... ] - ver- 
schillende: enige, diverse Verschillende 
meen sken kommen daor al niet meer 
diverse mensen (bi), (zelfst.) D'r bin ver-
schillenden van verrot van die appels (bi) 
verschimmelen [foskimin] - verschim- 
melen Dat stokkien keze is hele,naole 
verschimmeld (Diz), Mienjasse hing hele- 
maol verschimmeld in de kaste (Sz), Er hut 
is verschimmeld (Nt), Die koste brood is 
verschimmeld (Dfo) 
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verschoel - verschrieving 

verschoel et [fo'skul, 4...] 1. plaats om 
zich te verschuilen, beschutting In et 
verschoel van een boswal wodde van alles 
uuthaeld (0w), De streuper zachte ver-
schoel aachter een bospolle ( b), Naachs 
kon hij genoeg verschoel vronen onder de 
polleboel in de wal (v), Doe (..) baggelde 
hij uur de sloot weg en leup zo badde as 
hij kon en zoveule verschoel zukend as 
hij vienen kon, op huus an (vo), een 
laandhokke, veur verschoel van vee (Dhau) 
verschoelen Ook verschulen (Wil) zw. 
ww.; wederk; verschoelde, het verschoeld 
[fa'skulq, r•] 1. zich verschuilen K. har 
him (.) verschoeld aachter en half onder 
een hulzenpolle ( b), We verschoelen oons 
nar wat aachter die dikke boom (Diz), je 
aachter iene verschoelen zich achter ie-
mand verschuilen (Eg.), zich op een ander 
beroepen (om aan iets te ontkomen): Die 
verschoelt zn aachter zien breur (Bdie), 
Pattie rneensken kun heur zo makkeJik 
aachter een aander verschoelen ( Obk), je 
argens aachter verschoelen zich op iets 
beroepen (om aan iets te ontkomen): Je 
perberen je d'r wel achter te verschoelen, 
nar et is wel waar, beur (01-Nl), Ie moe'n 
je daar niet aachter verschoelen (Nt), Daor 
kon hij him aachter verschoelen (0w) 
verschoeven Ook verscijuven (WH) [fa 
'sk 4'sk ... ] - verschuiven (van de ene 
plaats naar de andere) de meubels ver-
schoeven (Bdie), een kaaste verschoeven 
(Bu), Et ging nogal raer toe, de hele boel 
is verscheuven (Diz), ... de biele boel ver-
scheuf(N1ok); uitstellen een ofspraok ver-
schuven (Spa), Die praoterij/e moe'n we 
verschoeven naar een aandere keer (Dfo), 
Ik wil de zijtied van sommige vruchten ok 
wat verschoeven (Ld) 
verschoeving Ook verschuving (Wil) 
[fosku:wtij,  vu]/ -] - verschuiving: het 
verschuiven, ook: het verschoven zijn (1) 
een grote verschoeving bij et stemmen (1) 
verschonen [fa'skö:an:, fp..] - verscho-
nen: schoon ondergoed aandoen (en veelal 
ook schone bovenkleren): Aj'je verscho-
nen dooi' schoon ondergoed an (Nbk), 
Zaoterdags mossen ze vroeger verschonen 
(Bdie), Zaoterdags mossen we oons ver-
schonen (Wol), Et wodt neudig tied daj'je 
verschonen (Db), Vroeger verschoonden 
we oons altied op zaoterdagaovend (Spa), 

Ik heb me lekker even verschoond (Bu), 
Hej'je al verschoond? (Ste); ook in ver-
gelijkbare zin: Etpoppien moet verschoond 
wodden (Np), bedde verschonen schone 
lakens en slopen aanbrengen (Nbk, Ste), 
stro verschonen een schone laag stro aan-
brengen (Sz); verder in d'r verschoond van 
wezen er geen last van hebben, worden 
ontzien (Dho, 01-Nl, Ste): We bin d'r 
aorig verschoond van (Ste), --- bleven (01-
Nl), Daar hope ik verschoond van te 
blieven ( Dho) 
verschonige z. verschoning 
verschoning (Nbk) Ook verschonige (ZW) 
de [fo'skô: ómil, fç ... I...'skô: noy] 1. scho-
ne kleren (z. ook verschoondersgoed, ver-
schoonderz3ie) 2. schone lakens en slopen 
(Ste) 
verschoond z. onder verschonen 
verschoonderi'je (Nbk) de [ ... dr'tjQ,  z ook 
-ije] 1. schone kleren (z. ook verschoning, 
verschoondersgoed) Ik bobje verschoon-
derije klaorlegd (Nbk) 
verschoondersgoed (El, Nw, Ste) et 
[ Jsk ... ] 1. de schone (onder)kleren die 
men aandoet nadat men zich heeft ge-
wassen (z. ook verschoonderije, verscho-
ning) Waor hef' et verschoondersgoed 
hennelegd? (Nw) 
verschoppeling (spor.) de; -en, -s; ver-
schoppelinkien [fa'skop1t, f1...] 1. ver-
schoppeling 
verschoppen (Dmi, 0w) zw. ww; overg.; 
verschopte, het verschopt [fo'skopqi, fç ... ] 
1. lett. van de ene plek naar de andere 
schoppen of uiteen schoppen, all, in Eg. 
gebruik, in mit 'tfertuun an 't verschoppen 
wezen z'n geld, bezittingen verkwisten, 
verkwanselen (Dmi, 0w) 
verschraansen (Nw) zw. ww.; wederk.; 
verschraanste, het verschraanst [fosk..., 
fÇsk ... ] 1. te veel eten (door te schransen) 
Ik heb me verschraanst an dat eten (Nw) 
verschraolen (spot.) [fa'skr3:h2, fr] - 
verschralen: schraler worden 
verschreppen z. verschriopen 
verschrieven [frskr...,  fa...] - ver-
schrijven: door te schrijven inkt, papier 
ed verbruiken, ook (wederk.) een fout 
maken bij het schrijven 
verschrieving de; -s, -en, verschrie-
vinkien [fo'skri:wuj, _vt], 4...] 1. ver-
schrijving: schrijffout 



verschrik - versiering 

verschrik z. verschrikt 
verschrikkelik I bn.; -er, -st [fa'skrtklok, 
fr...] 1. vreselijk, schrikwekkend Dat de 
iene de aander zoks andoen kan, et is toch 
verschrikkelik (Nbk), een verschrikkelike 
fout, een verschrikkelik ongeluk, d'r ver-
schrikkelik uur zien, Verschrikkelik! 't is 
erg! 2. erg hevig een verschrikkeliklewaai 
maeken (Nbk), een verschrikkelike ruzie 
(Nbk), (verb.) Ze hadden een verschrik-
keliken ruzie (Nbk), een verschrikkelike 
storm, (verb.) D'r ston een verschrik-
kelíken stok wiend (Nbk) 
verschrikkelik II bw. 1. in hoge mate Et is 
verschrikkelik mooi (Np), Ie moe 'n niet zo 
verschrikkelik zeuren (Nbk) 
verschrikking (spot.) [...'sk...]  - ver-
schrikking: afschuwelijkheid 
verschrikt (verspr.) Ook verschrik (Bu) 
bn., bw.; -er, -st [fa'skrtkt, fr'skrikt/ 
...skrtk] 1. verschrikt, geschrokken iene 
verschrikt maeken doen schrikken 
(verspr.): Ik heb in verschrikt maekt heb 
hem doen schrikken (Nw, Spa, Sz, Np), Ie 
maeken me verschrikt mit stiekem in huus 
te kommen (El), N. meuk me toch zo 
verschrikt, ik sten te trillen op de benen 
(Sz), voegels verschrik maeken (Bu), Ik 
wodde d'r verschrikt van (Nt), Hij keek 
verschikt om m henne (Diz, Nt, Spa), 
...toe (0w), We stonnen d'r verschrikt van 
mit dat onweer, allemaole vuur an de locht 
(Dfo) 
verschrippen (Dfo, Ld, Nbk, p, b: Im, in) 
Ook versehreppen (Dho, b: in) zw. ww.; 
wederk.; verschripte, het verschript [fo 
'skripip, fr'sk..J...skrapm] 1. te hard 
werken en daarvan de gevolgen onder-
vinden (in lichamelijk opzicht) We hebben 
oons verschript (Nbk), Hij het m hiele-
maol verschopt (Dfo) 
verschrompelen [fa'skrompin, fr._.] - ver-
schrompelen: schrompelig worden, rimpe-
lig worden, ineenschrompelen Die eerpels 
verschrompelen hier bij de kachel (El), De 
oolde eetpels bin hielemaole verschrom-
peld, d r zit ok niks meer in (Db), Et blad 
verschrompelt in de haast (Ste), As leer te 
hiete wodt, verschrompelt et zomar (Spa), 
We maggen de gruuntetuun wel waeter 
geven, aanders verschrompelt alles (Diz), 
Dat laand is deur de druugte helemaol 
verschrompeld (Obk), 't Grus staot ver- 

schrompeld op e wottel (Diz), We bin 
zachiesan allemaol al wat an 't verschrom-
pelen (Obk) 
verschruien z. verschruuien 
verschrujjen z. verschruuien 
verschruuien (OS, Bu, Nw) Ook 
verschrujjen (WS zuid. van de Lende, 
Obk), verschruien (WS noord. van de 
Lende) [fa's..., fr's...] -  verschroeien 
(overg.) Et is niet verbraand, et is 
verschruuid (Bu), De zunne verschruuit et 
laand (0w), (onoverg.) Et verschruuit 
hielemaole (Nbk) 
verschuldigd [fa'sknldtxt, fr...] - ver-
schuldigd, in verschuldigd wezen nog 
moeten betalen: Wat bin k je verschul-
digd? (Nbk) 
verschulen z. verschoelen 
verschuven z. verschoeven 
verschuving z. verschoeving 
versie (1) ['fcrsi] - versie, uitvoering 
versier (Dho) et [fo'si:ar, fr...] 1. het 
versieren, het aanbrengen van versiering 
versieren [fo'si:orn, fr...] - versieren: 
opsmukken, tooien Op 'e bruiloft had de 
bruid vroeger een versierde takke in de 
haand (Nbk), D'r is feest in 't dorp, we 
moen de straote versieren (Diz), ...we 
gaon de boel versieren (Nbk), We zullen 
de waegen versieren (Ste, Np), een 
versierde waegen, de schare versieren 
(Ste), We zullen et huus wat versieren 
(Ste), Een karkeboek wodde vroeger nogal 
es versierd mit zulverbeslag (Obk); op 
handige wijze voor elkaar brengen Ik 
versiere dat wel even (01-Nl), Hoe zuwwe 
dat es even versieren? (Nbk), Dat zuwwe 
es even mooi versieren (Np), Hij kon 't 
allemaol knap versieren (Ma), Mit zien 
praoties kan hij et knap versieren (El), Ik 
hebbe d'r niet omme docht, hoe asjim dit 
op 'e kelinder versierd hebben uitgevoerd, 
gedaan (0w), 't Is een grote pias, die kan 
't mooi versieren die kan nogal gek doen 
(Bu); verkering weten te krijgen met, 
verleiden een vrouw versieren (Spa), een 
maegien versieren (Wol) 
versiering de; -s, -en; versierinkien 
[fa'si:ortg, fr...] 1. het versieren, het tooien 
Veur de versiering dee ze dat omme! (Ste) 
2. versiering, decoratie, dat waarmee men 
versiert As versiering hak een bloempien 
op et verjaorspakkien daon (Db) 
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versiertoer - versleugen 

versiertoer (Dhau) de [2s...] i. versier-
toer, in verb. als Hij) het op 'e versiertoer 
west (Dhau) 
versjacheren (spor.) [fo'sjaxçii, fç'si...] - 
versjacheren 
versjouwd bn.; -er, -st [fa'sj%%t, fç ... ] 1. 
afgemat door veel te lopen, te dragen, veel 
werk te verrichten (waarbij men zich moet 
bewegez) Hij) 

 het een versjouwde boud, 
hij) het een protte wark daon in zien leven 
(Ste, Hij kiekt wel zo versjouwd toe 
(Spa), Doe oonze buren weeroinme-
kwammen van vekaansie, weren ze aor% 
versjouwd (Obk), Ik bin hielemaole 
versjouwd nao een dag winkelen (Nbk), Ik 
bin d'r versjouwd van (Nw) 
versjouwen zw. ww.; overg.; versjouwde, 
het versjouwd [fosjoMip, ...&g, fr. -i 1. 
van de ene plaats naar de andere dragen Ik 
heb me d'r an versjouwd ben zeer afgemat 
geraakt door te veel, te lang te dragen 
(Ste) 2. door erin, erover te lopen 
beschadigen, kapot maken De bieten bin 
versjouwd (Dfo, Obk, 0w), De rogge is 
versjouwd(Ste), Ze versjouwen mede hele 
tuun (Sz), etgrus versjouwen (Nt) 3. door 
veel te dragen doen verslijten Hij het die 
schoenen hielendal versjouwd (Wol) 4. 
door veel te lopen afgemat raken Ik heb 
me hielendal versjouwd (Ste) 
verslaafd (Nbk) Ook verslaefd (Ste) 
[fa'sla:ft, fr.J..sle:ftJ - verslaafd 
verslaafdhied (spor.) [..'sl..J - verslaafd-
heid 
verslaefd z. verslaafd 
verslag {fo'slax, fç's ... ] - verslag, 
reportage, rapportage Hi'j moet daor 
verslag van uutbrengen (Nbk), verslag 
doen (Nbk), et verslag van een 
voetbal wedstried 
verslaggever [..'sL.J - verslaggever 
verslagjaor (spon) [...'sl ... J - verslagjaar 
verslaglegging (1) [fo'slaxlsgtij,  rJ - 
verslaglegging 
verslagperiode (1) [..'sl ... J - ver- 
slagperiode 
verslaon st. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1, 6)/is versleugen [fa'slö: án, fç ... J 1. 
(overg.) overwinnen Hij wodde versleugen 
(Nbk), Oonze körlbalklub hetBerkoop niet 
vaeke versleugen (Nbk), Die kan alles wel 
verslaon kan alles wel aan, bijv.: hij/zij is 
een uitstekende leerling (Nw) 2. (onoverg.) 

verdampen Et verslat het verdampt (Obk, 
Nbk), Rivella verslat af de flesse niet 
dichtedoen (Ste), Draank kan verslaon, et 
verslat as de flesse eupen staot, de kracht 
gaot d'r uur (Nw), As de heide dreuge is en 
et weerlocht naachs fel, dan is de heide 
versleugen en is d'r gien gewin is de 
vochtigheid weg (Dfo, El) 3. (onoverg) 
ondergaan, creperen (Obk) Mit de verhu-
zerii'je kuj' bijtieden wel in de roezie 
verslaon (Obk) 4. (onoverg.) afkoelen (ho: 
Ru, Nw) 5. (overg.) een reportage geven 
De verslaggever verslat de wedstried (Ste) 
6. (overg.) van de hand doen, doen 
verdelen, in de verb. verslaon laoten (Dmi, 
0w): Ze leuten de boel verslaon deur de 
notaris (0w) * Et kan zo mooi niet staon, 
of et kan weer verslaon hoewel de zaken er 
gunstig voor lijken te staan, kan het zo 
weer misgaan (Nw) 
verslaupen [fo'sl.., fç..-] - verslapen: te 
lang slapen (wederk.) We moe'n oons 
morgenvroeg niet verslaopen (Np), Ik heb 
mij verslaopen en now bin 'k de hiele dag 
aachter init et wark (Pe-Dbl), Ik heb me 
best verslappen (Nw); slapend doorbrengen 
Ze het de hiele morgen haost verslappen, 
wat blift d'r dan nog over van zoe'n dag 
(Nbk) 
verslaving (spor.) de; -s, -en [fçsla:wuj, 
fo .... ... vul] 1. verslaving 
verslavingsmiddel (1) [.Jsl...] - 
verslavingsmiddel 
verslavingsverschiensel (1) [...'sl ... J  - 
verslavingsverschij nsel 
verslegen z. versleugen 
verslepen zw. Ww.; overg.; versleepte, het 
versleept [fo'slt:pm, fç ... J 1. verslepen 2. 
lopend doorbrengen (Nbk) Ik heb de hiele 
middag zowat versleept (Nbk) 
versleten [fa'slt:ti7, fç ... ] - versleten, door 
gebruik afgesleten een peer versleten 
schoenen (Nbk), ..Jclompen (Nbk); afge-
leefd, erg afgezwakt Hij kan niet vule 
meer, hij is versleten (Nbk) 
versleugen Ook verslegen (Ma, Nbk, Obk, 
b) [fo'slA:gfl, fç ... /..'slt:g] - verslagen, 
ontdaan, onthutst We weren dan wat ver-
sleugen en zeden dat oonze mem et niet 
lieden wol (Obk), Doe weren wijl ver-
slegen (b), Dfr is wat args gebeurd, ik bin 
d'r versleugen van (Nw); overwonnen een 
versleugen leger (1) 
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versleugenhied (Nbk) [...'s...] - versla-
genheid De versleugenhied was groot 
(Nbk) 
versleutelen (1) [fa'sl..., fç...] - ver-
sleutelen: verspillen door te sleutelen 
verslichten (Pe-Dbl, Wol en verspr. oost.) 
zw. ww.; overg.; verslichtte, het verslicht 
[fo'shxtq, fç'sl...] 1. egaal maken Die 
hoogte in 't laand moet verslicht wodden 
(Pe-Dbl), Et pad moet verslicht wodden 
(Wol), de weg mooi verslichten (Dho), De 
buit zaand wodt verslicht (Np), Ze bin daor 
bij huus an 't verslichten (Dho) 
verslienen (spot.) [fo'sl..., fr...] - ver-
slinden, verzwelgen 
verslieten st. ww.; overg., onoverg.; het/is 
versleten [fa'sliti] 1. verslijten, door 
gebruik, dragen (doen) slijten Die verslit 
hiel wat kleren (Sz, Bu), Die boei is aorig 
versleten (Np), Dat spul verslit haost nooit 
(Np), 't Hemd was tot do draod versleten 
(Bdie) 2. (overg.; schertsend) afwerken, 
verbruiken 'kHe drie vrouwluden versleten 
tot op 'e draod (Ste), Die het ok al een 
paer versleten is al meer dan eens 
gescheiden (Ste), Et is een rokkejaeger, hij 
het al heel wat maegies versleten (Op) 3. 
(overg.; van tijd) besteden, gebruiken D'r 
wodt hiel wat tied versleten mit spellegies 
doen (Db), Ik heb d'r hiel wat tied 
versleten (Bu), Ze kommen geregeld bij 
inekere, ze verslieten daor wat tied (Dho) 
4. (onoverg.) afnemen qua intensiteit, 
vervagen (van gevoel) (Db, Nbk) Wat ik 
mitmaekt heb, moet over tied verslieten 
(Db), .. .zal mit de tied wel wat verslieten 
(Nbk) 5. (overg.) verkopen (El) De 
bakkiesman versliet nogal wat baand en 
gaoren (El) 
verslikken zw. ww.; overg.; verslikte, het 
verslikt [fo'sltkij, 4...]  1.  opmaken, 
versnoepen (Bu, Nbk) Hij het alles verslikt 
(Nbk), Hij het alle centen verslikt(Nbk) 2. 
(wederk.) zich verslikken Pas op, verslikje 
d'r niet in (Np) 
verslingerd [fa'slu](g)t] - verslingerd N 
is verslingerd an et gokken (Bu), .. .an de 
draajik (Np), Ze is helemaole an die vent 
verslingerd (Spa) 
verslingeren [...'sl ... ] - verslingeren: ver-
slingerd raken (en er zich aan overgeven) 
Ze verslingert heur helemaole mit die vent 
(Dho), ...heur an die niksnut (Ld) 

verslinteren (Nbk) [4'sl..., fo'sl ... ] - ver-
slenteren 
verslodderen (Np) [fo'slodp?., 4...] - 
verslodderen, verwaarlozen Ze verslod-
deren daor de boel (Np) 
versloeren zw. Ww.; overg., onoverg.; 
versloerde, is versloerd [fotslu:arn, 4's1...] 
1. door verwaarlozing steeds havelozer 
worden, in slechtere toestand geraken (de 
boel) versloeren laoten nl. gerei, gebouwen 
enz. (Db, Nbk, 0w, Pe-Dbl): Je moeten je 
tied niet zo versloeren laoten (Wol), de 
huusholing versloeren laoten (Np), Die 
vrouw is d'r hielemaole in versloerd 
haveloos geworden (Np), Die versloert in 
de rommel (Nw), De boel versloerde gaon-
deweg (Np), Ie moe'njow eigen wark niet 
versloeren, niet de wilde voegels vangen 
en de tammen vliegen laoten (vo), Af' d'r 
niet an daenken, dan wij' et wel es ver-
sloeren laoten (Wol), Dat wodt versloerd 
dreigt vergeten te worden (Ste), Ie kun wel 
zien dat d'rgien vrouw meer over de vloer 
is, alles wodt now versloerd (Db) 
versloffen (b: In) zw. ww.; overg., 
onoverg.; verslofte, het versloft [fo'slofrn, 

1. verslonzen, verslodderen 
verslokken [fa'slokp, 4...] - (wederk.) 
zich verslikken De hond versloktbim in et 
eten (Nbk), Pas op, verslokje d'r niet in 
(Np), Nee 1., disse hap is veur Hitler te 
groot, hier verslokt hij him in verkijkt hij 
zich op (vo) 
verslonden (Spa) [fç'slondi, fa ... J, z. onder 
gewonnen 
verslonterd (v) bn., bw. [fo'slontrt, fr'sl  ... ] 
1. verfomfaaid De daliassen hangen nog 
verslonterd naor beneden nao die gewel-
dige regen bujfe (v) 
verslonteren (Dho, El, Nbk, Np, Nt, Obk, 
01-Nl, Op, Ste, Sz) zw. ww.; overg., 
onoverg. [fa'slontrn, fç'sI ... ] 1. (onoverg.) 
in een steeds verder gaande staat van 
smerig zijn en verwaarlozing geraken Ze 
verslonteren d'r in (Np), Dam—  hebben ze 
now toch ok alles verslonteren laoten (Np), 
Die oolde man die daor aachteruut woont, 
versIon tert helemaol, hij komt daor omme 
(01-Nl), Dat kan wel dat hij die koe lat 
verslonteren as hij rn niet goed uutmelkt 
(Sz) 2. (overg.) door slordig te zijn geld en 
ander bezit kwijtraken of niet krijgen 
(Nbk, Np, Ste) Dat meenske verslontert de 
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Mcie boel (Np), Ie kun ze wel wat geven, 
war ze verslonteren et toch weer (Ste) * 
Een slonter verslontert meer as een pronker 
veipronkt pronken levert altijd nog meer 
op dan slordig zijn en niet op z'n geld en 
ander bezit letten (El, Nbk, Np), zo ook 
Een pronker kan niet zo viiie verpronken as 
een sloons kan verslonteren (Op) 
verslonzen z versloonzen 
versloonzen Ook verslonzen (Sz) overg., 
onoverg; versloonsde, het/is versloonsd 
[fotslô: 5zu,  fç ... / ... slonz;] 1. verslonzen D'r 
weren ok vrou wuuden bij (..) die niet 
meer tegen de zorgen op konnen en de 
boel versloonsden ( vo), Zij versloonst 
alles (Pe-Dbl), ...iat de boel [enz.] ver-
sloonzen (Nbk), Dat wief lat alles ver- 
sloonzen, die dot nooit een slag (Np, Nbk), 
Die versloonst d'r in, die komt in de 
rommel omme gaat ten onder in de eigen 
rommel (Nbk), zo ook N versloonst d'r 
bielemaol in (Ma) 
verslopen (Ste) zw. ww.; overg.; 
versloopte, het versloopt [foslo:pxp, fç'sl ... ] 
i. aan stukken knippen (kledingstukken 
e.d.) om er iets anders van te maken Ikheb 
wel es een nachtpon versloopt aan stukken 
geknipt, nl. om er iets anders van te 
maken, met name zakdoeken (Ste) 
versloven (Db, El, Obk, Op, Sz) ZW. WW.; 
onoverg.; versloofde, is versloofd [fa'slo: 
brn, frsl ... J 1. door verwaarlozing in een 
slechte staat geraken, door onvoldoende of 
geen verzorging te gronde gaan Ze gong 
d'r in versloven (Obk), Ze verslooft in de 
rommel (Obk) 
versmalling (spor.) [fasmahij, fr...] - ver-
smalling 
versmatten (verspr.) [fa'smati, fr...J - 
verstikken (onder iets; van planten) Et 
grös/gewas versmat onder et ontuug (Db, 
El, 0w, Ld), Dat plaantien versmat daor 
onder, dat gaot mittertied dood (Pe-Dbl), 
Onder de bulten was et grös versmat, ei' 
weren aJlemaol smalplakken in 'tlaand (El) 
versmeren [fasm.., fr - ] - door smeren 
verbruiken Ie moe'n alle botter niet 
versmoren (Nbk); vervuilen, zich verwaar- 
lozen (Np, Nw, Pe-Dbl, ho: Op) Ie ver-
smeren dr in, de boel is versloerd (Nw), 
Die meensken bin dr helemaole in ver-
smoord (Pe-Dbl), Hij versmoort hiele-
maole(bo: Op) 

versmerigen (Bu, Dhau, Dmi, Nbk, 
Pe-Dbl, 1) zw. ww; overg., onoverg.; 
versmerigde, is versmerigd [fosm:rogjj, 

frsm ... ] 1. vuil, vies maken, vervuild raken 
ei versmerigen en vergiftigen van de 
netuur (1), Af' nargens wat an doen, 
versmerij ie d'r in (Nbk), Die meensken 
bin toch zo smerig, ze versmerigen d'r 
hielemaole in (Bu), Ie moeY de zoolder 
afnemen, aan ders versmeri ie d'r in 
(Nbk), 't  Is argerlik, zoas de netuur 
versmerigt (Dhau), Die ineensen bin d'r 
helemaole in versmoord, ei was d'r iene 
rommel (Pe- Dbl) 
versmieten [fosmitu, fr•-•J - versmijten, 
ontijdig baren, afstoten (van de vrucht): As 
ze et kalf versmieten mii twie of drie 
maonden (..) (Bu), Een koe die et kalf 
versmoren het, is een opbreker (Wol), Et 
varken versmiet de jongen (Wol), (..) et 
kalfgong dan dood en wodde dan ofzet of 
versmeten (0w), As bi] ei om de centen 
uutzingen kon, mos hij de koenen die et 
kalf versm eten hadden, anh olen, want ze 
deden et as regel war ien keer (vo) 
versmieter (verspr.) Ook kaifversmieter 
(Ma, Sz, vo) de; -s [f&smitr, f ... J  1. 
(vooral van koeien) dier dat ontijdig baart, 
dat ontijdig de vrucht afzet Die koe is een 
versmieter (Dfo, Spa), Veural die ressies 
van veen van Makkemer maat was vaeke 
een bron van besmetting mii abortus; 
winters zetten die pinken dan de kalver o1 
et wodden wel kalfversmieters nuuznd(Ma) 
versmoren (El, Np, Obk, v) [fasm..., 
fç'sm ... J - (onoverg.) versmoren, verstikken 
We versmoren d'r mitnjekaanderin nl in 
het huisvuil (v), lezollen d'r in versmoren 
(Np), De bieten versmoren in 't ontuug 
(Obk) 
versmulten (spot.) [fosm..., f...] - ver-
smelten, samensmelten 
versnaaien (Nt, Nw, Pe-Dbl, Spa) [fo 
sna:jii, fç..J - versnoepen 
versnelling de; -s, -en; versnellinkien 
[fosn..., fç'sn ... ] 1. versnelling (aan een 
auto, fiets enz.) 
versnellingsbak[...'sn ... ] - versnellingsbak 
versnellingshendel (spot.) [..'sn --- ] - ver-
snellingshendel 
versneupen Z versnupen 
versnieden fosnidi2, 4...] - versnijden, tot 
kleine of grotere stukken snijden Hoevule 



versniefelen - verstaand 

koeke hef' versneden gevraagd wanneer 
men van te voren plakken koek heeft 
gesneden (Ste), Et ofhouwen dat gebeurde 
de volgende dag tegen de aovend, dan 
wodde et dier versneden, en dan wodde 
daor ok nog weer een borrel op dronken 
(Bu), (van veen waaruit men turf gaat 
winnen:) 't  Is nog niet versneden tot 
winning gebracht, verveend (0w) 
versniefelen (Obk) zw. ww.; overg.; 
versniefelde, het versniefeld [fasnifli, fç ... ] 
1. tot kleine, dunne stukjes snijden 
versnipperen [fo'sntpçv, fr ---  - ver-
snipperen (lett. en fig.) 
versnobben (Np) zw. ww.; overg.; 
versnobde/versnobbede, het versnobbed 
[fasnobrn, 4---] 1. versnoepen, z ook ver-
snupen: Ze hebben alles versnobbedal hun 
centen aan snoep e.d. uitgegeven (Np) 
versnoepen z. versnupen 
versnupen (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Np, Obk, 
01-Nl, Pe-Dbl, Ste) Ook versnoepen, ver-
sneupen (Spa, Sz) [fasn..., fç ...  ... ]  - 
versnoepen alle geld versnupen (Nbk), Ze 
hebben alles versnuupt (Bu) 
versoberen (spor.) [fç'so:bç;, fo...] - ver-
soberen 
versoepelen 

[fotsupin 
 fç...] - versoepelen 

versoeterd z. versuterd 
versokeren (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
versokerde, is versokerd [fçso:lçii, fo's ... ] 
1. (van voedsel, koffie, thee) door te lang 
verwarmd worden aan smaak verliezen Dat 
eten versokert zo hielemaol (S te) 
versokkelen (Bu) Ook versukkelen (Bu, 
Ma, Wol) [fa's..., fç ... / ... ]  - versukkelen: 
vereenzamen, ellendig worden Die zit d'r 
mar alliend, die versukkelt hielemaole 
(Bu), Die versukkelt hielemaole (Wol) 
versperring {f'spsruj, 4...] - versperring, 
barricade 
verspeulen {fo'sp.., fç'sp] - verspelen: 
met spelen verliezen, verbeuren: Hijbetet 
verspeuld heeft ztn kans gemist en krijgt 
niet weer een positieve benadering (Nbk) 
verspieder (spor.) [fotspidr, fç ... ] - ver-
spieder 
verspiekeren [fospikpij - verspijkeren: 
verbouwen, ook: door te verbouwen geld 
uitgeven We hebben d'r bie] wat an 
verspiekerd, dat oolde huis (Nbk) 
verspillen [fa'sptl, 4...] - verspillen geld 
verspillen 

verspilling (spor.) [fospiltij, fç ... ]  - 
verspilling verspilling van energie (spor.), 

van waeter (spor.) 
versplinteren [f3spltntf4, 4..-] - ver-
splinteren 
verspocht (Ste) bn. [fo'spoxt, fç --- ] 1. 
vermolmd Et hooit is hielemaol verspoeht 
(Ste) 
verspreid [fo'sprcjt, fç's ... ]  - verspreid 
verspreid liggen, verspreid vein-kommen (1) 
verspreiden [fa'spr.., f --- ] - verspreiden: 
foolders verspreiden, ook wederk.: zich 
verspreiden, vgl. De meensken verspreiden 
heur (Nw) 
verspreiding (spor.) [fasprejdtij, fçspr ... ] 
- verspreiding 
verspreidingsgebied (spor) [fo'spr.., 
fç'spr --- ] - verspreidingsgebied 
verspreken [fotspr..,  fçspr ... ] - (wederk.) 
zich verspreken Hij was bange dat hij n 
versprak (Bu), Hij het v daor gister mar 
mooi vo,-spreuken (El), Hij zee mien nae-
me verkeerd, hij versprak 'xv (S te) 
verspreking [fasprtkuj, ook fr - ] - ver-
spreking, vergissing bij het spreken 
verspringen [f'o'spr...,  fç'spr ... ]  - ver- 
springen: springend verplaatsen De wiezer 
van de klokke verspringt elke menuut 
(Nbk); ten opzichte van elkaar niet in één 
lijn liggen lene recht en iene averecht, en 
dan verspringen, dak een gastekorrel (Wol, 
Nt), We laoten de tegels daor verspringen 
(Nw), (onpers.) Dat verspringtbijv. inzake 
een breiwerkje (Nw); z. veerspringen 
verstaand Ook verstand (Wil) et [fo'stâ:nt, 
fr.../fo'stant, fç ... ]  1. denkvermogen Ie 
mossen wel een beheurlik verstaand onder 
de pette hebben (vo), T is d'r mit zien 
hiele verstaand bij heeft zn denkvermogen 
helemaal op scherp (s: oost), Ik kan d'r 
mit mien hiele verstaand niet bij kan het 
absoluut niet begrijpen (Nbk), Die man 
zien verstaand wodt minder, hij is d'r wel 
es bijlanges (Dfo), Hij is niet al te helder 
van verstaand (Diz), Hij het meer ver- 
staand in de kop is in staat er beter over na 
te denken (Dfo), Daor mos ik beter mien 
verstaand bij bruukt hebben (Dfo), 't Is 
-oe! 57 sokke, ie kun 5r niks in et verstaand 
kriegen (Dfo, 01-Nl), iene wat an 't ver-
staand brengen, in 't verstaand kriegen 
door krijgen, gaan begrijpen (01-Nl), Hij 
is goed bij zien verstaand heeft een helder 

-665- 



verstaandholing - verstaon 

denkvermogen (Dfo, Nbk), Hij het een 
goed verstaand ( El, Ste), Die het ok niks 
gien verstaand ( Nw), Die het ok niet viiie 
verstaand Nbk, Nw), Hij het een protte 
verstaand (Nbk), Et verstaand is niet zo 
biester weer het denkvermogen is afge-
nomen (Wol), een groot verstaand een 
prima denkvermogen (verspr. OS): Dat is 
een goeie jonge, war hij het gien groot 
verstaand (Obk), Die miert ok wel dat hij 
een groot verstaand het (Dfo), Hij het zien 
studie op zien slof/les ofmaekt en moet 
dus wel een groot verstaand wezen iemand 
met een groot denkvermogen (Spa), een 
bekrompen verstaand gezegd van iemand 
die een beetje getikt is (Pe-Dbl), Daorkan 
ik wit mien verstaand niet bi] dat kan ik 
niet begrijpen, gaat mijn verstand te boven 
(Nbk), Bruulc fe verstaand (toch)! (Nbk), 
Hij is 'zo gek as een toppeÇ dan hef' je 
verstaand niet (Nw), Af' naorje verstaand 
te rao gaon (.) als je goed nadenkt, doet 
wat je verstand je ingeeft (d), een 
verstaand as een ieken stobbe een bot 
denkvermogen (d) 2. overleg, verstandig 
handelen wit verstaand bewarken ( b), As 
maensken zonder verstaand alles lieke wild 
en verkeerd anpalcken, staon die ok buten 
de stringen ( 0w), D'r zat gien verstaand in 
't hele vertel het verhaal dat verteld werd 
sloeg nergens op (Ste) 3. vermogen om te 
oordelen, inzetbaarheid van eigen kennis, 
begrip Mondig wil zeggen dat hij et 
verstaand het (Nw), d'r verstaand van 
hebben, (gien) verstaand van komputers 
hebben, We hebben gien goed verstaand 
van dennen, want een groffe denne daor 
zeden wij tegen van sparre (Nw), Och, 
jong, wat verstaand heb ie d'r nog van, zee 
S. wat denk jij er al van te weten (vo), 
Hoe hij ni dat lapt, lcriej' gien verstaand 
van kun je je niet voorstellen (Dho), Hij 
het m beraoden, hij is toch nog tot zien 
verstaand kommen tot een verstandig 
inzicht, handelen (Dfo), (gezegd als 
negatieve reaktie op iemand die praat alsof 
hij er verstand van heeft:) Hij het meer 
verstaand om de kop as dr in (Np, Nbk), 
d'r liekevule verstaand van hebben as de 
bolle van de noordstcern (bi: Nbk), d'r 
zovule verstaand.. id. (Np) 4. één en al 
aandachtigheid waarmee men waarneemt 
(Dfo, Np), in de verb. wit et volle 

verstaand d'r naor staan te kieken (Dfo) * 
Grote hazen en gien laand, dikke koppen 
en gien verstaand (Dho, Diz, 0w), zo ook 
Grote hazen en weinig laand, dikke koppen 
en een klein verstaand (Nbk) en Grote 
hazen, weinig laand/Dikke koppen, (en) 
gien verstaand (El, Np, Nw), ... Grote 
ineensken, een klein verstaand(Nw), Grote 
hazen en gien laan d<Ts etzelde as dikke 
koppen en gien verstaand (Sz), Grote 
schuren en gien laand/Dikke koppen en 
gien verstaand (Nw), Hoge huzen, een 
betien laand, dikke koppen en gien 
verstaand (Dfo), Verstaand komt wit de 
jaoren (Dfo), Vertrouw opje oge, oor en 
verstaand (Op), (gezegd wanneer men 
naast elkaar zit of gaat zitten, met name 
gedrieën:) De deugd in 't midden, en et 
verstaand an de kaant (Diz, Dla) 
verstaandhuling (Obk) [fost..., fç..J - 
verstandhouding Af' iene een knijoogien 
geven, duudt dat op een verstaandholing 
(Obk) 
verstaandig bn.; -er, -st [fostâ:ndox, ook 
wel ...'stâ:nox] - verstandig: met een goed 
verstand, z'n verstand goed gebruikend Je 
bin verstaandiger a 'k docht hadde (b), 
Wees now es verstaandig en doe dat op S 
ried (Nbk); doordacht Dat het verstaandig 
van je west! (Nbk), Ie zollen d'r 
verstaand%an doen om (J(Nbk), Dat zol 
et verstaandijste wezen! (Nbk) 
verstaandknobbel (spor.) de; -s; -tien 
[ ... st --- ] 1. veronderstelde bijzondere ver-
standelijke aanleg (die in een knobbeltje 
gesitueerd zou zijn) 
verstaandshuwelik (spor.) [fo'sL.., fç'st ... } 
- verstandshuwelijk 
verstaandskoeze (Nbk) Ook verstands-
kieze (Spa) [fost..., fçst ... ] - verstandskies 
verstadsen (spor.) [fr'stadsn, fo'st ... J  - 
verstadsen 
verstaffen (Ste) zw. Ww.; onoverg.; 
verstafte, is verstaft [fo'stafrn, fÇstafnij 1. 
(van elastiek, gummi e.d.) z'n kracht 
verliezen As gammie of illestiek vergaon 
L, gien kracht meer het, dan is et biele-
înaole verstaft(Ste) 
verstand z. verstaand 
verstandskjeze z. verstaandakoeze 
verstaon st ww.; overg.; het verstaon 
[fast..., fç ... J 1. (wederk.) bederven door te 
lang staan, in him verstaon (Ow, ho: Dho): 



verstaonber - verstarven 

Et verstaat fin niet met name gezegd van 
een aangebroken fles: het bederft niet door 
te lang staan (be: Dho), Een flesse wien of 
Berenburg verstaat hirn niet, eek en aander 
duurzem spul verstaot him ok niet (0w) 2. 
zodanig horen dat men het kan begrijpen 
Hij ,bifielt soms wat, dan kuf' bim amper 
verstaan (Nbk), Ze stonnen te veer vat, ik 
kon ze niet verstaan (Nbk), iene verkeerdl 
niet goed verstaan 3. een taal, woorden in 
een taal begrijpen Verstaaj' gien Duuts? 
(Nbk), Stellingwarfs kan fa iederiene wel 
verstaan! (Nbk) 4. begrijpen doordat men 
de taal kent, doorziet Verstaoj'him wel as 
bijFries praat? (Nbk) 5. in verstaan ander 
betekenis koppelen aan, bedoelen Wat 
verstaaj' daar onder? wat bedoel je daar-
mee (Nbk, Nw) 6. vatten, willen begrijpen: 
Ze willen gien reden verstaan zijn niet 
voor rede vatbaar (Bdie, Dho), En naw 
gaaf' op bedde! Hef'  mij goed verstaon? 
begrepen?! (Nbk); vaak: naar elkaar luiste-
ren, kunnen opschieten, open voor elkaar 
staan Ze verstaan mekaer niet kunnen niet 
met elkaar op- schieten (Bu, Db, Ma, Nbk, 
Obk, Op, Ste), We verstaan mekaar wel 
goed (Wol), Ze verstaan mekeer best kun-
nen goed met elkaar overweg (Ma), As 
nieensken mekeer verstaan willen kan d'r 
biel wat tot staand kommen ( Dfo), Ze 
wijlen mekeer niet verstaan (Dfo) 7. 
informeren, in d'r naar verstaan: Daar 
zuwwe es naar verstaan naar informeren 
(verspr., 0w), We zullen aans even 
verstaan waar we wezen moeten (Dhau), Ik 
zal me d'r naar verstaan laaten hoe dat 
zaekien in mekeer zit (Obk), Wij ie daar 
even naar verstaan (Bu), verder in 
(wederk.) Daaramme heb ik mij es ver-
staan mit een man die d'r verstaand van 
het me in verbinding gesteld en gevraagd 
(vo) 8. (wederk.) in overleg zijn, over-
leggen (verspr.) Ik zal me es mit de veur-
zitter verstaan (Wol), Ik heb me even ver-
staan mit him over de !eestaavend(Dhau), 
We mae'n aans nog even verstaan over-
leggen (Bu) 9. goed kennen (Nbk, vo) Dat 
was een keunst die (Jelske ok goed verston 
(vo), Dat keunsien verstaa ik ok (Nbk) 
verstaonber {fç'st..., fa'st...] - verstaanbaar 
Die radio staat za hadde, ie kun je niet 
verstaonber maeken (Dho) 
verstaonberhied Voor -heid z. -hied 

[f'st, fç'st ... ] - verstaanbaarheid 
verstaonder (spot.) {fç'st..., fa'st...] - 
verstaander, voornamelijk in * Een goeie 
versta ander het mar een half waard neudig 
(Nbk) 
verstappen Ook verstraampelen (Db, Nt, 
Obk) [fostapip, fr••• ... I  - (wederk-) zich 
verstappen Deur verstappen ofzwaar tillen 
kuj' een pees verrekken of verstaeken 
(Obk), Ik heb me verstapt (Ste), Aj'je 
verstappen, verzwik ie depate (Wol); zich 
vertreden, een kleine wandeling maken 
(bo: Nw) 
verstarf (verspr.) et [fastar(a)f, fç ... ] 1. het 
sterven, sterfgeval, overlijden Mit dat 
verstarf is de hele zaeke out mekaer gaan 
(Np), () et rimpende verstarf van heur 
schaanaalden (..) (vo), D'r was een ver- 
starf in die femilie een sterfgeval (Wol), 
Ze hadden verstarf in de femilie (Db) 2. 
erfenis (Bdie) 
verstarken zw. ww.; overg.; verstarkte, het 
verstarkt [fo'star(o)kij, fr.] 1. versterken, 
sterker, krachtiger maken Mit melk en eier 
moet hij 'm wat verstarken moet hij (weer) 
sterker worden, op krachten komen (Op), 
Een ei; wat melk en zo dat wadde vroeger 
bij ziekte 'verstarkende middelen' nuumd 
(Ste), We zullen die more verstarken (Np), 
et hekke versterken deur d'r een latte 
achter te zetten (Spa), de meziek verster-
ken mit een verstarker (El), een paer val-
ken verstarken zwakke bijenvolken tot één 
volk verenigen om ze te versterken (bs: 
Obk), 
verstarker [fo'star(o)kr, f1...] - versterker 
(bij geluidsapparatuur) de meziek ver- 
starken mit een verstarker (El), De grote 
karke is zander verstarker muuilik te 
bepreken ( Obk) 
verstarking [f'star(o)ktij, fç...] - verster-
king (door extra krachten) De saldaaten 
kregen verstarking (spor.) 
verstarven (verspr.) [fo'st..., fr.] - ver- 
sterven, overlijden As d'riene in de femilie 
verstarft, moet vaeks de inventaaris op- 
maakt wadden (Obk), Bij et verstarven 
van mien amke bIee!mujke aJliend aachter 
Obk), Bij zien verstarven bleek, dat hij 
nog een protte geld hadde (Wol, Op), Doe 
is aanze buurman versturven (Ste, Bu), 
Doe hij versturf hebben ze alles kregen 
(Dho) 
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verstedeliken - verstoeken 

verstedeliken (spar.) {fa'su:diokij, fr'st...J 
- verstedelijken (van gebieden) 
versteend z verstiend 
verstek [fastek, fç] - verstek, in verb. 
als De getugen ]enten verstek gaon kwa-
men niet opdagen (Diz), bij verstek ver-
oordleid (ba) 
verstekeling (spor.) [f'stt:k1trj, fçstJ - 
verstekeling 
verstekken (Bu, Nbk, Nw, Obk, 0w, Ste) 
zw ww.; overg.; verstokte, het verstekt 
[fa'stsk, fç'st --- ] 1. in deploeg verstekken 
in een andere stand zetten, vooral: dieper 
zetten (Obk, 0w, Ste) 2- (van planten) 
door één of meer stekken te nemen, 
opnieuw planten een plaante verstekken 
(Bu, Nbk), de bloemen ver 
verstelber [fç'stclbç, fo ... ] - verstelbaar 
versteld [fastslt, fç ... ] - versteld Ik ston 
versteld (Nbk), H. ston d'r versteld van 
(vo), De veurzitter steuk een redevoering 
of dat ikston d'r versteld van (Sz) 
verstelgoed (01-Nl) [fastal..., f ... J - ver-
stelgoed 
versteilen zw. ww.; overg.; verstelde, het 
versteld [fastein, fç...] 1. repareren van 
kleding De nijster komt morgen an buus te 
verstellen (01-Nl, Diz), een broek verstel-
len Nbk), roeg verstellen slordig (Ma) 2. 
in een andere stand zetten Een rookstoel 
kuj' de roggeleuning van verstellen (Bdie, 
Wol) 3. uitstellen Kun we dat ok even 
verstellen?uitstellen tot een af te spreken 
ander moment (Bu, Nbk, Np, Obk), De 
tied is versteld, et gaot niet deur van-
daege het tijdstip is verschoven (Obk), een 
daotum verstellen een afge- spraken datum 
verschuiven (Bu) 
verstelpenne (Dfo) de; -n [...st...} 1. pen 
waarmee men een ploeg in een andere 
stand vastzet 
verstelster (El) [fastclstr, 

fir 
 ...  ] - verstel-

ster, iemand die voor anderen kleding 
verstelt 
verstelwark (Dhau) [fast..., fç.-.] - 
verstelwerk Ik bin mit mien verstelwark 
even an 't goochelen west(Dhau) 
verstenen z. verstienen 
verstenken (Spa) [fastA:kfl, fç ... J - verstikt 
(z- verstikken, bet. 2) Versteuken bout is 
niks meer weerd (Spa) 
versteuren (Ma, Np, Obk, vo, v) zw. ww.; 
overg.; versteurde, het versteurd [fo 

stA:arq, fçst ... ] 1. verstoren en daarmee 
een einde aan een rustige, gelijkmatige 
toestand enz. maken om de stilte niet te 
versteuren (v), fow zeggen, dat et hek-
wicht tussen de vraoge en et anbod 
versteurd is (vo), De bi5ker wol et geluud 
van de keuninginne versteuren deur mit 
deksels tegen mekeer te klappen (Ma) 
verstevige Z. versteviging 
verstevigen ffo'sti:wagij f ....... stt:vag ... J 
- verstevigen et dak verstevigen (Ste) 
versteviger (spor.)  [fastt:wagr, 4..., 
--- vag ... ] - versteviger 
versteviging Ook verstevige (Ste) [fast..., 
fç ... / ... wayo, ...vaya] - versteviging een 
lotteri3ie ter versteviging van de kas (Spa) 
verstiend Ook versteend (Spa) [fasti:nt, 
fç ... ...'sti:nt] - versteend: lett., ook bij 
vergelijking: D'r zit een versteend kalf in 
die koe stijf, hard geworden (Spa), Ik stao 
verstiend van de schrik vers tij fd van schrik 
(Wol) - 
verstienen Ook verstenen (Wil) [fa'sti:v:, 
fçst..i ... stt::] - verstenen, tot Steen wor-
den, versteend raken Spullen die biel lange 
in de grond zeten hebben, nut de 
prehistorie, kun verstienen (Nbk) 
verstieven (v) zw. ww.; overg.; verstiefde, 
het verstiefd [fa'sti:bip, fç ... ] - doen ver-
stijven De bats badde hein-  verstiefd van 
schrik (v) 
verstikken zw. Ww.; overg., onoverg.; 
verstikte, het/is verstikt [fo'stikij
door tete steken, graven enz. op een andere 
plaats zetten We zullen dat boompien even 
verstikken naor een aan derplalckien (Obk), 
even een koe verstikken ni. aan z'n stilcje 
di. de tuier, op een andere plaats zetten 
(Ste), zo ook een schaop verstikken (Ste), 
degeite verstikken urineren (door mannen) 
(Nbk, Np, Nw, Ste), desilcka.. id. (Bu), de 
ploeg verstikken dieper afstellen (Ld, Obk 
Op) 2- door gebrek aan lucht, zon stikken 
Et gewas verstikt onder et ontuug (Dfo, 
Obk), de bloemen verstikken (Op, Np), Dat 
hout is verstikt; versteuJçen hout is niks 
meer weerd vergaan door gebrek aan lucht 
(Spa) 
verstoeken Ook verstuken (Mun, Spa) 
[fastuki,j, fç...  ... styk ... J - verstuiken Ik heb 
mien ankel verstookt (Diz, Nbk), ...ien 
pinkien verstookt (Bdie), et bien verstookt 
hebben (Obk), een bioffelbaantien, af' de 

om 



verstoeven - verstruperspak 

boel verstoekt of verkn offeld hebben (Nw), 
(verb.) een verstookte ankel ( Op) 
verstoeven [fast..., fç ... ]  - verstuiven, 
stuivend uiteengaan Et zaand verstal? 
(Nbk) 
verstoken [fast ... , 4...] - verstoken: door 
te stoken gebruiken een protte haalt 
verstoken (Nbk), We hebben veur hiel wat 
verstookt van 't jaor de verwarming heeft 
ons heel wat geld gekost (Nbk) 
verstokken Ook verstukken ( WH) zw. 
ww.; overg.; verstokte, het verstokt 
[fastok, fr..] 1. verstellen, repareren 
(vaak door aanbrengen van materiaal) 
(m.b.t. kleding, lakens of ander plat mate-
riaal) Aj' een jassien verstokt hebben, zej' 
wel es: die is aorig opilikt (Nbk), de broek 
verstokken (Ste),  laekens verstokken 
(Nbk), (inbijv. gebruik:) verstokte kleren 
(Nw), Vroeger kwam de nijster om te ver-
stukken (Sz), Aj' verstokken dan zet ie 
een hoekien d'r in (Nbk), Die broek is 
aorig lapperig, die is vaak verstukt (Nbk, 
Spa), Bij de blikslaeger daenken we an 
een smid die kachelpupen maekt en 
verstokt en zak soort dingen ( Dho), Al' 
wat verstokken en et is de volgende dag 
weer kepot, dan 

hel' 
 onnut wark daon (Ste) 

verstokkersgoed (Ma) [fastolqs..., fr..] - 
verstelgoed 
verstoppen (Bu, Dho) [fo'st3plp, fr...] - 
verstoppen: wegstoppen een kedogien 
verstoppen (Nbk), je verstoppen (Bu) 
verstoppertien (verspr. WS, spor. OS) 
[fa'stDpçtin, fr--i - verstoppertje 
verstopt [f'a'stopt, er---] - verstopt, dicht 
zittend De vetnippel zit verstopt (Wol), 
De pompen zitten ok wel es verstopt 
(01-Nl), De boel zit verstopt (Dfo), Et 
mondstok van de piepe is verstopt (Np), 
Now hek de afvoer van 't schietbuus 
verstopt(Db, Sz) 
verstraainpelen z. verstappen 
verstrekken (vo) [fa'str..., 4...] - verstrek-
ken, verschaffen Staorigan wodde d'r wat 
daon an de lonen en steunuutkerings, d'r 
wodde goedkope botter verstrekt en meer 
zotte dingen (vo) 
verstri'jen (Bu, Nw) zw. Ww.; overg.; 
verstri'jde, het verstri'jd [fa'strtj4, f1..., ook 
'strej ... ]  1. door te strooien verspreiden 
(Nw) Ie hadden vroeger ok een donghaoke, 
daar trok ie de dong mit van de waegen, 

en dan mos ie de bulties laeter verstrijen 
(Nw) 2. nieuw, schoon strooisel aan-
brengen (z. ook verstrooien) We moe'n de 
hokken verstrijen (Bu) 
verstrieken st. ww.; overg., onoverg.; is 
/het (bet. 1, 3) verstreken {fa'strikj], 4...]!. 
(overg.; van een slechte maaier:) doen 
verslijten door verkeerde behandeling (Sz) 
Die man verstrik vast de zonde (Sz) 2. 
(onoverg.) verstrijken (van de tijd) 3. z'n 
tijd besteden (01-Nl, Op, Ste), in verb. als 
Hel' niks te verstrieken, zee mien moeke 
vaeke; we mossen altied stoppen, breien en 
zo as et leek dat we niks te doen hadden! 
(Op), niks te verstrieken hebben niet veel 
doen, niet veel verzetten (Ste), Ik heb d'r 
niks te verstrieken ik heb er niets te 
maken, ik heb er niets te zoeken (01-Nl) 
verstroepen Z. verstrupen 
verstrooid [fa'stro:ojt, fr..] - verstrooid, 
met z'n gedachten elders Doe niet zo 
verstrooid (Nbk), een verstrooide perfester 
een erg verstrooid iemand (Nbk) 
verstrooien (Nbk, Nw) zw. ww.; overg.; 
vertrooide, het verstrooid [fa'str..., 4...] 1. 
nieuw strooisel aanbrengen (z. ook ver-
strijen), in et bedde verstrooien nieuw 
stro onder een bed doen (Nbk) 
verstrupen Ook verstroepen (Mun, Nt) 
zw. ww.; wederk.; verstruupte, het ver-
struupt [fo'strypxp, 4 --- I - -- stmpip] 1. an-
dere kleren aandoen, aanschieten 'k Zal me 
gauw even verstrupen, we kriegen daolik 
vesite (Nw, Dhau), Straks kom ie te laete, 
ie moe'n je verstrupen (Dho), Ie moe'n je 
nog even verstrupen (Nbk), Ik zal me even 
verstrupen (Nw) 
verstrupersbroek (El) de; -en [fa'str..., 
fç'str ... ] 1. iets nettere broek dan gewone 
werkkleding Hij het een knappe mesjester 
as verstrupersbroek (El) 
verstruperskieren (Dhau, Dho, Nw, v) 
Ook strupers/cieren ( Db), middag/deren (s) 
mv. [...'stryps ...  ... ] 1. het op één na beste 
stel kleren dat men draagt De ere morgen 
nao dé thee spande hij etpeerd an, de nije 
boerewaegen wodde uut et hakte trokken, 
et ienspan d'r in, de verstruperskleren an, 
een knappe pette op en daor ree hij de 
dam uur naar de weg toe (vo) 
verstruperspak (Ma, Np, b) et; -ken; 
-kien [...'stryprs ... ]  1. (meestal verkl.) 
kleding waarmee men zich buitenshuis 



verstuiverd - vertellen 

goed kan vertonen, maar net niet de netste 
kleding HiJ het zien verstruperspakkien an 
(Np) 
verstuiverd z. verstuverd 
verstuken z. verstoeken 
verstukken z. verstokken 
versturvene (Obk) de; -n fo'stAr(a)bIpo, 

- verstorvene As d'r een versturvene 
was, mos ie bureplicht doen (Obk), 't Is 
vaelce bedoeld as een anda enken an een 
versturvene (Obk) 
verstuverd (Obk, ba) Ook verstuiverd 
(Nbk, ho: Np) bn., bw. [fo'stywt, 
--- fçd ... stcrj ... J 1. beduusd, verschrikt & is 
d'r een heden verstuverd van (ba) 
versuft [fosAft, fç ... ] - versuft HIJ zat 
versuft om lijm henne te kieken (Nbk) 
versukeren [fo'sykçq, fç --- ] - versuikeren 
Goeie bunning moet versukeren (Obk), 
Hunning kan versukeren, dan wodt et bad, 
et kristalliseert ( bs) 
versukkelen z. versokkelen 
versukkeling {fa'sAku], fr-••}  - versuk-
keling, in in de versukkelingraeken: Hij is 
belemaole in de versukkeling raakt (Spa) 
versuterd (Nbk, b: Im, p) Ook versoeterd 
(Sz) [fa'sytçt, fr .f..'sutrt] - verlept, ver-
fletst HIJ zicht d'r zo versuterd uut (Nbk) 
vertaelburo (spor.) [fot.., fr -•J - vertaal-
bureau 
vertaelen (verspr.) [fr'te:lii, fr  .. j - verta-
len: omzetten in een andere taal, in andere 
bewoordingen (.) een brief vol slimme 
woorden, die 'k hier niet allegeer vertaele 
(b); bewerken in een andere vorm: Dat 
moef' mar es in een begroting verta eIen, 
dan kuwwe zien h oeveer we springen 
(Nbk) 
vertaeler [fo'te:l, fr't...I - vertaler 
vertaelfout (spor.) [...'t ..J - vertaalfout 
vertaeling de; -s, -en; vertaelinkien 
[fo'te:luj, fç ... J 1. vertaling: het vertalen, 
wat vertaald moet worden 
vertaelkoinputer (1) {fo't..., fç't...] - ver-
taalcomputer 
vertaelkosten (spor.) [...'t...] - vertaal-
kosten 
vertaelwark (1) [fat..., fr't...J - vertaal-
werk 
vertakken (Nw) [fatakij, fç't...] - zich 
vertakken, zich opdelen Die kanker is al 
vertakt (Nw) 
vertappen (El, Nbk, Np, Nt, Nw, Op, Ste)  

[fa'tapip, fç ... J - vertappen, uittappen Ze 
hebben hiel wat vertapt, die aovend(Nbk), 
een vattien bier vertappen (Nt) 
verte Z. veerte 
vertegenwoordigen [fatt:gu'wo:ardagij, 

- vertegenwoordigen (van iemand 
anders, van een instelling enz.) iene 
vertegenwoordigen De siktaoris vertegen-
woordigde die ao vend de Scbrieversronte 
(Nbk) 
vertegenwoordiger [fatugijwo:adag, 

- vertegenwoordiger, afgevaardigde; 
handelsreiziger D'r wonen in OosterwooJde 
nogal wat vertegenwoordigers (0w) 
vertegenwoordiging (spor.) [.w...J - 
vertegenwoordiging: het vertegenwoordi-
gen; delegatie 
vertekenen (spor.) [fat..., fç't...J - verte-
kenen (ook als bn. gebruikt volt. deel-
woord, in:) een vertekend beeld geven 
(spor.) 
vertel (Ste) et, z. ook vertellijien [fa'tsl, 
fç'tel] 1. dat wat men vertelt, verhaal dat 
men vertelt een mooi vertel (Ste), Oonze 
vader badde zo&n vertel (Ste), D'r zat gien 
verstaand in 't hele vertel het verhaal dat 
verteld werd sloeg nergens op (Ste) 
vertellen zw ww.; overg., Onoverg.; 
vertelde, het verteld [fatein, fr ... ]  1. 
(wederk.) zich vertellen Ikheb mij verteld, 
ik zal et nog esnaotellen(Nbk)2.zeggen, 
mededelend uitspreken Ie bin de eerste die 
X- et vertelle, mar ie maggen et niet veer-
der zeggen, ik wil et niet veerder hebben 
(Ste), Ie meugen et niet veerder vertellen 
(Nbk), Dat hoef' mij niet te vertellen dat 
weet ik ook wel (Nbk), Die ofslager kan 't 
mooi vertellen kan het mooi uitdrukken 
(Spa), Ie kun me dat wél vertellen je kunt 
me meer vertellen, ik geloof het toch niet 
(Bu), Daor vertellen ze je ok mar even 
wat' nee maar, wat ze je daar zo maar 
even meedelen! (Bu), Ie kun mijnogmeer 
vertellen denk je dat ik dat geloof, dat 
neem ik niet aan, ik denk er niet aan 
(Nbk), zo ook Ze kun me nog weer 
vertellen, a k et ontduken kan laot ik et 
niet (Sz), Ik zal je wel vertellen: d'r komt 
niks van in ik zal het je meteen, duidelijk 
zeggen (01-Nl), 'k Heb 'm es knap verteld 
waar 't op staot ik heb hem maar eens 
precies verteld waar het op staat (Spa), Ik 
zal (t) je vertellen (..) reken maar: Hij 
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was niet min, ik zal je vertellen dat hij 
goed bij was (Np), Ik zal je vertellen dat 
ze daar in huus die jongen goed onder 
stuur hebben ( Np), 'k Zal 'tje vertellen dat 
we opscheuten reken maar (Nbk, Dia), Die 
kan d'r wat van, dat za 'k je vertellen! 
geloof het maar, reken maar (Nbk, Spa), 

k zal 'tje vertellen (Nbk), Die kreeg me 
toch een rappelement zak je vertellen! 
(Nbk, Spa), Hij kwam me daor et huus in 
stroezen, zak je vertellen! (Spa) 3. 
verhalen Daor zak je een grap van 
vertellen (d), Et geit niks, W kan mooi 
vertellen (Nbk), een verhaeltien vertellen 
(Nbk), De straote die vertelt (..) de 
mensen zeggen (Ste), niet viiie te vertellen 
hebben, Hij het niks te vertellen, hij zit 
onder 't plak hij heeft niets in te brengen 
(Wol) 
verteller [f'teli, er---] - verteller 
vertelligien (Np, Obk, Ste, Sz) et; vertel-
ligies [fr'telaxin, ... fo ... ] 1. vertelsel, ver-
haaltje Doe hij et vertellegien dee, hadde 
hij zoek scheets lachien (Obk) 
vertelseltien (b) et; ...ties [.Jtelsltin] 1. 
hetgeen als verhaaltje verteld wordt 
Alderhaande vertelselties, over veurtier-
merije en zowat, koj' bij B. uut de eerste 
baand heuren (b) 
vertelstemme ( spor) [fr't.., fa't ... ] - ver-
telstem 
verteren [fott:ori, fç't ... ] - verteren: van 
voeding in het lichaam Et eten wil niet 
verteren (Ste), Hij het een maege van 
beton, hij kan alles verteren (Ma, 0w), 
(fig.) Kletspraoties bin soms slecht te 
verteren kun je soms maar moeilijk 
verkroppen (Dfo); verrotten, vergaan We 
hebben de stoppel ommebouwd en now 
kan 't mooi verteren (Np), Et verteert mooi 
(Bu); uitgeven, gebruiken van geld dat 
men verdient (Np, Ste), Hij het nogal wat 
te verteren (Np), Af' zovule verdienen dan 
hef' ok zovule te verteren, et slat wel wat 
op een niet al te hoog loon vanzels (Ste), 
ook in depot verteren (verspr.); nuttigen, 
vooral: gebruiken in een café e.d. Af' de 
harbarge in gaon en wat verteren dan 
moef'tgelag betaelen ( Dfo), Ik heb zovule 
verteerd (v), Zuilen we daar wat verteren? 
(Ste), Bin de euliebollen al verteerd? 
opgemaakt (Nbk) 
vertering [fo'ti:oruj, fç ... ] - vertering: het 

verteren, vooral: bestelling in een café 
enz., vooral: een borrel Daar moe'n jim 
mar een vertering op nemen (El), Even 
waachten, ik moet mien vertering nog 
opnemen m'n borrel nog bestellen (Db), 
een gratis vertering (Nbk) 
vertestementen (Dmi, 0w) zw. ww.; 
overg.; vertestementte, het vertestement 
[fotesto'msntu, fç ... ]  t. bi] testament 
bestemmen (voor) je geld vertestementen 
(0w) 
verteuten zw. ww; overg.; verteutte, het 
verteut [fat..., 4...]  1.  doorvertellen, 
verraden door te veel te zeggen Ze kun de 
boel wel verteuten (Nw), Die kwebbelbek 
verteut de boel (Bu) Wie zo] dat verteut 
hebben? (Nbk) 2. kletsend doorbrengen je 
lied verteuten (Nbk) * Ie kriegen een zak 
vol neuten/Dan moej't niet weer verteuten 
(0w), zo ook Ik weet een bossien mit 
neuten ( Obk) 
vertier [fa'ti:ar, fç ... ]  - vertier: leven-
digheid Ze hadden lor niet vule vertier in 
dat dorp (Obk), De dörpen tussen beiden 
staon veul te wied van eenaan der en dan 
wonen in die kleine dörpies te weinig 
maansen, zodat d'r weinig haandel daon 
wodt om vertier an te brengen ( s: oost., 
plm 1885); pret, plezier, vermaak D'rmoet 
een betien vertier bij (01-Nl), Etjongvolk 
moet wat vertier hebben ( Dfo), Die kiender 
hadden altied wel vertier (Po- Dbl) 
vertiesd (Ld, Obk, j, p, b: lui, in) Ook 
vertiesterd (p, b: Im) bn.; pred. [fo'ti:st, 
fr't ... /...'tistrt]  t. verstrikt in touw, draad 
e.d. (Obk) De aol is even vertiesd en 
vlogge hacI ie dan op in het touw verstrikt 
bij het peuren (j) 2. verward, behoorlijk in 
de war vertiesd raeken (Obk) 
vertiesterd z vertiesd 
vertiezen (verspr OS, j, p, b: Im) zw 
ww.; onoverg.; vertiesde, is vertiesd 
[foti:zi, fr't  ... ] 1. in d'r in vertiezen flink 
verward raken, flink in de war komen door 
iets Ie zollen d'r in vertiezen (Ma) 
vertikaal (spor.) bn. [fsrtika:i; aks. 
wisselt] 1. verticaal (lett.), i.t.t. horizontaal 
vertikken [fat..., fr..] - weigeren, niet 
funktioneren Hij vertikt et (Nbk, Np), 

om dat te doen ( Ste), De moter vertikt et 
wil niet lopen (Nbk) 
vertillen  [fo't...,  fç...]  - vertillen: 
verplaatsen; (wederk.) zich vertillen (lett.) 
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Mat nog gien zwaor wark, baar 1, hij is 
nog Jong en dan kaf Je gauw vertillen,' 
waorschouwde de boer (vo), Ik heb me 
vertild an die kaaste (Nbk, Nw, Ste) 
vertimmerderi'je (Nbk) de; -n 
[ftunrdç'1j9, fç.., z. ook -ije] 1. het 
(voortdurend) vertimmeren 
vertimmeren [fot..., fr ... ] - vertimmeren: 
verbouwen Hebben ze de boel vertimmerd? 
(Nbk), We gaon vertimmeren, war we 
weten nog niet krek hoe as we et haas 
indelen zullen (Op), Ze hebben beur haas 
vertimmerd (Wol), We keken d'r nij van 
op, dat et haas zo mooi vertimmerd was 
(Ld); geld besteden aan een verbouwing 
(vo) Vertimmer drcict niet zoveule dat de 
winst daorin zitten gaot (vo) 
vertoffelen zw. ww; overg; vertoffelde, 
het vertoffeld fo'tofln, fç..j 1. bescha-
digen: door erover te lopen, vgl- Et grös 
wodde mijd wit de zende as et lang was, 
daar moch ie niet te viie deur lopen, 
aanders vertoffelde ie alles (Bu) 
vertok (Ld, Nt, Spa, Ste, Sz, bo: bu) et 
[fç'tok, Lat..], in iene op vertok holen aan 
het lijntje houden 
vertonen [f't fr ---  - vertonen: laten 
zien, laten blijken Dat is me hier nog nooit 
vertoond is hier nog nooit gebeurd (Nbk, 
Nw), Now zollen ze 't even vertonen, war 
et wodde niks (Np); (wederk.) zich 
vertonen (spor.) ffi7 het in de hiele dag 
niet vertoond (Nbk) 
vertonige Z. vertoning 
vertoning Ook venonige [ fatô:anu], 

- vertoning: voorstelling; dat 
wat voorgesteld wordt, veelal: een bijzon-
dere, eigenaardige, lachwekkende verto-
ning: Peerden beleren was vaeke een 
vertonige vroeger (Ste), Die vertoning daar 
was beneden peil t was me daar een 
vertoning! beneden peil! (Obk) 
vertraogen (spor.) [fa'tro:g,  
vertragen, langzamer doen gaan de boel 
vertraogen (spot), (verb.) een vertraogde 
opnaeme (spor.) 
vertraoging (spor.) de; -s, -en [fa'tr:guj, 
fr--] 1. het vertragen (spot) 2. oponthoud, 
vooral van treinen (spor.) 
vertrappen [fa'trapip, fç ... J - vertrappen, 
vertrappelen, stukgrappen Do boel is 
bielemaole vertraptbijv. de bieten, doordat 
de koeien erin hebben gelopen (Np, Bu), 

De koenen hebben alles vertrapt (El), .. et 
laand vertrapt (Db), De tuwi is vertrapt 
(Nbk) 
vertreden [ fa'tri:dii, fç..J - vertreden: 
(wederk.) even de benen strekken, een 
eindje lopen om de stijfheid weg te doen 
gaan 'k Wil me even vertreden (Nbk, Np, 
Ste), We gaan oons even vertreden ( Dhau), 
Hij wil 5v even vertreden ( Sta), Ik moet 
me war even vertreden (Nbk), We hebben 
de hieltied zaten, we moe 'n eens even 
vertreden (Nw); hetz. als verstappen, z. 
aldaar (Nbk) Ie kun je reer vertreden, daj' 
reer hennekommen (Nbk) 
vertrek ei; -ken; -kien [fatrek, f1...]  t. 
afreis bij je vertrek, je vertrek regelen 
(0w) 2. kamer, ruimte in een woning 3. 
zaak, toestand, doen en laten, in de 
volgende vcrb.: een langdurig vertrek een 
langdurige zaak, geschiedenis (Ste, b: In): 
Hij het tb., dat wodt wel weer beter, war 
et is een langdurig vertrek een langdurig 
aanhoudende toestand (Ste), zo ook Dat 
wedt een laank vertrek een langdurige 
geschiedenis (Np), een koold vertrek een 
koude bedoening, toestand (b: tm): Dat is 
mij een koold vertrek om daor zitten te 
stienebikken ( b: In) 
vertrekken zw. ww.; overg., onoverg.; het 
(bet. 1-3, 5)/is (bet. 1-4) vertrokken [f 
'trek, fr..] t. (overg.) door te trekken van 
plaats doen veranderen Vertrek die taofel 
een betien, je (Nbk), As d'r dan, zo op et 
age, genoeg vene op lag, en dat koj' wel 
an et veurige paand zien, dan gangen we 
de bak zoveer vertrekken dat hij weer vrij 
veur een vijf paand ston (Np), De veen-
specie verpreiden bij 't baggeren, dat 
noemden wij 'vertrekken mit et oolde 
peerd' (01-Nl) 2. (overg.) van gelaats-
uitdrukking veranderen Hij vertrok zien 
gezicht (Nbk), Hij vertrok gien spier 
(Nbk) 3. (onoverg.) afreizen, weggaan Doe 
zien mem geweerwodde waar en van wie 
hij die Putte kocht hadde, wodde die d'r 
zo vies van, dat ze stiekem in Met waeter 
him uutkookte! Et hoolt moet zeker wel 
van uutzunderlike kwaliteit west hebben, 
want de fluite was niet vertrokken had het 
niet begeven (II, Hij is as een dief in de 
naacht vertrokken onopgemerkt, heel 
stiekem (Dia) 4. (onoverg.; in de vorm van 
het volt. deeiw.) in slaap raken Hij is 
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vertrokken in slaap geraakt (Nbk), Ik was 
even in de sla op valen, ik was even 
vertrokken (Obk), Die is al vertrokken 
hij/zij slaapt al (Dhau), Ik was zowat 
vertrokken sliep snel (Nbk, Nt) 5. 
(wederk.) andere, vooral: schone of nettere 
kleren aandoen, z. ook verstrupen (Dfo, 
Ma, Nbk, Np, 0w, b: Im) Ik zal me even 
vertrekken, en dan gaon we vot (Nbk) 
vertroetelen [fo'trutiu,  fr - ] - vertroetelen 
Die wodt zo vertroeteld! (Nbk) 
vertrossing (spor.) [fo'trost, fç ... J - ver-
trossing 
vertrouwber (Ste) bn.; -der, -st [fo'traM 
b, er--] 1. hetz. als vertrouwd bet. 2 
Laandies is vertrouwber (Ste) 
vertrouwd bn; -er, -st [fo'troMt, fr..] 1. 
veilig, zonder risico Laandies is vaeke wel 
vertrouwd nl- om op te schaatsen (Nbk, 
Ste), Doe de disselboom mat tussen de 
peerden, dat riedt wat vertrouwder en 
steviger wit dat iene peerd (Mun), 't Is 
haost niet meer vertrouwd om aovens as 
vrouw all/enig wit de auto vot te wezen 
(Nbk), 't Zol ok niet half vertrouwd wezen 
dat zoe'n klein kiend aach ter et stuur komt 
(Nbk), Zo] 't vertrouwd wezen a'k dat 
kiendallienig thuuslaote?(Nbk), Laothim 
war schoeven, hi is best los vertrouwd hij 
is wel alleen vertrouwd (Dfo, Nbk, 0w), 
Die is niet los vertrouwdj e kunt hem niet 
alleen laten of hij doet iets dat niet kan, 
dat niet door de beugel kan: hij heeft 
toezicht nodig (Nbk) 2. vertrouwen 
verdienend, betrouwbaar Die is zo ver-
trouwd, daor kuj' wel een moord wit doen 
hij is erg betrouwbaar (0w), Ze weren ok 
wel los vertrouwdje kon ze wel alleen hun 
gang laten gaan, ze hoefden geen begelei- 
ding, ze konden zichzelf wel redden (0w) 
3. eigen, vertrouwd Et is een schandaol dat 
ze zovule oolde meensken nut heur 
vertrouwde omgeving wegha eIen willen 
(Obk) 
vertrouwelik [fatroMola, f1..] - ver-
trouwelijk, confidentieel D'r ston nogal 
vaeke 'vertrouwelil<' op dat soort stokken 
(0w) 
vertrouwen J et 

[fattr 
fç ... ]  1. ver- 

trouwen: dat men in iets of iemand heeft Ik 
heb d'rgien vertrouwen in (vo), ... d'r wei.. 
(Nbk), Daor hek niks gien vertrouwen in 
(Nbk), We praoten hier in vertrouwen in 

de omstandigheid dat men elkaar vertrouwt 
en het voor zover nodig voor zich zal 
houden (vo), zo ook Ik vertellefow dit in 
vertrouwen (Op) en Ze Eenden eerst van 
alles nut in vertrouwen, mat d'r kwam 
nooit weer wat weeromme, tot an et veur-
schieten van geld toe (Obk) 
vertrouwen II [fa'tr.., 

fr•••] 
 - vertrouwen: 

betrouwbaar zijn Die is niet te vertrouwen, 
die kniest mij tevule (Nbk, Nw), Vertrouw 
die vent war niet, die is zo vals as et 
waeter diepe (Nbk), et niet vertrouwen de 
zaak niet vertrouwen, denken dat het niet 
goed zit, er gevaar zou kunnen zijn, zo ook 
Ik vertrouw et niks (Spa), Ik vertrouw 
mezels niet ben er niet zeker van dat ik liet 
kan, bijv. een auto besturen in druk 
verkeer (Nbk); rekenen op de onder-
steunende invloed (van iemand, iets) Ie 
moe'n war op him vertrouwen, hi5 het d'r 
wel vaekcr niet zo makkelik veur staon 
(Nbk), Ie kun d'r niet altied op vertrouwen 
dat et weer goed blift (Nbk) 
vertrouwenskemmissie (spot.) [...'tr ... J - 
vertrouwenscommissie 
vertrouwenskwestie (0w) [fatr.., fç ... ] - 
vertrouwenskwestie, vertrouwenszaak Et 
wegen van al dat zaod was een ver-
trouwenskwestie (0w) 
vertrouwensman (vo) [...'tr...] - ver-
trouwensman En de netao,-is (.) schrift 
mij now, omdat ik in disse zaeke jim 
vertrouwensman was (vo) 
vertrouwenspersoon (spot-) [...'tr...] - 
vertrouwenspersoon 
verturen (Ste) zw. ww; overg.; vertuurde, 
het vertuurd [fa'ty:arn, fç ... ] 1. hetz. als 
verstikken (m.b.t. een dier), z. aldaar, bet. 
1 (Ste) 
vertuten zn.; gmv. [fa'tyt, frt ... ] 1. in 
vertuten doen eenpositief effekt opleveren: 
't Het gien vertuten darm het heeft geen 
resultaat gehad, heeft niet geholpen (Ma, 
Nbk, Wol), Dat zoemerhusien het zien 
vertuten wel daon, al die jaoren (El, Obk), 
Et het wel.. (Nbk), 't Doet gien vertuten 
draagt niets bij, heeft geen enkel nut, 
levert niets op (Nt, Spa), verder in HÏ 
kwam goed an zien vertuten, daor in dat 
vremde laand (Obk), ook gezegd bijv. 
wanneer men veel eet en drinkt op een 
feest (Obk), Hij zal d'r gien vertuten mit 
behaelen z'n voordeel er niet mee doen (b: 
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im, In), zo ook Hij behaelde d'r gien 
vertuten wit (b: in), Daar het hij gien 
vertuten van had geen voordeel (Np), Hij  
zal de vertuten even slaan hij zal het eens 
even vertonen (Bu) 2. in Die vent het 
altied van die rare vertuten rare dingen 
(El) 
vervaeren z ververen 
verval (Bu, Ld, Nbk), z ook vervallegien 
et; -len (bet. 1); -legien (bet. 2) [fofal] 1. 
hoogteverschil (Bu, Nbk) D'r zit een hiel 
verval in dat stak laand (Bu) 2. (verkl.) 
oud, bouwvallig huis (Ld) 
vervaldag [fa'f ... J - vervaldag 
vervaldaotum [fo'f...J - vervaldatum 
vervalen (Nbk, Obk) [faf --- ] - vervallen: 
geraken (Obk) Pas war op daj' niet in de 
klauwen van die kerel vervalen (Obk); de 
geldigheid verliezen (Nbk) De meugelik-
hied om wit kotting te betaelen is vervalen 
(Nbk) 
vervallegien (Db, Ma, Obk, j) et; vervaile-
gies [fofalaxin] 1. meevallertje 2. z onder 
verval, bet. 2 
vervalsen [fa'falsn) - vervalsen: ver-
mengen met onechte bestanddelen; na-
maken met oneerlijke oogmerken een 
haandtekening vervalsen (spot-) 
vervangen [fa'f --- ] - vervangen 
vervanger [fa'fa(g)ç] - vervanger 
vervanging [fa'faxj(g)uj] - vervanging, 
substitutie 
vervatten (b, p, b: Im, In) [f3'fati2] - 
vervatten, hervatten (in een gesprekssi- 
tuatie) En zonder of te waachten wat veer 
bescheid 2V. hier op geven zo], vervatte 
hijf -  (.j (b) 
verve z. varve 
verveender z. vervener 
verveerd bn. [fa'fi:ort] 1. vervaard, 
bevreesd, angstig Hij is zomar niet 
verveerd (Obk, Ste), ...niet zo gauw... 
(Spa), Hij is nargens veur verveerd (Np), 
.nooit verveerd (Nt), Die man is niet 

benauwd, die is veur gien kleintien 
verveerd (Nw), 17 kieken verveerd op, al 
dat verkeer ornje henne (Dfo) 
vervelen [fa'fl:ln] - vervelen: (wederk.) 
zich vervelen Ik verveel me nooit wit dat 
woordeboekwark (Nbk), De kien der lopen 
,beur  te vervelen (Nbk), Verveel ieje wat? 
(Nbk); saai worden, vervelend worden, 
lastig worden Ik mos verscheiden keren 

melken daags, war et het me nooit 
verveeld (Sz), En wie 't verveelt, slat dit 
stokkien war over (b), Dat verveelt gauw 
(Nbk), Dat gezeur van bim begint me te 
vervelen (Nbk), tot vervelens toe zo vaak 
dat het verveelt (Mun, Nbk, Op): We 
hadden eerder een bontien, war keffen dat 
hij kon! Tot vervelens toe! (Mun), Tot 
vervelens toe staan die jongen soms wit 
beur bromfietsen veuro ons huus te puffen 
(Op), zo ook tot an 't vervelens toe 
(01-Nl) 
vervelend [fa'ft:lit] - vervelend: saai een 
vervelend boek(Nbk); onaangenaam, lastig 
Niks vervelender as stofregen (Pe- Dbl), As 
alles je tegenlop, kuj' wel es een 
vervelende dag hebben (Pe-Dbl); 
onhebbelijk een vervelend mormel(tien) 
een vervelend kind, mens (Nw), Wat een 
vervelende vent! (Nbk), Een vervelend 
weenske is 't! (Nbk) 
vervelens z. onder vervelen 
verveling de [fa'ft:lufl 1. verveling: verve-
lend gevoel, het vervelen uut verveling 
vervellen [ford4] - vervellen Hij vervelt 
van de zwzne, de huud is schilferig (Diz) 
verven z. van/en 
vervenen [fo'ft:ii:] - vervenen (overg.): 
om turf te winnen 
vervener Ook verveender (01-Nl) 
{faft:nr/ ... dr] i. vervener 
vervening [fo'fï:nuj] - vervening 
ververen (OS, Bu, Np, Nw, Op, bi, b: Imm 
vo) Ook vervaeren (WS noord. van de 
Lende) zw. ww.; overg., onoverg.; 
verveerde,  is/het (bet. 1) verveerd 
[fo'f.../ ... J 1. verhuizen, elders gaan wonen, 
iemands verhuizing uitvoeren Vroeger 
gangen de boeren wit 12 meie vervaeren 
(Op), Vroeger langs de Grachte gingen ze 
altied wit de punter of de bok vervaeren 
(Mun), Wanneer gaoj'w ververen? (Bu), 
De eredaegs hulp H zien buurman te 
ververen naar et busien in Oosterwoolde 
(vo), 't Is bureplicbt, iene te helpen wit 
vervaeren (Op), Ze hebben him verveerd 
(Ma), wit een boot dingen ververen (Nw) 
2. (onoverg.; van vogels) nieuwe veren 
krijgen As een kiepe ruded het, dan is hij 
weer verveerd, dan is hij weer mooi glad 
(Nbk) 
ververi'je z. varvcrije 
verveschrabber z. varvelcrabber 
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vervlakking (spor) [foflaktij] - ver-
vlakking, nivellering 
vervliegen st- ww.; overg.; is, het (bet. 1) 
vervleugen [fa'fli:g] 1. (wederk.) verkeerd 
vliegen (bs: Dfo, Obk, Op, 0w) Bijen die 
in een verkeerde kört vliegen, die heur dus 
vervliegen, wok vaeks deur dat volk of- 
rnaekt; behalven as ze hwining bij heur 
hebben, dan bin Z8 Welkom (bs) 2. door 
rennen vertrappen (Ld) De koenen hebben 
de bieten vervleugen (Ld) 
vervluken (v) [fo'flykij] - vervloeken, 
verdoemen Ik hebbe mezels d'r best Wel 
omme vervluukt in 't begin (v) 
vervoegen (1) [fo'f...] - vervoegen: in taal-
kundige zin 
vervoeging (1) [faL] - vervoeging de 
starke en zwakke vervoeging (1) 
vervoer [fo'ffi:or] - vervoer: het vervoeren 
De bomen kwammen onder de mallefan te 
hangen bij 't vervoer (0w, El); ver- 
voermiddel, mogelijkheid tot reizen: Hef' 
gien vervoer? kun je er zelf niet komen 
(meteen auto, bus enz.) (Nbk), Ik heb gien 
eigen vervoer kan er niet komen met een 
eigen vervoermiddel (Nbk), eupenbaor 
vervoer 
vervoeren  [fo'ft:o ]  - vervoeren, 
transporteren Laeter kommen ze [nl- de 
bomen] om te vervoeren op 'e laankwaegen 
(Nw), De beurtschioper hadde nogal een 
grote schute, hij mos nogal wat vervoeren 
over waeter (Obk) 
vervoerterief (1) [fo'f...] - vervoertarief 
vervolg et [fo'fol(o)x] i. vervolg Et ver-
volg van de middag was een stok mooier 
(Nbk), in 't vervolg voortaan: Bij uurstek 
zullen we 't disse keer toelaoten, mat in 't 
vervolg niet weer (Sr), Dat wik in 't 
vervolg wel aanders! (Nbk) 
vervolgblad (1) [fa'f...] - vervolgblad 
vervolgen [f'f...] - vervolgen: aanklagen; 
navolgen, handelend volgen (Sz), in A 'k 
mien netuur vervolgde dan sleug ik 5n 
dood, Want die vent het belemaole gien 
karakter (Sz) 
vervolgens (spor) [fa'fal(a)gs] - vervol-
gens: daarna 
vervolgfilm [fa'f...] - vervolgfilm 
vervolging (spor.) [fa'f..] - vervolging 
vervoigkursus (spor.) [fo'f...] - vervolg-
kursus Ga of' ok mitdoen an de vervolg-
kursus Stellingwarfs? (Nbk) 

vervolgnetisie (spor.) [fo'f..] - vervolg-
notitie 
vervolgoefening (1) [faf...] - vervolg-
oefending 
vervolgofspraoke (1) [fa'f..] - vervolg-
afspraak 
vervolgonderwies (spor.) [foIi.j - ver- 

(spor.) [fo'f..] - ver- 

vervolgserie (spor.) [faf...] - vervolgserie 
vervolgverliael (spor.) [faf...] - ver- 

vervormen (spor) [faf...] - vervormen 
vervorming [faf...] - vervorming 
vervremden (Nbk) [fofrcrndn] - ver-
vreemden: vreemd worden aan Dan wodt 
et je on eigen - as ze veerder van je of 
kommen te staon, et vervremdt, ie zien ze 
niet meer (Nbk), Ze vervremdden op den 
duur van mekeer (Nbk) 
vervremding (Nbk) [fafr...] - vervreem-
den: het vervremden, z. aldaar 
vervreten st. ww.; overg.; het vervreten 
[fa'fri:tt] 1. overdadig eten (en veelal: zich 
daardoor niet goed, niet kwiek voelen) Ik 
heb me vervreten, dan hef'  te vule eten 
(Np, Sz, Nbk) 2. door te vreten bescha-
digen, bederven Die hond het een leerze 
vervreten (Dhau, Spa), Ie zoien je ver-
vreten je zou in jezelf gaan vreten, jezelf 
opeten (van woede, teleurstelling) (Nbk) 3. 
door vretende inwerking bederven, ver-
nietigen: Dat goed vervret je alles (Np), 
(met verb. vorm van het volt. deelw.:) Wat 
het die kerel een ]elk en vervreten gezichte 
sterk vertrokken (Obk) 
vervrotten Ook verwrotten (Nbk) zw. 
ww.; overg., ook wederk. (bet. 2) [fafrotnl 
fa'wr] 1. (van grond, gazon, de tuin e.d.) 
door wroeten, graven de normale struktuur 
sterk aantasten, vernielen Debiele tuun is 
vervrot (Nw) 2. door hard werken z'n 
lichaam overbelasten, schade toebrengen 
aan z'n eigen lichaam, aan zichzelf Ik Wil 
me de beerlig niet vervrotten (Nbk), Ik heb 
me vervrot, vandaege (Bu, Nbk) 
vervullen [fafAIn] - vervullen: nakomen 
(van plichten e.d.) je plicht vervullen 
(Nbk) 
vervuren (Bdie, El, Ld, Np, Nw, Obk, 
01-Nl, Op, Sz) zw. ww.; onpers., overg.; 
vervuurde, is vervuurd [fofy:arifl 1. 
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(onpers.) door ontsteking aangetast raken 
Et vervuurt hielemaole (Np) 2. (overg.) 
vuur verplaatsen (Nw) En as wij dan et 
vuur verbrochten, dat hiette vervuren (Nw) 
verwaachten Ook verwachten (spor.) [fo 
wa:xtii, fç'w ... /...wax ... J - verwachten: 
tegemoet zien Ze verwaachtte al weer een 
brief van him (Nbk), Haj'm nog wel 
verwaacht? Nbk), Hij har solseteerd en 
verwaachtte de schoelopziener (b), Wij 
verwaachten aovendpraoters (Nbk); voor-
zien Dat was te verwaachten! (Nbk), zo 
ook Dat haj' verwaachten kund(Nbk), Dat 
hak niet van je verwaacht ik had het 
anders (vaak: beter, positiever) van je 
verwacht (Nbk) 
verwaachting Ook verwachting (spor.) de; 
-s, -en [fowa:xtuj/ ... wax ... J 1. het ver-
wachten tegen de verwaachting in anders 
dan verwacht wordt/werd (Nbk) 2. in fl2 
verwaachting zwanger zijnd (volgens het 
bijgeloof:) lene in verwaachting mag niet 
onder de ledder deur lopen (Ma) 
verwaand [fa'w:nt] - verwaand een ver-
waand nust (Bu), ...petret (Obk) 
verwaandhied Voor -heid z -hied 
[fa'w ... ] - verwaandheid 
verwaant (Bu) [fatwâ:ntj - verwant (door 
familiebetrekkingen) 
verwaarlozen z. verweerlozen 
verwaarmen (spor.) [fawa:2rm5n] - ver-
warmen: warm maken, vooral: door stoken 
verwaarming (Nbk) Ook verwarming 
(Nbk, Sz) [fowa:orxnuj/ ... J - verwarming: 
het verwarmen; verwarmingsinstallatie Af' 
niet altied wit de verwarming an zitten, 
kuj'heel wat gas besparen (Sz); radiator 
verwaarmingsinstelaosie (spor.) [faw ... J 
- verwarmingsinstallatie 
verwaarmingsketel (Nbk) Ook verwar-
mingsketel (01-N1) [fo'w ... J - verwar-
mingsketel 
verwaarmingskosten (spor.) [faw...] - 
verwarmingskosten 
verwaarmingsmonteur (1) [faw...] - ver-
warmingsmonteur 
verwaarmingssysteem (1) [fow ... ] - ver-
warmingssysteem 
verwaarmingstechniek (1) [fa'w..J - ver-
warmingstechniek 
verwaarmkacbel (Pe-Dbl, Ste) de; -s; 
-tien [fa'w --- ] 1. kachel in de eerste plaats 
bedoeld om mee te verwarmen We zeden 

altied klomkach ei, war et was een ver-
waarmkachel (Ste) 
verwachten z. verwaachten 
verwachting z. verwaachting 
verwadden (01-Nl, 0w) Ook verwadde-
ren (01-Nl) zw. ww.; overg.; verwaddede/ 
verwadde,  het verwadded [fawadii/ 
...wadçuj 1. door erover, erin te lopen 
beschadigen, vernielen De bieten bin 
verwadded (0w), De koenen verwadderen 
et lange grus (01-Nl) 
verwadderen z. verwadden 
verwaerlozen z. verweerlozen 
verwaeterd bn. [fa'we:trt] 1. door ver-
waeteren zwak geworden (van banden met 
anderen e.d.), zie aldaar 
verwaeteren [fowe:trv] - verwateren: ver-
zwakken (van kontakten, relaties, vaste 
gebruiken, banden met anderen e.d.) Af' 
mekeer in tieden niet zien, verwaetert et 
wel es (Dfo) 
verwarken zw. ww.; overg.; verwarkte, het 
verwarkt [fa'w ... ] 1. verwerken, geestelijk 
verduwen Zokken kun dat niet verwarken, 
ze bin zwaormoedzk (Db), Die het hiel wat 
te verwarken (Dhau), Ze kregen evengoed 
nog wel een peer schokken te verwarken 
(vo), fene daor alles verkeerd wit geot, 
krigt een zwa ore dobber te verwerken 
(Sun- Ot), Die kon zokke tegenslaegen niet 
verwerken (Nbk) 2. (ook wederk.) door te 
hard werken zich forceren, van z'n 
lichaam, z'n lichaamsdelen te veel vragen 
Hij het de peinze verwarkt (Wol), Aj'je 
vervrotten, dan verwerk ie je (Nw) 3. bij 
bewerking gebruiken eenpeer mooie grap-
pen in een verhael verwarken (Nbk) 
verwarming z verwaarwing 
verwarmingsketel z. verwaarmingsketel 
verwarren (Obk) [fnwarnj - verwarren: 
door elkaar halen 
verwarring [fawaruij - verwarring: het 
verwarren, verwarde toestand fli de 
verwarring 
verwarven (verspr.) st. ww.; overg.; het 
verwiirven [fa'w ... ] 1. verwerven, ver-
krijgen Die het 'm wit zien sport-
prestaosies al biel wat roem verwurven 
(Obk) 
verwasken (Nbk) Ook verwassen (Bu, 
Dho) zw./st- ww.; onoverg.; verwaskte/ 
verwusk, is verwusken/verwasken [fa 
'waskij/ ... ]  1. door wassen aangetast, 
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vooral: vaal geworden 'i js vael wodden, et 
is verwassen (Bu) 
verwassen T ZW. WW.; onoverg.; verwaste, 
is verwassen [fowasii] 1. verwassen, ver-
groeien 't Grös is verwassen (Sz, Ma), Die 
is verwassen of vergruuid (Sz, Ld), De 
wottels bui dit faor allemaol verwassen 
(Sz) 2. z. verwasken 
verwedden [f'wedn] - verwedden d'rhiel 
wat omme durven te verwedden (Nbk) 
verweer (spor.) [fo'wt:r] - verweer gien 
verweer hebben (spor.) 
verweerd [fawuart] - verweerd (door het 
weer) et verweerde hui opbranen (Nt), een 
stoppelige, verweerde kin (0w), verweerde 
zunneschaarms (Ste) 
verweerlozen (Nw, Obk en oost.) Ook ver-
waerlozen (Ste, Np en West.), verwaar- 
lozen (WH) zw. ww.; overg., onoverg.; 
verweerloosde, het (bet. 1)/is verweerloosd 
[fa'wi:arlo:azn/ wc:ar --- / ... wa:ar ... ] T. ver- 
waarlozen Ze laoten et hielemaol ver-
waerlozen (Ste), De hebben de hele boel 
verwaarlozen laoten (Spa), De boerderie 
is aorig verweerloosd (Nbk), Et zag d'r 
belabberd aut; alles was verweerloosd in 
dat huus (Obk) 2. verwaarloosd raken Daor 
wodt niks bijholen, alles verweerloost d'r 
(Dfo) 
verweerlozing (1) {fa'wt:arlo:ozuj] - ver-
waarlozing 
verweg z. veerweg 
verwegen (b) (overg., onoverg.) [faw ... ] - 
verwegen, bewegen Mar nee, hij kon ze 
[nl. z'n benen] toch nog verwegen (b), Ze 
konnen him [nl. de ton] haast niet ver-
wegen (b) 
verweiden [fa'wcjdn] - verweiden De 
koenen willen verweided wodden, ze staan 
d'r mar te beulen (Diz), Ik heb de koenen 
verweided, d'r was al iene uitbreuken (b) 
verwelken Ook verwielken (Dhau) [fa 

- verwelken: verflensen 
verwelkommen (Nbk, Op) zw. ww.; 
overg.; verwelkomde, het verwelkomd 
[fawelkom:] 1. verwelkomen, welkom he-
ten 
verwend [fawsnt] - verwend Wat een 
verwend ventien! (0w) 
verwennen [faw ... ]  - verwennen: van 
kinderen; ook: met geschenken, aandacht 
enz. erg aardig voor iemand zijn 
verwennig z. van wennig 

verwenneri'je [fawcnç'tja, z. ook -i'je] - 
verwennerij 
verweren [fa'wi:arn] - verweren: door het 
weer aangetast raken; (wederk.) zich ver- 
weren, zich verdedigen Ie jnoe'n je ver-
weren, heur jezelf verdedigen (Nbk, Nt); 
door het weer aangetast raken De boel is 
bieIemaole verweerd (Nbk), Et huj kan 
verweren (Nt), Dat het hij verweren laoten 
(Np), As ot slecht weer is, dan verweertje 
de boel buten (Nw), De bloempies verwe-
ren as et slecht weer is (Nw) 
verweunsken (Nbk) zw. WW.; overg.; 
verweunskte, het verweunskt [faw..., fr...] 
1. verwensen 
verwezen (p, vo) [fawi:zn] - verwezen: 
beteuterd, verbouwereerd De beide mannen 
stapten op, 1 en F. bleven wat verwezen 
aachter (vo) 
verwi'jen [faw...] - verwaaien: in wan- 
orde waaien, kapot waaien: Vaaste plaan-
ten moej'in de haast opkneupen, eers gaon 
ze verwijen (Obk), De rozen bin hiele-
înaole verwijd, ik zal ze even wat 
op bien en (Diz, Dhau); wegwaaien De 
blatties verwijen (Nbk) 
verwiederen (verspr.) [fawidçv] - ver-
wijderen: wegnemen Dat moet verwiederd 
wodden (Nw) 
verwiedering [fa'widrin] - verwijdering 
(fig.) Tussen de beide echtperen wodde d'r 
nooit weer een woord over praot en ei gaf 
ok gien verwiedering (vo) 
verwielken z. verwelken 
verwiesbriefien (spor.) [fa'w...] - verwijs-
briefje 
verwieskaorte (spor.) [fa'w...] - verwijs-
kaart 
verwiet et; -en [fa'wit] 1. verwijt 
verwieten [fa'witv] - verwijten Ie hoeven 
mij dat niet te verwieten (Nbk), Ie hoeven 
jezels niks te verwieten het ligt niet aan 
jou, jij hebt er alles aan gedaan wat 
mogelijk was (Nbk) 
verwiezen [fa'w...] - verwijzen (naar een 
ander, naar elders) De dokter het beur 
verwezen (nam-  een specialist) (Nbk) 
verwiezing de; -s, -en [fa'wi:ztij] 1. het 
verwijzen 2. verwijzend teken, verwijzende 
opmerking e.d. 
verwikkeld [fa'wtkit] - verwikkeld, in 
verwikkeld raeken (argens in) (Nbk), 
- . - wezen... (Nbk) 
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verwilderd [fa'wrldrt] - verwilderd: door 
verwaarlozing woest geworden een ver-
wijderde tuun; uit fatsoen, van streek d'r 
verwilderd nut zien, Hij keek verwilderd 
toe (Nbk) 
verwilderen [fa'wtldrn] - verwilderen: 
weer wild worden De tuuri verwildert 
(Nbk) 
verwisselen [fa'wsin] - verwisselen, ver-
ruilen van plak verwisselen, deploegristers 
verwisselen (Bu), van utters verwisselen 
di. bij het melken: eerst aan de voorste 
twee tepels van de koe melken en ver-
volgens aan de achterste twee (Ru) * Wie 
van kleren verwisselt, het nog niet as 
meers verwisseld ook al doet men zich 
anders voor, dat zegt nog niets over 
iemands karakter, z'n intenties (Obk) 
verwissen z. vergewissen 
verwölf z. verwijt 
verwonderd [fo'wondfl] - verwonderd H. 
keek mit grote verwonderde ogen disse 
wereld an (..) (vo) 
verwonderen [fo'wondrn] - verwonderen 
Dat verwonderde me niet (Nbk), je argens 
over verwonderen 
verwondering [fa'wondçu]] - verwon-
dering je verwondering argens over uur-
spreken (Nbk), ien en al verwondering 
wezen zeer verwonderd zijn (Nbk) 
verwonderlik (Nbk) [fowondrlak] - ver-
wonderlijk Dat is niet zo verwonderlik 
(Nbk) 
verwrotten Z. vervrotten 
verwulf (Mun, Nbk, Np, Nt, b: Im, p, s: 
Wol) Ook verwölf (Dhau), verwurf (Dfo) 
et; verwulven; -ien [fawAl(a)f/ --- wAr(a)fl 
1. gehemelte, verwulfsel Ik hebbe blaoren 
in 't verwulf (Mun), Zokken hebben gien 
verwulf in de mond hebben een gespleten 
gehemelte (Nbk), zo ook Pattie meensken 
hebben een gespleten verwulf in de mond 
(Mun), Dat kiend had een haezelippien en 
had gien verwölf in de mond (Dhau) 2. 
gewelf (s: 1903: Wol), zoldering, plafond 
(p, b: Im) Ik sten onderzo'igrootglaezen 
verwilt op  meniere as n grote karke, 
mat-  dan zonder muren (s: 1903: Wol) 
verwurf Z. verwijt 
verz. - afkorting van verzwmnen, verze-
kering 
verzaachten (Nbk, Obk, s) zw. ww; 
overg., onoverg.; verzaachtte, het/is ver- 

zaacht [fQ'sa:xtn] 1. vergoelijken, door 
relativerend te praten aan strengheid, 
scherpte doen verliezen 'k Moet et even 
wat verzaachten, wat schonepraoten (Nbk) 
2. (van dranken) aan scherpte verliezen 
(Obk) As d'r melk bij daon wodt, kun 
bepaolde draanken verzaachten (Obk) 
verzadigd (Sz) ['frsa:daxt, fas ... J - verza-
digd (door eten) Ik bin aonj verzadigd 
(Sz) 
verzaemelen (Nw, Ste) [fas:mIq, fç --- ] - 
verzamelen, vergaren postzegels verzae-
melen (Nw) 
verzaemeling (spor.) [fa's:mluj, fç ... j - 
verzameling, collectie 
verzakken [fa'sak0, fç..J - verzakken De 
more begint te verzakken (Dhau), ..verzakt 
heel erg (01-Nl), We zitten hier voorgoed 
op 't moer alles verzakt altied bepaaldelijk 
op het moeras (Sz), De schuremure begint 
te verzakken, we meugen in wel schoren 
(01-Nl), Een sleuteliezer komt d'r an de 
butenkaant mure deurhenne en dan verzakt 
de mure niet zo gauw (Obk) 
verzanen Ook verzonnen (Spa) zw ww.; 
onoverg.; verzaande, is verzaand  
fç ... /  ..'saç:] - verzanden De welputte kan 
verzanen (Ste), Vroeger was een putte ok 
wel es verzaand, dan was hij dichtcslempt 
(Nw), De putte is verzand (Spa), (Eg:) Et 
verzaant hielemaole loopt dood, bijv. 
inzake een vereniging die steeds minder 
goed draait (Nbk), Ei laand verzaant wordt 
zandig (Wol, Ste) 
verzannen z. verzanen 
verzegelen [fa'st:gi] - verzegelen: met 
een zegel, ook, in officiële zin: door 
verzegeling ontoegankelijk maken De 
elektriciteitsmeter is verzegeld mit loties 
(Spa), ook bij vergelijking: goed vast-
maken Dat zuwwe even verzegelen goed 
vastzetten (Spa), Af' lekkere raothwini 
hebben willen, moei' mit et uuttrekken 
waachten tot de raemen verzegeld binnen; 
de bijen hebben d'r dan een vluus over-
benne trokken van was d.i. met was 
verzegeld (bs: Dfo, El, Obk, Op), vandaar: 
verzegelde bunning ( bs: Dfo, El, Obk, Op) 
verzeggen [fa'scgij] - verzeggen Dat 
hontien is al verzegd, die tij' niet meer 
kriegen (Ste), Af' vroeger een zwaarm 
vunnen die af' wel hebben wollen, dan koj' 
d'r een (rooie) buusdoek, een pette of een 
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eer veurwarp bij hangen; dat was een 
teken om an te geven dat de zwaann 
verzegd was (bs: Obk), Die hoej'niet meer 
te vraogen, die is al verzegd die persoon 
heeft al verkering (Nbk, Nw) 
verzeild [fo'sejlt, 4...] - verzeild Die man 
is daor mal verzeildraekt(Np), Daor bin 'k 
teer in verzeild raekt (Nw), Hoe bij' daor 
now toch verzeild (raekt)? (Nbk) 
verzekerd [fa's:kçt] - verzekerd: ge-
assureerd Hij was ven] te lege verzekerd 
(Ld), Bij' wel goed/hoge genoeg ver-
zekerd? (Nbk); zeker (van) d'r verzekerd 
van wezen 
verzekerde (1) [fa'st:krda] - verzekerde 
verzekeren [fa'sukrn, fç's...] - verzekeren: 
assureren (ook wederk.); in je d'r van 
verzekeren zich ervan verzekeren Daor 
znoej'je wel van verzekeren dat dat goed 
komt (Nbk) 
verzekering [fa'sukrui, er---] - verze-
kering: bevestiging, garantie; assurantie 
een verzekering ofsluten, de sociale verze-
kering 
verzekeringsadviseur (1) ja's.., fr] - 
verzekeringsadviseur 
verzekeringsbedrief (spor.) [fa's..., 4...] - 
verzekeringsbedrijf 
verzekeringsdeskundige (spor.) [fa's.., 

- verzekeringsdeskundige 
verzekeringsfoons (spor.) [fa's., fr's ... ] - 
verzekeringsfonds 
verzekeringsfraude (spor.) [fa's.., 4.j - 
verzekeringsfraude 
verzekeringsgeld (spor.) [fa's..., fr's..] - 
verzekeringsgeld 
verzekeringsinspekteur (spor) [fa's., 
fç's ... ] - verzekeringsinspekteur 
verzekeringsinstelling (spor) [fa's., 
fç's ... ] - verzekeringsinstelling 
verzekeringsjaor (spor) [fo's..., fç's.] - 
verzekeringsjaar 
verzekeringskantoor (spor.) [fa's..., fr's...] 
- verzekeringskantoor 
verzekeringskaorte (spor.) [fa's., 4...] - 
verzekeringskaart 
verzekeringskosten (verspn) [fa's., 4's..] 
- verzekeringskosten 
verzekeringsman (Db) [fa's.., - 
verzekeringsman 
verzekeringsmaotsehoppi'je (1) [fa's, 
fç's ... ] - verzekeringsmaatschappij 
verzekeringsoverienkomst (spor.) [fa's..., 

fr's ... ] - verzekeringsovereenkomst 
verzekeringspolis (spor.) [fa's..., ft's ... ] - 
verzekeringspolis  
verzekeringspremie (Bu) [fa's.., fç's ... ] - 
verzekeringspremie 
verzenden (Nbk) st. ww.; overg; onbep. 
w. en het verzunnen [fasen:] 1. verzenden, 
versturen We hebben dat pakkien verzun-
nen (Nbk) 
verzendkosten (spor., 1) [fa'senL.., fç...] - 
verzendkosten 
verzet et [fa'sst, fr'set] 1. tegenstand, te-
genweer D'r was nogal wat verzet tegen de 
nije plannen (Nbk), in verzet kommen (1), 
Die toom biggen het de pokkens, dan 
gruiden ze niet zo hadde, dan zatten ze 
goed in 't verzet dan groeiden ze niet meer 
goed (Np), zo ook 't Kalf kwam in verzet 
groeide niet goed meer, bijv door ander 
voer (be: Bu, Nw) 2. (in het bijzonder) 
verzet tegen een overheersende macht, 
vijand de Lied van 't verzet 3. verzets-
beweging, illegaliteit (i.hb. uit W0. II) 
D'r waren goenend nut 't verzet die daor 
wel raod op wussen (b), an oonze helden 
wit 't verzet (b) 4. (meestal verki.) ver-
maak, verpozing Op de kaanten en de aen-
den alles mooi anlopen laoten, dus gien 
verzetten en verzetties meer (0w), Toch 
was d'r nog wel biel wat verdievedaosie 
mit al die verzctties (0w) 
verzet II (Sz) bn.; pred. [fa'set, 4...] 1. 
beduusd Daor bin 'k verzet van (Sz) 
verzetsbeweging (spon) [fa's..., r'•] - 
verzetsbeweging 
verzetsdaod (spot-) [fa's.., fç's...] - ver-
zetsdaad 
verzetsfilm (spor.) [fr'sets..., fa's...] - ver-
zetsfilm 
verzetsgroep [fa's..., fç's...] - verzetsgroep 
verzetskruus (spor.) [fa's..., fr's...] - ver-
zetskruis 
verzetsleger (spor-) [fa's., r'-] - ver-
zetsleger 
verzetsmeensken [fa's., fr's ... ]  - ver-
zetsmensen iene van de verzetsmeensken 
van et eerste ure (vo) 
verzetsstrieder (spor.) [fa's.., fr's.] - 
verzetsstrijder 
verzetswark [fa's..., fr's...] - verzetswerk 
Now, et kwam hier op daele, dat hij nogal 
in 't verzetswarlc zat (vo) 
verzetten zw ww.; overg.; verzette, het 
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verzet [f'sstn] 1. verplaatsen Aj't in de 
drijenjen hebben, kuj't bien muuilik 
verzetten (Nbk), de kneupen en een jasse 
verzetten, Ik wil die polie van et jaor 
verzetten verplanten (Ste, Nbk), Die 
an wiezerbodden wodden ok nog wel es 
weer verzet op aandere plakken (Dfo), We 
gaan de taofel wat verzetten (Bu), HIJ kan 
hiel wat verzetten! hij is in staat veel te 
doen (Nbk), Zq,/'t verzetten? zul je even 
flink aan de slag (Nbk), BIJ raonjen kun ze 
hiel wat verzetten, war dan gebeurt dr in 
tieden weer niks kunnen ze heel wat werk 
doen (Obk), Die het vandaege niks verzet 
niets gedaan, niets uitgevoerd (Nbk, Bu), 
de baokens verzetten (Dfo) 2. verstellen 
(van lakens enz.) door er een nieuw stuk in 
te zetten of door goeie stukken aan elkaar 
te naaien (Bu, Nbk) We nioe'n even een 
laeken verzetten nl. er een nieuw stuk in 
naaien (Bu) 3. vergeten, uit het hoofd 
drijven, in de zinnen verzetten 4. uit de 
juiste lijn raken (Ld, Np, v), in verb. als 
De muren bin bie/erna ole verzet (v), De 
fiets is verzet, die spoort niet weer (Ld, 
Np) S. de kluts kwijt raken, het stuur over 
zichzelf kwijt raken (Nt) Ik was helemaole 
verzet de kluts kwijt (Nt) 6. (wederk.) zich 
verzetten Mar hoe as B hirn verzette, zien 
schellen hulp niet (..) ( b), Hij het hirn d'r 
tegen verzet (Ld) 7. uitstellen (van een 
tijdstip, een bijeenkomst enz.) Zuwwe et 
verzetten naor de ere ma ond? (Nbk) 
verzeuk z. verzuuk 
verzeuken z. verzuken 
verzeuten z verzuten 
verzieken (spor.) [fo'sik, fr..] - ver-
zieken: bederven Hij zit de boel te ver-
zieken (Nbk) 
verzien {f'sT:n, fr's ... ] - verzien, in 't 
verzien hebben (op), Ze het et op n 
verzien is verliefd op hem (Op) 
verzin et [fo'stn, fç's --- ] - vergissing Is dat 
gien verzin? (Wol), Dat hok bij verzin 
daon bij vergissing (b, Nbk), deur verzin 
id. (Nbk) 
verzinnen [fo'su:, fç's --- ] - inje verzinnen 
zich vergissen: je argens wit verzinnen, je 
d'r op verzinnen zich erop verkijken, zich 
erin vergissen (Nbk, Obk), Verzin ie je 
niet? (Bu), Te done, wat hek me verzind 
(Np), Verzin je niet in him, hij het do 
slaop goed uur (Db) 

verzinsel (Ma) et; -s; -tien [fa'snsi, 
fç's --- ]  1. dat wat men verzint, vaak: 
uitvluchtje 
verzitten st ww.; overg., onoverg.; het 
verzeten [fa's..., fr.] 1. (overg.) missen 
door te aarzelen, door te vergeten Op zien 
mooist verzit ze aanst de bus ok nog, wit 
leur getreuzel (Db), Ik heb et middageten 
verzeten (Diz, Bu), een pergramnie 
verzitten (Nbk) 2. (overg.; van tijd) 
verkwisten door te (blijven) zitten je tied 
verzitten (Nw), Wat bij' drek je, ie 
verzitten je tied niet! (Nbk) 3. in verzitten 
gaan op een andere plaats gaan zitten 
(spot.) 
verzoepen Ook verzupen (WH) st. ww.; 
overg., onoverg.; is/het (het. 1, 5) 
verzeupen [fo'sypip, fç's...J...'syprpj 1. 
(onoverg.; vaak als ruw ervaren) ver-
drinken Wij laotenjim niet verzoepen we 
helpen jullie als het echt nodig is (vo), 
Even hier en daor wat bijsturen, zodat hij  
niet verzeup veurdat hiJ waeter zien hadde 
voordat het vroegtijdig mis met hem ging 
(s), We bin net zo nat as een verzeupen 
katte (Dhau) 2. (overg.; vaak als ruw 
ervaren) doen verdrinken Die katte gaan 
we verzoepen (01-Nl), jonge honties/ 
katties verzoepen (Nbk) 3. (onoverg.) 
geheel en al nat worden een verzeupen 
vo/kbijenvolk dat nat geworden is door de 
natte honing bij aftrommelen, terwijl het 
warm weer is (bs: Obk), 't Gebeurde wel 
onder 't jongvolk dat ze de kraene 
eupenzetten en de kerbiedlanteern ver-
zoepenleuten (El, Obk), Aj'te vule weeter 
bij de kerbied deden, verzeup je de boel 
(Ste), ICerbied mooi' niet verzupen laoten 
(Spa) 4. (onoverg.) onder water komen te 
staan Et laand wodt te nat, et verzoept 
(Nbk) 5. (overg.) geld opmaken door te 
veel te drinken een nieksdaelder verzoepen 
opmaken door alkohol te drinken (Nt), 
alles verzoepen al z'n geld verkwisten door 
alcoholgebruik: Hij is een echte deur-
dniJer, hij verzopt alles (Nw) 
verzoeren [fa'su:arq, r'-•-] - verzuren: 
zuur worden As d'r lacht bij kommen kan, 
kan de hunnig verzoeren (bs) 
verzoeten z. verzuten 
verzolen (Dhau, Spa, Sz) [fa'so:0l12, fr's..-] 
- verzolen: van nieuwe zolen voorzien, di. 
vooral: leer onder klompen aanbrengen Aj' 

om 
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de klompen verzolen dan tij' weer een 
bielepoos lopen (Spa, Sz, Dhau) 
verzorgen [fo's..., fç's ... ]  - verzorgen: 
zorgen voor een zieke verzorgen; zorgen 
dat iets goed blijft, zorg dragen et huus 
verzorgen (Nbk), De man die de koepoten 
verzorgt, bruukt een klauwmes (Spa) 
verzorger [fa'sor(o)gç, f11s ... ] - verzorger: 
iemand die verzorgt; in de sport: verzorger, 
soigneur 
verzorging (spot.) [...'s...] - verzorging 
verzorgingsfiat (spot.) [fo's...,  e ...  - 
verzorgingsfiat 
verzorgingsgebied (spot.) [fo's..., fr's...] - 
verzorgingsgebied 
verzorgingsstaot (1)  [fa's...,  fç's...] - 
verzorgingsstaat 
verzorgingstehuns (spot.) [fo's..., fç's ] - 
verzorgingstehuis 
verzuiling (spot.)  [fç's ,  fo's...]  - 
verzuiling 
verzuken Ook verzeuken (Sz) [fç's..., 
fç's ... ]  - verzoeken: om op bezoek te 
komen, uitnodigen Er is normaal de regel 
dat de ni5e buren je verzuken om es te 
kommen, om wat naoder kennis te maeken 
(Obk), We hebben n verzocht op visite 
uitgenodigd (Nbk), iene verzuken om te 
aoven dpra oren (Nbk), De buurt wodde 
verzocht om op een borrel te kommen 
(Np), volk verzuken mensen uitnodigen 
(Nw), Ik heb ze op 'e thee verzocht (Nbk, 
Np), Zuwwe him ok verzuken? (Nbk); 
proberen (Nt, 01-N1) Ie moe'n et niet 
verzuken (Nt), We zullen et es even 
verzuken (01-Nl) 
verzulveren (spot.) [fo'sA1wp, ...vrn] - 
verzilveren om de bon te verzulveren (v) 
verzumen (Ma, elders spot.) zw. ww.; 
overg.; verzuumde, het verzuumd [fr's5nt, 
fo ... ] 1. verzuimen te doen Hi5 verzuumt 
de boel komt nooit waar men hem zou 
mogen verwachten (Dhau) 
verzunnen (spor, 1) bn. [fo'sAn:, fr...] 1. 
verzonnen, bedacht 2. verzonden, verstuurd 
verzupen z. verzoepen 
verzuten (Obk, 01-Nl) Ook verzeuten 
(Spa), verweten (Sz) zw. ww.; overg.; 
verzuutte, het verzuut [fo'sy:(,j)tn, fr's ... ! 
... SA: ... L..'sut4] t. een stuk aangenamer 
maken, in verb. als Geld verzout et wark 
(Obk), Geld verzout veule (01-Nl, Spa), 
... eenprotte (Db), Geld verzoet arbeid (Sz) 

verzuuk Ook verzeuk (Spa) et; verzuken; 
verzukien [fo'sy:k, fr ... ! ... sA:k] 1. verzoek, 
vraag een verzuuic doen (Nbk), Ze hebben 
him er verzuulc daon om voorzitter te 
wodden (Spa), De jonge kwam mit er 
verzuuk as hij een aovend bly et maegien 
kommen mocb (Obk) 2. verzoekschrift 
verzuuknommer (1) [...'s...] - verzoek-
nummer 
verzuukplaete [..'s...] - verzoekplaat 
verzuukplaetepergramme [...'sJ - ver-
zoekplatenprogramma 
verzuukschrift (spot.) [fo's.., ffs...] - 
verzoekschrift 
verzuum (1) et; ..zumen [fo's9m, fr's --- ] 1. 
verzuim, nalatigheid 
verzweren (Ma, Dho, ba) zw ww.; overg.; 
verzweerde, het verzweerd [fa's..., fç's --- ] 1. 
met woorden overbluffen, een veel groter 
woord voeren en daarmee de ander 
overbluffen (z. ook verzwetsen) Die wil de 
aanderen verzweren (Dho), Hij verzweerde 
miy (Ma), Dat was een hiele riddenaosie, 
mar mijl verzweer ie disse keer nier (ba) 
verzwetsen (Diz) zw. ww.; overg.; 
verzwetste, het verzwetst [fç's..., fo's ... ] 1. 
met woorden overbluffen, een veel groter 
woord voeren en daarmee de ander 
overbluffen (z ook verzweren) Hijf per-

beertje altied te verzwetsen (Diz) 
verzwiegen [fç's..., fo's ... ]  - verzwijgen 
Hij het et verzwegen (Nbk), Die meen sken 
verzwiegen nooit watzijn altijd openhartig 
(Db), Ik kon 't 'm toch niet verzwiegen 
moest het hem toch wel vertellen (b, Nbk) 
verzwieten (Np) onregelm. ww.; onoverg.; 
verzwiette, is verzwieten [fo'sw..., fç'sw ... ] 
1. door zweet aangetast raken (van kle-
dingstof) Ik moet nog een dnlappe in 't 
hemd zetten, want et is hielemaole ver-
zwieren (Np) 
verzwikken [fo'swikij ... fr'sw ...  ] - ver-
zwikken Aj' stroffelen mit de klompen an 
tij' 't enkel reer verzwikken (Dfo), Ik heb 
mien ankel verzwikt (Bu) 
vesbusien z. vessebusien 
vesite Ook visite (spot.), besite (Db, Mun, 
Np, Spa, k: Ste) de; -s [fo'sito!fi's ... /bo's..] 
1. bezoek, visite Deensdag moe'n we op 
vesite (Spa) op vesite gaon, vesite kriegen, 
As vroeger mitmem heurjaordag de vesite 
kwammen, kregen de tantes vaeke een 
kooltien in de plaetstove (Db), De vesite 



vesiten - vet 

komt d'r an, (ironisch) Ze hebben van-
naacht vesite van inbrekers had (Nbk), 
(volgens het volksgeloof:) We kriegen 
vandaege vesite, want de katte wast fin 
(Bu), zo ook ... want de eksters lopen an de 
deure toe (Bu) 
vesiten (Np, Op) onbep. w. [fositu] 1. op 
visite gaan Vesiten bij 't slaachten wodt 
hier niet meer daon (Op), Vesiten Bosme's 
en G. van der Meer's ok mit mekaer? zijn 
ze gewoon bij elkaar op visite te gaan (Np) 
vesiteri'je (vo) de; -n [fositr'tj, z. ook - 
i'je] 1. het (steeds) op visite gaan Mit al 
die vesiterie hek (.) in een weke meer 
koffie had as daorginderd in een jaor (vo) 
vespertied (Bu) de ['fEspf] 1. hetz. als 
eterstied, z aldaar 
vessebuse z vessebusien 
vessebusien (verspr.) Ook vessienbuse 
(Db, Nbk, Nw), vessebuse (spot), Vn-

busien (b) [Tfesobysin, ...'b --- 'fesimbys, 
...'b ... I...'byso, 'f.../fez'bysin] - vestjeszak 
Hij het nog wel wat kleingeld in 't 
vessebusien beschikt over flink wat geld 
(Np), Hij betaelt et zo mar wit et 
vessebusien id. Np), Hij is zo scheel, hij 
kikt mit et linkeroge in et rechter vesse-
busien (Nw, Bu) 
vessien z. vas T, z. ook onder vest 
vessienbuse Z. vessebusien 
vest et; -en; vessien [fest] 1. bekend 
kledingstuk (voor mannen, vrouwen, 
kinderen): vest Hij kreeg wat op zien 
vessien hij kreeg lichamelijke straf (k: 
Ste), Hij het et malle vessien an doet 
mallotig, maakt gekheid (Bu, Nbk, Np), 
Hij het et verkeerde vessien niet an is 
goed gemutst (Nw), Die het et verkeerde 
vessien an is met het verkeerde been uit 
bed gestapt (b: In), Hij is niet zo mak op 
't vessien durft wel wat aan, is pittig en 
doortastend, is snel kwaad (Np, Nbk), Die 
moej'niet an 't vessien kommen, die is niet 
zo mak op 'e buud kijk een beetje uit met 
hem, hij kan fel reageren (Ld), niet 
bielemaole lekker onder 't vessien wezen 
niet een geheel zuiver geweten hebben (b), 
En die schaopies van kien der dan?' was d'r 
een stemine aachter zien vessien een 
innerlijke stem (b), Gien meenske zal ooit 
weer bij him aachter 't vessien kieken iets 
te weten komen van z'n werkelijke ge-
voelens (b) 

vestibule (spor.) [festi'byla] - vestibule 
vestigen (spot-) ['festogj]] - vestigen 
(wederk.), in ie ergens vestigen (spot.) 
vestiging ['fesbgti]j - vestiging: het zich 
vestigen 
vestigingsplak ['fes...] - vestigingsplaats 
vestigingspremie [t..] - vestigingspremie 
vestigingsvergunning (spot.) ['f...]  - 
vestigingsvergunning 
vestigingswet (1) ['f..] - vestigingswet 
vesting (1) de; -s, -en; vestinkien ['f...] 1. 
vesting 
Vesuvius de [fo'sywijns] 1. Vesuvius 2. 
naam van een bekende vereniging voor de 
viering van de jaarwisseling te Else 
Vesuviuskiub de [fo's --- ] 1. hetz. als 
Vesuvius, bet. 2, z. aldaar 
vet let; -ten [fat] 1. de organische stof vet 
D'r zitten alderhaande vetten in eten (Nbk) 
2. vet (bet. 1) bevattende, op vet (bet. 1) 
gelijkende, vetachtige stof, o.m. als 
smeermiddel en als beschermingsmiddel 
tegen vocht de scheuvels in 't vet zetten 
(Nbk, Db), De redens moe'n uut et vet, et 
gaot vriezen (Nbk), Ze deden vroeger wel 
een wollen lappe mit vet ofkloosterbalsem 
op 'e bost as et je vol zat (Dhau), 
tekeergaon as oold vet (Spa) 3. dierlijk vet, 
veelal: voor konsumptief gebruik Disse koe 
stamt uut een beste laoge, van hoog vet en 
veul melk met een hoog vetgehalte (Op), 
De nieren zwemmen in 't vet zitten in vet 
(Dho), vet in depanne (Nbk), Mit ogiesvet 
dan drieven d'r ronties vet op, bgies' 
(Nbk), vet raonen smelten (Bu), Hij praot 
as een aentien metwost waor 't vet uut 
lopen is kletst als een kip zonder kop 
(Ste),... dat et vet ontlopen is (Ste) 4. 
vetweefsel bij de mens Ik moet wat vet 
zien kwiet te raeken ik moet proberen wat 
te vermageren (Nbk), Laot fin toch in zien 
eigen vet gaerbranen laat hem toch barsten 
(Ste), altied vet in aandermans panne zien 
altijd denken dat een ander meer heeft, het 
beter heeft (0w) * 't Is mooi aj'nog wat in 
't vet hebben als je nog iets moet krijgen 
van een ander (Nbk) 
vet IT bn.; -ter, -st [fe 1. rijk aan vet, 
niet mager vet vleis, vette keze, Wat is et 
eten toch vet (Nbk) 2. dik door lichaams-
vet, vlezig, weldoorvoed een vette koe 
(Po-Dbl), Zoe'n motte kon wel zeuven of 
acht tomen biggen grootbrengen, as ze mar 
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oppasten dat ze niet te vet wedden (0w), 
Et is krek een vet varken zo dik nl. is die 
persoon (Nw), poesten as een vette gaanze 
ontzettend hijgen (Ld, Bu), zo vet as een 
slakke (Bu, Nbk), as een otter (Np) 3. met 
veel vet bereid (z. vet 1, bet. 2) Et eten is 
me vusen te vet en te ma/lig (Nbk) 4. door 
vet vies geworden Et glas van de auto is 
zo vet (Nbk), Mit rimmetiek: gewone vette 
schaopewolie d'r op! di ongewassen, ni. 
met vetzweet (Spa), vette vingers, vette 
banen 5. van vet voorzien, met vet 
ingesmeerd Een smeernippel wodt bruukt 
bij et vet holen van lopende assen (Db) 6. 
met hoge opbrengst, in hoge mate voorzien 
van Soms weren de korven [bijekorven] zo 
vet, dan konnen ze niet vervoerd wodden; 
dan mossen ze daor bij een boer uur-
breken, dat hul in de beste hunning mos 
d'ruut(j), vet vene zeer goed veen, nl- met 
een zeer hoog gehalte aan echt veen (Obk), 
Dat was te mooi hen, en we konnen d'r es 
te vet van wodden het er te goed door 
krijgen (vo), zeuven vette en zeuven 
maegerejaoren rijk, met hoge opbrengsten 
(Nbk) 7. (van letters) dik en breed (spor) 
Et sten d'r in grote, vette letters (Nbk) * 't 
Is altied vet in aan-derinans schaole het 
lijkt altijd net alsof een ander meer bezit 
(bl), ...schottel id. (Ste), Een goeie haene 
moet niet vet wezen een te dikke man doet 
kennelijk te weinig aan seks, een man die 
seksueel aktief is wordt niet vet (Sz, Nbk), 
...is niet vetid. (Bdie, Dho, Ma, Nbk, Nw), 

wodt niet vet (Nbk) 
vetachtig ['f1..] - vetachtig 
vetanzetten (Ld) onbep. w. Er...]  1. 
vetaanzetting krijgen 
vetasse (Nt) de; -n ['fetaso] 1. gewone as 
(van ijzer, hout), die met vet wordt 
gesmeerd, i.t.t. kollingassen, die met olie 
worden gesmeerd 
vetballe (Bu, j) ['f...] - vetbol (voor 
vogels) 
vetbolle (spor.) ['f..] - vetbol: voor vogels 
vetbulte (Nbk, Sz) ['f...] - vetbult Hij het 
een vetbulte in de nekke (Sz) 
vetdruppel (spor.) ['f...] - vetdruppel 
vete ['ft:ta] - vete: blijvende vijandschap, 
blijvende ruzie: een oolde vete ruzie die 
nooit goed is uitgepraat, die is blijven 
hangen (bijv. door de betwiste verdeling 
van een erfenis), een vete opraekelen (0w) 

veter (verspr., in bep. verb. vieter) Ook 
vieter (bet. 1: verspr., alg. in bep. verb.) 
de; -5; -tien ['fi:trl'fitr] 1. veter (zoals 
behorend bij schoenen) De kiender zatten 
dan in de kakstoel mit een leren middel-
baand, op 'e rogge mit leerties en een 
gaaspe die roemer maekt wedde as de 
kiender groter wedden,-  in et rooie 
aachterschut van de kakstoel zatten mooie 
rooie keuperen knoppen waor as de mid-
delbaand mit leren veters an vaaste-
kneupt wedde (0w), Ik heb de veters van 
mien korset goed ansnoerd (Db), iene te 
vieter nemen iemand ertussen nemen, te 
pakken nemen, zo ook iene te vieter 
hebben: Hij had mij aorig te vieter (Diz), 
iene te vieter holen id. (b: Im), iene 
aachter de vieter(s) zitten zorgen dat 
iemand harder werkt, opschiet (OS, Op), 
iene aachter de veters zitten id. (Nbk), Ze 
kregen mekeer wel gauw es bij de vieter 
namen elkaar ertussen, te grazen (0w), 
gingen vechten (Bdie), ...te vieter namen 
elkaar te grazen (0w), Hij is zo taoi as 
een veter, mar hij is d'r wel angaon (Diz) 
2. kweekgras ( f) 3. vetervormige sliert 
drop (01-Nl) We kopen een veter drop 
(01-N1) * Pieter/mitde vieter/om deschie-
ter (Nbk) 
veteraan [ft:tr'â:n] - veteraan (in de sport) 
veterbaand (Nbk, Nw) ['f...] - veterband, 
dun, snal band Veterbaand was dunnerl 
smaller as ketoenbaand, daor kneupten ze 
bijglieks de kussenslopen mit dichte (Nw) 
veterdrop (verspr.) Ook veterdrup (Bdie, 
Np, Spa, Sz) ['ft:tçdrop/ ... drAp] - veterdrop 
veterdrup z. veterdrop 
vetergat (1) ['il..] - vetergat 
veterleerze (Dfo, Obk) ['t'...] - veterlaars 
veters mv. ['fi:trs] 1. mv. van veter, z. 
aldaar 2. kweekgras (0w) 
veterschoe (Nw, Obk, 01-Nl, Pe-Dbl) 
['f...] - veterschoen 
vetersluting (1) ['f...] - vetersluiting 
vetgehalte ['f1 ] - vetgehalte et vetgehalte 
van de melk (vo), Tegenworig scheppen ze 
de room van de melk, omdat et vetgehalte 
te hoge is (Obk) 
vethaokien (Nw) et ['fet ... ], in de broek op 
't vethaokien hebben gezegd wanneer men 
meer dan genoeg heeft gegeten (Nw) 
vetiel (Db, Dho, Ld, Mun, Nbk, Np, Obk) 
Ook ventje! (spor.) et; -en; -egien 
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[fa'til/fen'til] 1. ventiel: van een band, een 
luchtballon etc. 
vetielbuisien (1) ['f] - ventielbuisje 
vetieldoppe (spot.) [fa'til ... ] - ventieldop 
vetielsiange (spot.) [fa'til ... ] - ventielslang 
vetkaone (Bu) de ['f1..] 1. vetkanis (als 
scheldwoord gebruikt) 
vetkees (Obk) de; ...kezen ['fstkt:s] 1. 
vieze, vette kerel 
vetkeze (Obk) de; -n; ..kesien ['f.] 1. 
vrouw met een dik achterwerk 
vetkoeme (Dho, Op, 0w) ['f1..] - juskom 
vetkont (Obk) de; -en; -ien ['f1..] 1. dikke 
vrouw 
vetkraanze (Obk) de; -n; ...kraansien ['f1..] 
1. hetz. als kraanze, bet. 2, z. aldaar Bij 't 
varkenslaach ten wodde de vetkraanze d'r 
vut baeld en vacke votdaon (Obk) 
vetkwabbe (Dho, Ma) ['f...] - vetkwab Die 
het goeie vetkwabben, et buult allemaole 
(Dho) 
vetlokke (0w, Pe-Dbl, Ste) Ook vitlokke 
(Bu) ['fstlako/'fit ... ]  - vetlok Moek zat 
onder in de vetlokken van de bienen van 
de peerden (Pe-Dbl), 't  Was een soort 
bije, de peerden wodden d'r vuurbenauwd 
veur omdat ze zo veniendig stikken 
konnen; ze legden eigies an de bienen om 
de vetlokken van et peerd en boven in de 
stat of in de maenen (0w), Mit turfmennen 
op nat vene of mit et peerd over nat 
hujlaand hadden depeerden zakken, kuven 
ofhoolten bodden onder de hoeven die mit 
leertjes om de vetlokken vaastemaekt wod-
den;  zakken wodden mit pakkiestouw om 
de hoeven van etpeerd vaastekneupt (0w) 
vetmesten (Bu, Dfo, Nw, Ste) ['fet ... ]  - 
vetmesten Dat varken gaon ze vetmesten 
(Ste), Mit goed voeren kuj' de varkens wel 
vetmesten (Dfo) 
vetmesteri'je [...tç'ija, ook ...sjo, z -i'je] - 
vetmesterij 
vetnappe (Ld, Nbk) de; -n; ...nappien 
[T...] 1. juskom 
vetnippel (Ma, Nbk, Spa, Ste) ['f...] - 
vetnippel Die vetnippel zat verstopt (Ma), 
De vetnippel koj' euliespuiten op zetten, 
dan gaot et vet d'r vanzels in (Nbk) 
vetoge (Bu, Np, Obk, 0p, Spa, Wol) et; 
-n; ...ogien ['f..] 1. (vaak verkL) vetoogje, 
hetz. als oge, bet. 7 vetogen op 'e soep 
(Obk, Wol), De vetogies drieven op 'e soep 
(Obk, Spa) 

vetpanne (Bu, Ma, Nbk, Np, Nw) de; -n; 
-gien ['f1..] 1. vetpan 2. hoed, vooral: 
garibaldi (Bu) Hij het de vetpanne op 'e 
kop (Bu) 
vetpiaante (spot.) ['t'...] - vetplant 
vetplak Z. vetplakke 
vetpiakke (Nbk) Ook vetplak (0w) [T...] 
- vetplek een vetplak in de broek (0w) 
vetpoekel Z. vetpoeste 
vetpoeste (Bu, Nbk, Pe-Dbl, Spa) Ook 
vetpoekel (Bu, Ma), vetpusien (Spa) de; - 
n; ...poesien ['fetpusta/'fetpuk --- pysin] 1. 
vetpuistje, ook wel meeëter vetpusies vut-
kniepen (Spa) 
vetpot de ['fetpot] 1. in 't Is (d'r) gien 
vetpot ze hebben het niet breed, het bedrijf 
loopt niet goed enz. (alg.) 2. vette toestand 
(Np), in 't Is iene vetpot (Np) 3. soort 
smeerbus (Db) Vroeger zatten an de hooI-
ten waegen wielen vetpotten (Db) 
vetpusien Z. vetpoeste 
vetraand (spot-) [t..] - vetrand 
vetrille (v) de; -n ['fetrila] 1. vetkwab Bij 
N ruulde de vetrillen over de zwem-
broek henne (v) 
vetsleef Z. vetslief 
vetslief (Bu, Db, Obk) Ook vetsleef (Sz) 
['f1. t..] - juslepel 
vetsmack (1) ['f1..] - vetsmaak 
vetsnieden (Nbk, Ste) onbep. w. ['fet ... ] 1. 
snijden van reuzel voor kaantjes 
vetsnippe (Ma, Np, Nbk) de; -n; ...snip-
pien [fetsrnpa] 1. vetspuitje, oliespuitje 
(hetz. als euliesnippe (Nbk)) Geef me de 
vetsnijope es an (Np), De vetsnijope of 
euliesniivpe daor smeer ie mit (Nbk) 
vetspuit Z. vetspuite 
vetspuite (Nbk) Ook vetspuit (Dhau) ['t'...] 
- vetspuit Op alle mesien en zit een 
smeernippel,-  dan kuj' d'r mit de vetspuit 
bijlanges gaon om d'r euiie in te doen 
(Dhau) 
vette Z. veerte 
vettig ['fetax] - vettig: enigszins vet, 
vetachtig, met vet bedekt een vettige jasse 
(Nbk) 
vettighied ['fetaxhit] - vettigheid: het 
vettig, vetachtig zijn; vet, vette, vetachtige 
substantie Et kleine kientien had barg op 
zien koppien; et gong laeter weer o ver, doe 
d'r vettighied op streken wodde (Obk), 
vleis en vettigheden van een koe (Dfo) 
vetweide (verspr.) de ['fet ... ] 1. vetweide 



vet-weider - veur 

(verspr.) Ik zal disse koe ofmelken, en dan 
moet hij de vetweide mar in (Op), Een koe 
die niet meer mulken wodt, komt in de 
vetweide (Obk), Die koenen kommen uut 
de vetweide zijn goed bevleesd, zijn klaar 
om geslacht te worden (Np), Koenen die 
naor de slaacbterie moeten, kommen eerst 
in de vetweide (Dfo), Die loopt niet in de 
vetweide hij/zij is erg mager (Nt), (iro-
nisch, met name van koeien:) Ze lopen in 
de vetweide ze grazen niet bepaald in 
slecht land (El) 2. land waar veel en goed 
te grazen is De koenen lopen in de vet-
weide (Nbk), Die koe komt in de vetweide 
di_ goed land (Nw), Dit zit goed in de 
vetweide die persoon gaat het goed, hij/zij 
kan zich goed redden in financieel opzicht 
(Nbk), .JoptgoecL.. (Nbk), ..komtin.. ii 
(Nw) 
vetweider (verspr. OS) ['fctwEjd1] - vet-
weider: koe in de vetweide, bestemd voor 
de slacht de koenen overlopen laoten veur 
vetweiders (Dfo) 
vetweiden (Nt) zw. ww.; overg.; scheidb.; 
weiddede/weidde vet, het vetweided ['fet 
w ... ], in vee vetweiden, een pinke vet-
weiden e.d.: als vetweider hebben (Nt) 
vetweideri'je (Dhau) [ ... dç'ijo, z. -ije] - 
vetweiderij, het vetweiden 
vetworm (Bdie, Bu, Dho, El, Np, Pe-Dbl, 
Spa) de; -s; -pien, -tien (Np) ['fet --- ] 1. 
mee ëter 
vetzak (verspr.) de; -ken; -kien ['fetsak] 
1. dikke persoon 
veul(e) Z. vulel, II, vuul 
veulbelovend (1) fA:lbo'lo:brnt] - veelbe-
lovend 
veuleisend (1) [fA:'lsjsIt] - veeleisend 
veulen Z. vulen 
veuls Z. vijsen 
veultien z. onder vool 
veur 1 et [fA:ar] 1. dat wat voor iets pleit 
Alles het zien veur en zien tegen (Nbk) 
veur II bw. [fA:or] 1. aan de voorzijde Ze 
had de schölk veur (Nbk), Hij het de dasse 
veur (Nw), Die meid kuj' niet zien wat 
veur of achter is, zo plat is ze (Sz), Ze is 
veur in de vuuftig ze is begin vijftig, D'r 
staot oons wel wat van veur, mar we kun 
d'r niet goed op kommen we hebben er wel 
een vaag idee van, maar we kunnen het 
ons niet precies voor de geest halen (Nbk, 
Obk) 2. in het voorhuis, i.t.t. het bedrijfs- 

gedeelte (van een boerderij met name) 
Kiek mar even in buus as de vrouw d'r ok 
is; ik daenk niet dat ze aachter is, kiekmar 
even veur (Nbk), Ze hebben aaehter en 
veur meleur, mar ie kun beter aachter 
meleur hebben, as 't mar aacbter de mid-
dendeure blijft als de ziekte, de kwaal maar 
niet in het voorhuis is, di_ onder, m.b.t. de 
mensen (Np) 3. eerst in volgorde, in: veur 
en nao nu en dan (Obk, j, ko): Zo veur en 
nao is d'rnogaJ es een mien sleuten (Obk), 
Daor zatten we in Spange en et wodde mij 
zo veur en nao dudelik dat we midden 
tussen de femilie in zatten (ko), Daor is zo 
veur en nao nogal es een ongelok gebeurd 
(Obk), 't Was altied M. veur en nao en dat 
zinnigde heur nar half het ging steeds 
maar over M, ze hadden het haast nergens 
anders over dan over M., hadden het ei-
genlijk alleen maar tegen M. (j)  4. sneller, 
verder in tijd De klokke is veur geeft een 
latere tijd aan dan het werkelijk is (Np), 
De klokke is/lopt wel een ure veur (Wol, 
Nbk) 5. eerder, verder gevorderd dan 
anderen De iene hadfietser lag haost een 
ronde veur op 'e aan deren (Nbk), Hij 
perbeert altied een aander veur te wezen de 
eerste te zijn, de ander de bef af te steken 
enz. (b, Nbk) 6. ten gunste van Daor bin ik 
niet veur dat zie ik niet zitten, daar ben ik 
geen voorstander van wat veur hebben het 
heeft iets ten voordele, een extra positief 
punt (b) 7. in Daor kuj' niet veur wezen 
zoiets kun je niet voorkomen (Nbk) * Veur 
wat blief je, aachter God help mijl het 
lijkt prachtig in het voorhuis, maar kijk je 
verder dan is het armoede troef, een troep 
enz. (Nbk) 
veur III vz., bw. in de verb. d'r (..) veur,  
daor () veur, waor (t) veur [fA:ar] 1. 
voor, i.t.t. achter We hadden twie 
kassebornen en een pereboom veur oons 
huus staon (Nbk), ... veur huus staon id. 
(Nbk), We hebben de tizwi veurhuus (Nbk, 
b), Ie moe'n niet vlak veur me staon gaon, 
zo kan ik dr ja niks van zien (Nbk), 
Veurdat de koenen 't voer veur kregen, 
nos de geute uutveegd wodden (Pe-Dbl), 
Dat moe» goed veur ogen holen in 
aanmerking blijven nemen (Nbk), Iemoe'n 
veur je kieken (Nbk), Dat moei' veur ie 
holen niet zeggen, het niet vertellen (Nbk), 
Ze zit al een hele poze veur beur henne te 
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iniemelen voor zich uit (Sz), ... wat veur bij veur jaoren vergeleken bij jaren 
heur uur te kieken voor zich uit (Nbk), geleden (s: oost.), Het hij nog even bij 
veurN over tegenover N. (Nbk, j, 0w), zo jow west, veur hij weer naor et butenlaand 
ook Schuin veur heur over zat een riegel gong? (Nbk), Ze hebben hier in Noord-
maegies nut Oosterwoolde tegenover (vo), woolde nog inbreuken veur een dag of 
veur de klasse staon lesgeven, We hadden veertien (b), De gaaste [nl- gerst] moet 
't d'r veur ofvoor de wind (lett.) (Dmi), zo  altied knikken veur as ze riepe is voordat 
ook We hadden 't veur de wiend of (d), Et (Db) 8. met de tijdsduur We Jienen et boek 
staot d'r niet goed veur (Nbk, b), zo ook veur een peer weken (Nbk), Aj' trouwen, 
Dat stiet d'r min veur (b), Hoe staot et d'r dat is in principe veur 't leven (Nbk) 9. 
veur? hoe staan de zaken, hoe ver is het er bedoeld voor, bestemd voor Et mat] 
nu mee? (Nbk), Mit zoek knap vrommes bruukten ze veur brij (Obk, vo), Oolde 
kuj' wel veur de dag kommen kun je wel mannen dreugen vroeger een zwatte bef 
verschijnen (Nbk) 2. in het zicht, in het  veur de dag en con witte mitplooigies veur 
vizier (b)Iket geweer ande kop en 'khar de zundag (Dfo), Ik kom veur je heit, is 
him d'r meraokel mooi veur (b) 3. te die misschien ok thuus? (Nbk) 10. ten 
ontvangen, ontvangen worden op een gunste van Koop ie een kaortien veur me? 
radiotoestel, een televisie Veur de radio (Nbk), veur iene stemmen, Ik bin veur him 
komt misschien nog wel een aorig kies zijn partij, zijn kant (Nbk), Die vrouw 
pergrainme vanaovend, mar de tillevisie is is veur iedere man papt in principe met 
weer niks (Nbk), Wat krast die radio, kuj't elke man aan, is haast een hoer (Ste) 11. 
d'r niet wat beter veur kriegen? (Nbk), Is om, omwille van, teneinde Eerder dan 
dr niks aorigs veur de tillevisie van-  kwammen in december de bessembienders 
aovend? met als mogelijk antwoord: Nee, bij de boeren langes om bessems te 
d'r is niks veur di niks leuks, niks verkopen veur de stallen en schuren te 
interessants (Nbk) 4. om, vanwege ie-  vegen (Mun), Veur de grö)ipe knap op te 
mand, iemands aanwezigheid de hoed maeken mooi' een goeie arbeider hebben 
veur iene ofnemen (Nbk), zo ook Ik neem (Obk), Vroeger hadden ze wel van die 
de pette veurjow of lett., maar ook fig.: piepen mit sloppe mondstokken; dat was 
heb grote achting voor jou (Nbk), vet-  een sboppiepe, meerstal mit kalken kop en 
kroepen veur iene zich voor iemand ver-  doppe, veur braand te veurkommen (Obk), 
stoppen, Ze vligt veur him doet alles voor De vleiskupe wodde bruukt veur et vleis te 
hem, gedraagt zich erg nederig ten opzich-  pekelen (Obk), () veur 't marken van 't 
te van hem (Nbk) 5. ten opzichte van iene vee en veur de naeme in 't ark te branen 
argens veur waorschouwen, bange wezen (Obk), Ze hebben die meid veur 't wark 
veur ongelukken, Daor bin we extra veur (Np), We hadden him as knecht veur 't 
naor de winkel west daarvoor (Ste), De peerdewark (Obk), We gaon alle weken 
zonde is zo scharp, hij bp veur de nagel mit deraegeboldeur 'thuus veur 'tspinrag 
weg (Sz) 6. eerder: in een bep volgorde te raegen (Dhau), De appels liggen veur 't 
Hij het nog een titel veur zien naeme griepen liggen er heel veel, ah.w. om op-
staon (Nbk), Hij las et woord veur woord, geraapt te worden (Nbk), Dat wodde 
riegel veur riegel (J (Nbk), iene die et bruukt veur te poetsen (Op), Vroeger 
niet veur mekeer holen kan die verstrooid, hadden ze zwat kruut veur in de petronen 
enigszins overspannen is (Nbk, Np), 't (Np), Hij was al een keer veur 't algemien 
Komt (wel) veur mekeer! het komt wel in belang in de brosse sprongen (b) 12. met 
orde, ik doe het wel ed (Nbk) 7. geleden, betrekking tot Dat was wel goed veur N 
eerder dan Ik moet et veur nije weke of (b), Dat iskrek wat vew-him geschikt voor 
hebben (Nbk), As we dat boekien nog veur hem, een kolfje naar z'n hand (Nbk), veur 
Sunderklaos uutgeven (..) (Nbk), Dat kuj' mien pat wat mij betreft (gezegd om op 
mooi veur schoeletied nog even doen sterke wijze af te keuren, om te ver-
(Nbk), Vcur aan paar jaor terogge (..) wensen:) Veur mien pat gaoj' op 't dak 
(01-Nl), veur de oorlog (b), En wat de zitten bekijk het maar, loop naar de pomp 
drokte betreft, 't is niks meer te betekenen (Dhau), Ik veur mij hole et beter (.) ik 
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had liever ( ... ) (s: oost.: 1877) 13. als 
middel tegen Ik hebbe veur de griep al 
heel wat goed inneumen (Op), hunning-
waeter veur et hoesten ( Dho), Veur die 
ziekte is nog gien middel uutvunnen (Op), 
Een hassebassien is goed veur de worms 
(Ste), Vera- et slaan teren hadden we dan 
die slabbe veur (Obk), En, veur as 'tjow te 
duuster is, een pietereulielochien ( b), Daor 
hek wat doktersgoed veur had (Nbk), een 
net veur 't betrappen van et gier di. tegen 
(Ma), As ze vroeger een putte greuven, 
dan kwam d'r een hoolten kupe onderin 
veur 't welzaand ( El), De scha open hadden 
een kruus om de nekke veur 't uutbreken 
(Po-Dbl) 14. in de plaats van Zal ik even 
veurjow betaelen? (Nbk), Ze nammen veur 
him een aanderze namen iemand anders in 
zijn plaats (Nbk), Die is veur him in 't plak 
kommen die persoon ver- vangt hem 
(Nbk) 15. voor de prijs van, de waarde 
van Ik heb et veur een tientien kocht 
(Nbk), Veur een peer tienties koop ie 
tegenwoordig niet zo vule meer (Nbk), 
veur een habbekrats voor heel weinig geld, 
Och, ik wil d'r alles niet veur hebben och, 
ik hoef er niet zo veel voor te vangen (Np) 
16. als, in het gebruik of de funktie van et 
veur waor annemen (spor.), Waor zie ie 
mij veuran?waar zie je mij voor aan, wat 
denk je wel van me (Nbk), iene veur de 
gek holen, je argens veur uutgeven 
beweren te zijn (Nbk), De vrouwluden 
gaon d'r meerstaf veur dat ze in huus 
schepper en schriever binnen staan te boek, 
gaan ervoor door (01-Nl), Wat is dat veur 
ding? (Nbk), ... veur meenske (Nbk), veur 
(een) vent (Nbk), Wat is dat veur boek? 
(Nbk), Wat veur boek is dat? (Nbk), op 
wat veur meniere (Nbk, b), Vroeger 
kauwden we pik veur kauwgom(Spa), Wij 
hadden vroeger een platte koeme veur 
eeipeltiele (Ld), Dat varken was voor 
loopvarken bestemd ( Op), Ze hadden hun 
veur knecht als knecht (Nbk), Wij hebben 
veur mode om mit twelf ure te eten als 
gebruik (El) 17. in aanmerking genomen 
Wat is die beppe nog kras veur heur 
lee/lied ( Db), Hij is veur zien jaoren nog 
aorig kras (El), Die jonge dot al mannelik 
an veur zien Jeeftied z'n leeftijd in 
aanmerking genomen (Obk), isne die groot 
is veur zien jaoren (Nw), (van een bep. 

soort hond:) Veurhaezen is hij wat grofin 
de bek (b), 't Is koold/waarm [enz] veur 
de tied van 'tjaor (Nbk), Veur dat 't rieke 
meensken weren, vul oons de gift niet nut 
(0p) * Veur de wiend of Icuj' wit een 
klompe wel zeilen als je alles mee hebt, 
gaat het vlot, gemakkelijk (n), Vera wat 
,beurt wat (Nbk, 0w) 
veur IV ondersch. vw. 1. voordat Veur hij 
kwam (..) (Nbk), Wat duurt et vanao vond 
lange veur de straotlanteerns opkommen 
(op) 
veur- - voor-: eerste deel van samen-
stellingen van de soorten veurbakken en 
veurrekenen; ze zijn in dit woordenboek 
niet alle opgesomd 
veuraende Ook veurende (verspr.) et; -n; 
...aentien [T...!.] 1. voorste stuk Et snit 
was et veuraende van de zonde (Nw), et 
veuraende van 't huus (Bu), de veuraenden 
ophemm clen de einden van de akker 
bijwerken (alsnog ploegen, nl- omdat men 
er eerst niet goed kon ploegen, er moest 
draaien) (Dfo) 
veuraendelhottien (Ste) Ook veurbottien 
(Bu, Diz, Nw, Op), veurscizottien (Nw), 
veurplaankien (Dfo, El, Ma, Nbk) et; 
...botties ['fA:or:nd1bDtin, ...botin, z. bod! 
...] 1. (veelal verkl.) plankje, bord, schot 
vooraan op de boerenwagen, het voorste 
aendelbod, z. aldaar Et veurbottien is wat 
kleiner as et aachterbottien, omdat de 
waegen wat toelopt (Op). Al' warkelik te 
hujjen gongen, zatten et veur- en 
aachterbottien niet op 'e waegen (Nw) 
veural [fA:a'ral] - vooral: voornamelijk 
(..) veural in de steden (..) (vo), Veural 
morgens betied, 

al'  nog op bedde liggen, 
kiij' d'r soms last van hebben, die nefies 
(Nbk); beslist (.) dat ze toch veural et 
karkeblattien altieten goed lezen mossen 
(b), Daor mooi' veural oven henne gaon 
(Np) 
veuran [fA:o'ran] - vooraan: aan het 
voorste eind; op de eerste rij We willen 
graeg wat veuran zitten, dan ku wwe et 
beter keuren (Nbk) 
veuranstaond [...'r ..J - vooraanstaand 
veuraovend ['f...] - vooravond, eerste deel 
van de avond qo een veuraovend hebben 
we daor es west, bij die meensken (Obk), 
In de veuraovend kommen we wel even 
langes (Nbk); avond ervoor (van een 

IM 
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bijzondere dag (0w)), ook: vlak voor bep. 
gebeurtenissen die belangrijk zullen zijn 
(s) 
veurargens (b, b: lm, in) bw. [fA:a'rargs] 
1. ergens, hier of daar 
veurarrest (1) ['f...] - voorarrest in veur-
arrest zitten (1) 
veurb. - afkorting van veurbeeld 
veurbaand ['f..] - voorband De veurbaand 
zit om et voorwiel (Nw), De veurbaand zit 
Jos, de naeve is krompen (Obk) 
veurbaander (Db) de; -5; -tien ['f...] 1. 
bansdeur aan de voorkant De reizigers mit 
peerd en waegen gingen de veurbaan der in 
en de aachterste weer uut (Db) 
veurbaat z. veurbaot 
veurbacrig z veurbaorig 
veurbakken (Np) ['f1..] - voorbakken Ie 
rnoe'n die petat even veui-bakken (Np) 
veurbalkon (1) ['f1..] - voorbalkon 
veurbaorig (verspr.) Ook veurbarig (Ma, 
01-Nl), veurbaerig (Np), veurberig (Np, 
Obk) [fii:ar'bs:araxtJba:rax/...'be:arox/ 

'buarox] - voorbarig Is dat niet wat 
veurbaon2voordat het de geschikte tijd is 
(Nbk), een veurbaorige konklusie (spot.) 
veurbaot Ook veurbaat (Spa) ['fA:arbo:atl 
...ba:t] - voorbaat, in bi5 veurbaot op 
voorhand, van tevoren Dat was bij 
veurbaot boven alle twiefel verheven (v), 
bi veurbaat piene in de boek hebben 
(Spa), Ik heb d'r bi veurbaot op rokend 
dat d'r wel es goenend kommen zollen 
(Ste) 
veurbarig z veurbaorig 
veurbedocht ['f...] - voorbedacht wit 
veurbedochte raode met voorbedachten 
rade (Np) 
veurbeeld Ook veurbield (Obk, 0w) et; 
-en; ...veurbeeltien ['fA:arbulti ... bilt] 1. 
model, patroon ed om na te volgen Daor 
bef' niks gien veurbeeld van ik heb geen 
voorbeeld, patroon, uitleg e.d. van hetgeen 
ik moet maken of doen (01-Nl), Ja jon-
gier,, daor bef' gien veurbeeld van 

al'  dat 
doen je weet niet hoe het uitpakt, het kan 
goed gaan maar het kan ook verkeerd 
aflopen (Dfo), Ie moe'n et goeie veurbeeld 
geven laten zien hoe het moet, hoe je je 
moet gedragen (Nbk) 2. dat wat navolging 
krijgt Neem war een veurbeeld an 
(Nbk, Np) 3. geval dat men noemt, 
gebruikt, vraagt ter nadere verklaring Ie 

namen dat now wel, war geef es een 
veurbeeld (Nbk), Naam mij now es een 
veurbeeld dok niet naor je raod luusterd 
hebbe! (Nbk), voorbeelden geven in een 
woordeboek (1), (meestal  aaneenge-
schreven:) bij veurbeeld 
veurbeeLdfunktie (1) ['f...] - voorbeeld-
fUnktie 
veurbeeldig (Dfo) bn, bw.; -er, -st 
[fâ:aç'bi:ldax] 1. zo goed dat iets/iemand 
tot voorbeeld kan strekken 
veurbeeldzin (1) [T...] - voorbeeldzin 
Maek es een mooie veurbecldzin wit dat 
woord, dan begriepen ze et aanst beter in 
et woordeboek! (Nbk) 
veurbehaandelen (vo) onbep w. ['f1..] 1. 
een behandeling vooraf geven (..) war ie 
melken now ommes ok al mit, naomelken 
en veurbehaandelen en zo (vo) 
veurbehoedmjddej ['f1..] - voorbehoed-
middel (tegen zwangerschap) 
veurbehoold (1) ['f1..] - voorbehoud: zaak 
die men noemt als mogelijke reden om 
toch te weigeren, niet mee te doen een 
veurbeho old maeken (1) 
veurbereiden ['-- ] - voorbereiden: zich er 
klaar voor maken, voorbereidingen treffen 
de preek veurbereiden (Nt), Daormoej'je 
(wel) goed op veurbereiden (Bdie),  Ie 
moe 'nje goed veurbereiden (Ma) 
veurbereiding de; -s, -en ['fA:abçsjdu]] 
1. voorbereiding, het (zich) voorbereiden 
De veurbereidingen veur een nije rondweg 
om Wolvegao henne bin al ja oren in de 
maek (Op), De veurbereiding was wel wat 
kot (Bdie), De veurbereiding was nogal 
droog (Nt), Et vragt nogal een hiele voor-
bereiding (0w), Een heleboel dingen 
kosten een boel veurbereiding (Spa), D'r 
zat niet zovule veurbereiding an dit toneel-
stok (Wol), De veurbereiding is meerstal 
net zo mooi as et feest (El) 
veurbereidingskemmissie ['f.] - voor-
bereidingskommissie D'rmos eerst war een 
veurbereidingskemmissie kommen, en da or 
gong weer een maand of wat over benne 
(vo) 
veurbereidingstied ['f..] - voorberei-
dingstijd 
veurberig z. veurbaorig 
veurbesehouwing (1) ['f .. j - voorbe-
schouwing 
veurbespreking (1) ['f1..] - voorbespreking 



veurbestemd - veurbien 

veurbestemd (Op) bn.; pred. [t..] 1. 
voorbestemd, bestemd tot Een ramlaom bij 
een schaap is meerstal voorbestemd veur 
de slecht (Op) 
veurhewarken (1) [T...] - voorbewerken 
veurbi'j 1 bw. [.Jb ... ] 1. aan de voorzijde 
langs, om iets heen et haas veorbi) Wat 
rieden die mcensken sta orij, we gaan ze 
even veurbi' (Nbk) 2. verder dan How, 
we bin d'r al voorbij, we moe'n even 
weeromme- noden (Nbk) 
veurbitj II (spor.) bn. [...'b...] 1. voorbij de 
veurbije tied (Nbk) 
veurbi'j III vz. [fA:rb ... ] i voorbij: voor 
en langs iets, verder dan even veurbij de 
krusing, ei dadde haas veurbij Piet Schuur 
(b) 
veurbi'j- [...b --- ] - voorbij-, eerste deel 
van samenstellingen als veurbijfietsen, 
veurbijdraeven, veurbijkammen; ze zijn in 
dit woordenboek niet alle opgesomd 
veurbi'jfietsen [...'b ... II - voorbijfietsen 
veurbi'jgaon [fA:arb...] - voorbijgaan: 
langs iets of iemand gaan, passeren Een 
aander is 't de muuite niet woord ofgiet d'r 
achteloos en voorbij of let er niet zo op 
(0w), Hij gang mij an de houd voorbij 
ging vlak langs me (Dhau), Doe hij daar 
te bekammen lag, gang Geert an bim 
voorbij (Nbk), Dat vrauwgien zit altied te 
sfaan toren as ze op 'e fiets veurbijgaot 
(Obk), Hij lat gien kaans voorbijgaan hij 
laat geen kans onbenut (Nbk), Hij lat 
himzels niks vourbijgaan probeert overal 
van te profiteren, probeert alles te krijgen 
wat hij zou kunnen krijgen (0w), Die kan 
hini of hoor niks veurbijgaan laoten moet 
overal bij zijn, tracht alles te krijgen wat 
denkbaar is, moet altijd met z'n neus 
vooraan staan (0w), Dat nijs is aanig stille 

• voorbijgaan heeft relatief weinig aandacht 
gekregen (Dfo), (uit een liedje dat gezon- 
gen werd bij het spelen op de foekepot 
(langs de huizen):) Geefmij een paosk-ei 
dan gao ikjaw veurbij dan ga ik verder, 
nl. naar een volgend huis (Nbk); iemand 
overslaan, passeren Hij trok ethim slim an 
dat de boren him veurbijgangen mit et ge- 
ren van een kodogien voor de brullaft van 
etfange peer hein oversloegen (Obk), Ze 
tellen oons niet op 'e boort, ze gaan oons 
altied veurbij (Dhau); tot het verleden 
gaan behoren Za gaan dejaoren voorbij 

(v), 't Leek d'r op dawwe een dikke bujfe 
hebben zallen, man 't is mit een sisser 
voorbijgaan (Ld) 
veurbi'jgoezcn (Db, Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; goesde veurbij, is veurbi'jgoesd 
[...'b...] 1. gierend, suizend voorbijgaan De 
auto's goezen je voorbij (Db) 
veurbi'jkommen (verspr.)  [...'b...]  - 
voorbijkomen: passeren, gaan langs Die 
man kan et kefé niet veurbijkominen, hij 
gaat altied even anstikken (Sz), Af' ienc 
veurbijkammen, is 't wel gauw es: Maf!' 
(Dhau), D'r kwam iene voorbij, man ik 
kende bim niet (Nbk) 
veurbi'jlopen [...'b...] - voorbijlopen ffi 
lapt himzels veintij, komt niet an himzels 
toe doet overdreven druk (Ste, 0w), Ze het 
een opgejaegd kerakter, ze dat drok en 
soms lapt ze et wark voorbij (Dfo), Een 
wonder daar de meensken as blienden an 
veurbijlapen aan voorbijgaan (v) 
veurhi'jpraoten j...'b ... ] - voorbijpraten, 
info (de) mand veorbi4oraoten 
veurbi'jsnieden (Np) st ww.; onoverg.; is 
veurbi'jsneden [...'b...] 1. rakelings gaan 
langs Die auto sneed me en de houd 
veurbij (Np) 
veurbi'jstoeven [...b...] - voorbijstuiven 
een sneltrein, die alle kleinere plakken 
veurbijstoft (v) 
veurbi'jstrieken (Np) st. WW.; onoverg.; is 
veurbi'jstreken [...b ... ]  1. langs iets of 
iemand glippen N. streek oons zo veorbij 
(Np) 
veurbi'jsturen (Nbk, j) zw. ww.; overg.; 
stuurde veurbij, het veurbi'jstuurd [...'b...] 
1. zonder goed kontakt te maken, zonder 
af te nemen, toe te zeggen e.d. weg laten 
gaan: van iemand die aanbelt met een 
intekenlij st e.d. Die wol beslist niet Heden 
dat ze zo vourbijstuurd wadde (j) 
veurbi'jvliegen [...'b...] - voorbijvliegen 
(van de tijd) 
veurbi'jvlutten (Np) [...'b...] - voorbij-
schieten, snel gaan langs Hij vlotte me za 
veurbij (Np) 
veurbidden (Ste) [T...] - voorbidden, voor 
anderen bidden Dan zal hij voorbidden 
(Ste) 
veurbield z. voorbeeld 
veurbien (Bu, Wol) [T...] - voorbeen (van 
een paard) HI7 mijt mit de veurbienen, 
dan bongelt hij (Bu) 



veurbod -veurdoen 

veurbod (Spa) et; -den {'f.] 1. opzetstuk 
aan de voorkant van een wagen 
veurbode [t ... ] - voorbode (fig.) Huvenj 
is soms een veurbode van griep (Pe-Dbl), 
Een onweersvossien in de haast is een 
veurbode van de winter(Ste) 
veurboolte (Db, El, 01-Nl) de; -n; 
...booltien [t..] 1. schenk, bout van een 
varken: van voorpoot, schouder 
veurboren (Op) ['f...] - voorboren 
veurbottien z. veuraendelbottien 
veurbouw (bs: Dfo, Obk) Ook veurwark 
(bs: Op, 0w), veurwas (bs: Dfo) de 
['f --- I --- ]  1. stukje raat waaraan de bijen 
verder gaan 'bouwen', vgl. Een stokkien 
raot an een spicle daar de bijen et begin 
mit jnaeken hier veurbouw; de ien,ker zels 
zet et stokkien veurbouw in de körf en dot 
dan de zwaarm d'r in (bs: Dfo, Obk) 
veurbranen (Dfo) zw. ww.; overg.; 
braande veur, het veurbraand ['f...] 1. op 
beheerste wijze, onder eigen toezicht 
afbranden, om een grote, onbeheersbare 
brand tegen te gaan 
veurbraoden (Dfo, 0w, Ste) zw. ww.; 
overg.; braod(e)de veur, het veurbraoden 
[fA:orbr ... ] 1. van te voren licht braden 
(d.i. voor het eigenlijke braden) We zullen 
et vleis even veurbraoden (0w) 
veurbrengen (Diz) st. ww.; overg.; het 
veurbrocht ['f...] 1. halen en laten zien (bij 
een tentoonstelling, een verkoping e.d.) 
Morgen moet ik et peerd veurbrengen op 
de keuring (Diz) 
veurbrenger (Bu, Diz) de; -s ['f ... J  1. 
degene die bij een verkoping dieren van 
stal haalt en toont een peerd veurbrengen 
(Bu) 
veurbruien zw. ww.; overg.; bmide veur, 
het veurbruid ['f..] 1. begieten van een 
geslacht dier met heet water (nl. om het 
haar weg te kunnen krabben) een varken 
veurbruien (Ni, 
veurdan z_ verdan 
veurdat ['f..] - voordat Veurdawwe een 
wasmesiene hadden, hadden we een 
stamper om te wasken (Np), Veurda wwe 
votgongen (..) (Wol) * Ie moe'n je niet 
eerder uuttrekken veurdaj' op bedde gaon 
geef je geld niet uit voor je doodgaat (Np) 
veurdeel z. veurdiel 
veurdekken (Ld) onbep. w. en het veur-
dekt [t..] 1. een laag riet aanbrengen 

zodat de dakpannen vervolgens gelegd 
kunnen worden: veurdekken mit een lao-
gien net, en dan de pannen d'r op (Ld) 
veurdele (Db, Dfo, El, Obk, Pe-Dbl, Spa, 
Sz) de; -n ['f...] 1. voorste dele ( in een 
schuur), z. aldaar Op 'e veurdele ston een 
voer huj dat nog leegd wodden nos (Obk) 
veurdelig z. veurdielig 
veurdetied z. veurtied 
veurdeure [t..] - voordeur 
veurdiel (Nbk, Obk, 0w) Ook veurdeel 
(Ni, Op) et; -en; -tien ['f ...  ... ] 1. voordeel, 
profijt Al dat preken van hun is alliendig 
nar omdat hij d'r ze/s veurdeel van 
hebben kan (Op),  Dat warkt in zien 
veurdiel (Nbk), fit kiend is 113  zien 
veurdeel opgruid is steeds gezonder, 
knapper geworden of in ander opzicht 
tijdens het opgroeien vooruitgegaan (Ni) 
veurdielig (Nbk, Obk, 0w) Ook veurdelig 
(Bu, Np, Ste) [...'d.../...] - voordelig As et 
goed besleug [nl. het verbouwen van 
boekweit] was et een veurdelig verbouw 
(k: Ste), Ze weren al uren teveuren an 't 
opmoonsteren mit de peerden om ze zo 
veurdielig rneugelik verschienen te Jaoten 
op 'e keuring of op 'e tugerije (Obk) 
veurdoen st. ww.; overg.; het veurdaon 
['f...] 1. doen als voorbeeld Zakje een 
keer veurdoen, dan kuj't ok zo! (Nbk), 
Alles nos 'in veurdaon wodden, zels kon 
hij niks (Ma) 2. omdoen, voorbinden een 
schölk voordoen (Nbk), een kiend een 
slabbe veurdoen (Nbk), Ik moet 'in nog een 
schone pakkedoek veurdoen (Np) 3. zich 
voordoen in de omschreven hoedanigheid, 
voorwenden Hij doet 'in heel wat veur, 
nar hij het et geld d'r niet naor (Nt), N. 
wol heur hiel wat veurdoen, nar 't was 
niks ( Db), Hij do! 'in neer veur as hij is, 
et is een opschepper en een zweerbuul 
(Obk), In de oorlog hebben de moffen heur 
hier niet zo best veurdaon (Sz), Hij dot 
him aanders veur as dat hij is (Obk), Hij 
dot 'in heel wat veur, mar 't is niks (Diz), 
Die man dot 'in altied nogal wat veurnaem 
veur, d'r wodt wel es zegd: 'fit is een hiele 
rneneer'(Dfo), Naordatzeheur veurdoen is 
et aarinoede ( El), heur veurdoen dat ze 
haost hebben voorwenden dat (Np), Ze 
willen heurgraeg wat hoge veurdoen (Ma, 
Np, Spa, Nbk), ...groot veurdoen (Nbk), 
Hij perbeert 'in mooier veur te doen as dat 



veurdracht - veurfront 

hij is (Sz), Hij dot m hitl wat veur, war 
hij het et d'r niet nao zo rijk is hij 
helemaal niet (Nbk), Hij wol n as een 
jongkerel veurdoen (Op) 
veurdracht de; -en; veurdrachien ['f..] 1. 
het voordragen 2. keer dat men iets 
voordraagt, dat wat men voordraagt H. 
zien zusters deden een veurdracht en zo 
vleug de aovend omme (vo), Ze kon dat 
veurdrachien wel rap even ofrabbelen, war 
ze snapt d'r zels gien bast van, laot staan 
de njeensken (Op), een veurdrachien doen 
op een aovend (Bdie, Diz, Nbk, Obk) 3. 
lijst van één of meer kandidaten die men 
voordraagt 
vcurdrachtskeunst (1) ['f1..] - voor-
drachtskunst 
veurdregen ['t..] - voordragen: decla-
meren De veurzitter eupende de bijien - 
komst mit de bosschop dat d'r gien 
pergramme was, mar dat iederiene die wat 
te zeggen of veur te drogen hadde, welkom 
was (..) (vo), Die kerel kon mooi 
veurdregen (Np); op een voordracht 
plaatsen (van kandidaten, om benoemd te 
worden enz.) 
veurdreger (Op, Pe-Dbl) de; -5; -tien 
[T...] 1. iemand die iets voordraagt 0k een 
veurdreger is lang niet altied grappig! (Op) 
veurdreugkuil (Nbk, Np, Obk, Pe-Dbl vo) 
de ['11..] 1. voorgedroogd kuilgras De 
boeren maeken now een protte veur-
dreugkuil in plaets van huj (Obk) 
veurdringen (spot.) [T...] - voordringen 
veurdwas (Obk) bw. [fA:or'dwas] 1. dwas 
voor iets langs veurmijen is een peer 
zwaeden veurdwas inijen (Obk) 
veureerst [fA:o'ri:2rst] - vooreerst: voor-
lopig Mit mekeer beneden eten veureerst 
(..) (vo); in de eerste plaats Veureerst et 
feit (.) (vo), Veureerst moet zoe'n 
trarnmerie mit alles wat d'r op en bij 
beheurt een grote somme geld kosten, 
daor oonze gemeente toch niks toe geven 
kan (.j(s: oost., plm. 1885) 
veureiden (Dfo, Np, 0w, vo) ['f...] - eg-
gen: ter voorbewerking De aandere daegs 
eerst veureiden, dan knollezijen en licht 
meiden ( vo), de knollen eerst veureiden 
(Np), Veur et zijen van 't zaod wodde et 
laand eerst veureided (Dfo), As et rogge-
laand ommebouwdis leit de bouw nog wat 
bulterig; as daor de zijrogge zo op zijd 

wodt, komt een die! van et zaod mit et 
meiden d'r te diepe onder en verrot; haever 
kon wel wat lieden, mar mii rogge en fien 
zaod mos et ommebouwde laand eerst wat 
licht veureided wodden, krek wat op maote 
zodat et zaod toch nog onder de grond 
komt; as et liggen blift vreten de oolde 
lcrijen et op (0w) 
veuren bw. ['fA:arlfl 1. (met een vz.) 
voren, aan de voorkant, in verb. als naor 
veuren: Kom es wat naor veuren, wat naor 
veuren brengen iets te berde brengen, van 
aachteren naor veuren, van verwen van 
voren, van de voorkant: Dat jassien zit je 
van veuren beter as aachter (Nbk), Ie 
moe'n niet van veuren war van aachteren 
drokken (Nbk), de wiend van veuren 
kriegen flink de waarheid gezegd krijgen 
2. met betrekking tot het begin (..) begon 
hij van veuren of an te lezen (b) 3. in in 't 
verwen vooraf, vooruitlopend: in 't veuren 
warken (Nbk) 4. in in veuren in voorraad 
(Np, Pe-Dbl) De hooltfebriekhad heel wat 
gewaeterd hoolt in verwen (Po- Dbl) 
veurende z. veuraende 
veurenkaander (p, bi) bn., bw. [fA:p 
kâ:ndr; aks. wisselt] 1. voor elkaar, in orde 
(p, bi) 
veurenst Z. veurst 
veurfiappe (Nbk) de; -n [t..] 1. bep. klep 
in een ouderwets type onderbroek voor 
vrouwen De veurfiappe haj' aachter vaaste 
en de aachterfiappe veur, aj'naor et husien 
gongen hoefde ie alliend de aachterfiappe 
los (Nbk) 
veurtlouwen (Ste) zw. ww.; overg.; 
flouwde veur, het veurflouwd ['f...] 1. 
enigszins voorliegen iene wat veurflouwen 
(Ste) 
veurfiusteren z. veuxfluustren 
veurfluusteren (Nbk) Ook veurfiusteren 
(Ld) zw. ww.; fluusterde veur, het 
veurfluusterd [T..!..] 1. fluisterend voor-
zeggen De souffleur fiustert et veur (Ld) 
veurfront et; -en; -ien ['fA:arfront] 1. 
gevel, voorzijde, vooraanzicht anderszins 
Die oolderwetse kaas ten daor zat vroeger 
een mooi veurfront op (Obk) 2. flinke, 
stevige borsten van een vrouw (verspr. 
WS, Ma, Ld, Nbk, Obk) Die het een hiel 
veurfront (Ste), ...een flink veurfron t (S z), 
Jonge, jonge, wat een mooi veurfron t (Nw) 
3. (g. mv.) het naar voren staan van ie- 
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veurgaank - veurgevel 

mands borst (terwijl men rechtop staat), 
vaak: zodat men imponeert (Ld, Obk): Die 
het flink veurfront (Obk) 
veurgaank z veurgang 
veurgang Ook veurgaank (Ste) de; -en 
(bet. 4) ['f..I ... ] 1. de leiding die men heeft 
in een begrafenis, ook: de situatie waarbij 
men als eerste achter de lijkkist loopt bij 
een begrafenis de veurgang hebben de 
leiding hebben (voor en) tijdens een 
begrafenis (OS, Bu, WS noord. van de 
Lende): De bode moet de veurgang hebben 
regelt alles voor en tijdens de begrafenis 
en loopt voorop (Nw, Dhau), Domenee het 
de veurgang bij de begraffenis heeft de 
leiding (Db), Af as eerste achter de kiste 
lopen dan hej' de veurgang ( Spa) 2. de 
leiding bij een aktiviteit, aktie, het ini-
tiatief dat genomen wordt De veurzitter het 
de veurgang (01-Nl), Ik bin now in de 
veurgang heb de leiding, bijv. van het 
volksdansen (Nbk), Ze mossen naar de 
buren om beur beklag te doen, N had de 
veurgang (0w), D'r moet toch iene de 
veurgang hebben er moet toch iemand de 
leiding hebben, die het initiatief neemt, het 
doet (Bdie, Db, Ld, Obk, 0w, Pe-Dbl, 
Spa), ook gezegd wanneer niemand als 
eerste naar binnen wil bij een feestje, om 
te feliciteren ed. (Nbk) en wanneer iemand 
overduidelijk graag vooraan staat (Sz) 3. 
het voorop gaan (in het algemeen) (Dho) 
Die is daor zeker goed bekend, want hij 
had de veto-gang (Dho) 4. gang voor de 
koeien langs (op stal) (Obk, Ste) Op 'e 
veurgang wodt et hof legd veto- et vee 
(Obk) 
veurganger de; -s; -tien ['fA:argal)(g)4] i. 
degene die de leiding heeft (voor en) 
tijdens de begrafenis 2. dominee, evange-
list of wika die optreedt als voorganger in 
kerkelijke zin Etlekaalhierin de buurt het 
een veurganger ( Sz), De Vrije Evangeli-
sche Gemeente en de Herstelde Aposto-
lische Gemeente hebben allebeide een 
veurganger (Nt) 3. leidinggevend persoon, 
voorzitter (Nw) 4. richtingbepalend ie-
mand, bij wetenschap, politieke of sociale 
ontwikkeling Domela Nieuwenhuis was 
een veurganger in et socialisme (Np) 5. 
degene die eerder de desbetreffende flink-
tie vervulde, die baan had, dat ambt be-
kleedde enz. Wie was zien veurganger? 

(Ste), Mien veurganger doe aers as ikke 
(Bdie) 
veurgaon st. Ww.; onoverg.; is veurgaon 
['fj i. voorop lopen, rijden (vaak: en 
aldus geleiden); uit beleefdheid of behulp-
zaamheid eerst laten gaan De kleuters 
moe'n mar veurgaon om Sunderklaos op te 
hacien (Db), Kom d'r mat in, ik zal jow 
even veurgaon (01-Nl), Zakje mat even 
veurgaon? gezegd b.v. wanneer men een 
trap afloopt (Ste), Wij leuten de oolde 
meen sken mar veurgaon (Dfo), Dat was 
netties, hij leut mij veurgaon (Wol), 
Dames gaon veur! (El) 2. voorafgaan, in 
(tegenw. deelw.) veurgaonde weke vorige 
week (Np, Obk, 01-Nl) 3. het voorbeeld 
geven, als eerste over de brug komen (d) 
4. eerder sterven dan een andere persoon 
(Ld): Oolde KL Zee tegen T.K: 4s ie 
veurgaon, zal ikje naogaon doe zee IK: 
'Wie zegt dat ik eerst doodgaot (Ld) 5. 
voorrang hebben Dat het hier altied 
veurgaon dat gebeurde altijd eerst (Nbk) 6. 
de leiding hebben bij een begrafenis (Obk, 
Pe-Dbl, Sz) Oolde V.L. het vroegerjaoren 
veurgaon bij begraffenissen (Obk), R.J. 
moet altied veurgaon -wit de begrafenis 
(Sz) 7. voorgaan in een gebed De domenee 
gong veur in 't gebed (Wol), Doe domnee 
uutpraot was en veurgong in gebed, koj' 
een spelde valen heuren (vo) * Goed veur-
gaon doet goed volgen (Po-Dbl) 
veurgedreugd (Sz) ['fA:orga ...  ] - voorge-
droogd Et is tegen worrig allemaol veurge-
dreugd grus (Sz) 
veurgekiemd (Ld) ['f ...J - voorgekiemd 
Veurgekiemde eerpels wodden poot mit de 
pootlorrie (Ld) 
veurgerecht (spor.) [t..] - voorgerecht 
(lett.) 
veurgeschiedenis [T...] - voorgeschie-
denis: geschiedenis van wat voorafging 
veurgeslacht [T...] - voorgeslacht 
veurgesprek (spot.) [T...] - voorgesprek, 
voorbereidend gesprek 
veurgeval (Sz) vw. [fA:orgofal] 1. indien, 
in het geval dat Wij koemen morgen-
aovend wel, mar veurgeval 't regent kan 't 
wel es overgaon (Sz) 
veurgevel [T...] - voorgevel; (geksche-
rend) neus (Bu, Nbk, Nw, Obk, Spa) Die 
het een goeie veurgevel! een forse neus 
(Nw), zo ook Die het ok een aorige veur- 
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veurgeven - veurholen 

gevel een eigenaardige neus (Spa) * 
(schertsend, van iemands neus:) Een goeie 
voorgevel versiert et huus (Bu) 
veurgeven st. ww.; overg.; het veurgeven 
['f...] t. voorwenden, zich voordoen als 
Hij het rn veurgeven as een ingenieur, 
mat et kan wel een schooier wezen (Nw), 
Hij geeft zn veur as de direkteur zels 
(Wol), je hiel wat veurgeven, mar niks 
wezen (0w), je veurgeven as een eerlike 
kerel (Bdie), Hij geit veur dat hij nek is, 
marhij is zo aanv as wat (Np), Hij het fin 
aann veurgeven (-) (Op), Hij kon him 
veurgeven as wus hij alles (Db), Hij gaf 
liJm voor al was et bid wat, mat et was 
niks (Dho, 01-Nl, Ld), Hij kan him goed 
veurgeven, mar hij mierde d'r niks van 
doen alsof hij goedgunstig was gestemd 
(Dfo), zo ook Hij kan him wel aorig 
veurgeven, mat ik ken fin langer as 
van da ege (El), Hij kan 't zo mooi 
veurgeven daj't haost geloven zollen 
(Pe-Dbl) 2. voor de koeien leggen: van 
hooi (Dho, Np) de koenen hof veurgeven 
(Dho, Np) 3. de bal aangeven bij een 
aanval in de kortbalsport (Dho) Die kan 
mit korffiallen zo goed veurgeven in de 
aanval.-! (Dho) 4. een kleine voorsprong 
geven (01-Nl) Af' weten daf' vule hadder 
lopen kunnen, kuf' wel wat veurgeven 
(01-Nl) 
veurgeveul z. veurgevuul 
veurgevuul Ook veurgevuulte (Np), 
veurgeveul (Sz) et [t. ./.] 1. voorgevoel 
een veurgevuulte hebben (Np), Ik hadde al 
zoe'n veurgeveul (Sz) 
veurgevuulte z. veurgevuul 
veurgezicht (Db) et ['f••Ij  1. hetz. als 
veurtiermen)e, z. aldaar 
veurgloeien (spor.) [t..] - voorgloeien 
veurgoed bw. [fA:o'gut] 1. voorgoed, 
definitief 't Was voorgoed oflopen (Nbk), 
Die jaoren bin veurgoed voorbij (Nbk) 2. 
bepaaldelijk, geheel en al De rofe baene 
krijde daor veurgoed (Dfo), Now, hij 
kreeg de knieoer veurgoed op 'e neuze mit 
de koop van die koe (Dfo), Af' dan in een 
mistbaanke terechtekommen, bij' d'r veur-

goed nut (Db), We zitten hier veurgoed op 
't moer, alles verzakt altied(Sz), Ik heb me 
vanmorgen veurgoed verslappen (Dhau), 
Wat bin et daor een stieficoppen! [met als 
mogelijke reaktie] Now, veurgoed! (Nbk), 

Hij vuulde veurgoed an, dat et niet pluus 
was (Dfo) 
veurgraven (Sz) ['f...] - graven: als 
voorbewerking, om later het eigenlijke 
graafwerk te (kunnen) doen Die moet dat 
stuk veurgraven (Sz) 
veurgrond de ['f...] 1. voorgrond Ie moe'n 
je zels niet altied zo op 'e veurgrond zetten 
(Nbk), Die vent wil altied op 'e veurgrond 
staan (Nbk), op 'e veurgrond treden (spor.) 
veurhaemer (verspr.) - voorhamer 
veurham (Ste) de [t..] t. schouderham 
veurhanen [...'hâ:n:] - voorhanden 
veurhebben st. Ww.; onoverg.; heb veur-
had ['f...] 1. voorgebonden hebben een 
schölk veurhebben 2. tegenover zich 
hebben (Op) Deur een ster kon iederiene 
zien dat ze een jood veurhadden (Op) 3. 
bedoelen, van plan zijn Ik heb et beste, et 
goeie mitje veur (Dmi), I'Jkun 't nog zo 
goed veurhebben mit de jongen, mat as ze 
niet luusteren willen, dan schiet ij d'r niks 
mit op (Dhau), Now bek et zo goed mitje 
veur (Spa), Hij het et goeie mit mij veur 
(Bdie) 4. als voordeel hebben Dat bad 
temeensen nog veur daf' je eigen eten 
verbouwen konnen (v) 
veurhekke (Dfo, Pe-Dbl) et ['f...] t. hek 
aan de voorkant op een wagen (met ook 
hekwerk achter en aan de zijkanten) 
veurhenne (Obk, j) [...'h...] - voorheen, 
vroeger Et gelood was ok nog even mooi 
as veurhenne (J) Et raemkezien was veur-
benne van grenen hoolt (Obk) 
veurheufd ['f...] - voorhoofd, deel van het 
gezicht van de wenkbrauwen tot het haar 
Rij het een hoog voorhoofd (Nbk, Np), 
Wat trek ie je veurbeufd in reenfels, is d'r 
misschien wat? Hef' zwaorigheden? (Db) 
veurheufdsnaalde z. ooriezemaalde 
veurheufdsplaete (Dfo, Ste) de; -n; 
...plaetien [t.. 11. plaatvormig deel aan de 
voorkant van het oorijzer (Dfo) 2. plat deel 
van het voorhoofd (Ste) Et waeterhoentien 
het een rooie veurheufdsplaete (Ste) 
veurhoede ['t..] - voorhoede (bij opruk-
kende troepen e.d., in een voetbalteam) 
veurhoedespeulder (spor.) [T...] - voor-
hoedespeler 
veurholen Ook veurhouwen (WH) ['t..] - 
voorhouden: voor iets houden Ik heb die 
koe wat waeter veurholen, mat hij wol niet 
zoepen (Dfo), Hij hul de koe een koekien 
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veurhouwe - veurkaante 

vew- (Nbk); wijzen op, proberen te doen 
inzien Et is rn mooier veurhulien as dat et 
is mooier voorgespiegeld (Bu), N schrok 
wel, doe ze n de waorhied over M 
veurhullen (Dfo), Ze kun je dat wel mooi 
veurholen, mar toch klopt d'r niks van 
(Np), iene et goeie veurbolen noemen, 
wijzen op wat het beste is (om te doen): Ie 
kun ze et goeie veuj-bolen, mar as ze niet 
willen! (Nbk), Et goeie is m veurhullen, 
mar bij het d'r gien gebruuk van maakt 
(Wol), Die jonge moej' wel veurbolen dat 
hij dat niet weer doen mag (Sz), Ik moet 
me veurholen dat et mit him ncw echt 
veurbij is goed gaan beseffen (v) 
veurhouwe (Obk) de; -n [T...] 1. hoek 
gevormd door twee dakschilden aan de 
voorkant van een boerderij 
veurhouwen z. veurholen 
veurhure (Op) de ['f.4 1. kleine huursom 
vooraf 
veuj-huud (1) [t.] - voorhuid 
veurhuus ['f1..] - voorhuis  Tussen 't 
veurh aus en de schare was een deurloop 
(Pe-Dbl), Et is de melkkelder onder de 
veurhuzen van oolde boerderijen, waor de 
melk ston te zoeren veur 't kaarnen; dat 
deden ze zels (Obk) 
veurig bn.; attr. ['fA:orax] 1. vorig Bij 
oons is 't veurige jaor een hiele boeke 
heide ofbraand(Dfo), Wij/hebben 't veuri-
ge ja or een berkehege zet (Sz), de veurige 
maond, veunije weke, veurigjaor 
veurin [f; aks. wisselt] - voorin We 
zatten in de bus veurin (Nbk); verder in de 
verb. Dam—  stao ik je van veurin dat 
verzeker ik je (Stel 
veurintekening (spor.) ['f1..] - voorin-
tekening 
veurjaor ['f1..] - voorjaar Bij een nat 
veurjaor zit de tuun vol waetermiere (Dfo), 
Dejuik die ik van 't veurjaor kocht, is een 
miskoop west (Sz), bij 't veurjaor (Obk), 't 
Veurjaor zit in de locht is, gelet op het 
weer, aanstaande (Wol), een vorlik veur-
jaor vroeg voorjaar (Diz), et veurjaor inde 
kop hebben het voorjaar in het hoofd 
hebben (Nbk) 
veurjaors (Nbk, Ld) bw ['fA:orjo:ars] 1. in 
het voorjaar Veurgruunbemesting kuj' best 
wat rogge in de tuun zij/en en veurjaors 
weer onderspitten (Ld) 
veurjaorsachtig bn., bw.; -er, -st [T.4 1.  

voorjaars, doen denkend aan het voorjaar, 
lenteachtig Et rookt baten al weer veur-
jaorsachtig (Nw) 
veurjaorsanbieding [T...] - voorjaars-
aanbieding 
veurjaorsbeurs (spor.) [T...] - voorjaars-
beurs 
veurjaorsbloeme (spor.) [T...] - voor-
jaarsbloem 
veurjaorsbujje (spor.) ['f...] - voorjaarsbui 
veurjaorsdracht (bs: Dfo, Obk, Op, 0w) 
de; -en [T --- ]  1. periode in het voorjaar 
waarin de bijen honing winnen van wilgen, 
wilde kastanjes, appel-, pere-, kerse- en 
pruimebomen, van paardebloemen en 
koolzaad 
veurjaorshunnig z. veurjaorshunning 
veurjaorshunning (bs: Dfo, Op) Ook 
veurjaorskunnig (bs: Dfo, Obk 0w) de 
[T..!..] 1. honing in het voorjaar geoogst 
veurjaorslocht (Nbk, 01-Nl) de [T...] 1. 
buitenlucht in en typerend voor het voor-
jaar de veurjaorslocbt opsnoeven (01- Nl) 
veurjaorsmaark z. veurjaorsmark 
veurjaorsmark (Spa, Wol) Ook VCUTJUOTS-
maark (Nw) de; -en [T.../...] 1. jaarmarkt 
in het voorjaar 
veurjaorsmuuihied (Db) ['f1..] - voor-
jaarsmoeheid 
veurjaorsopruming (1) ['f...] - voorjaars-
opruiming 
veurjaorsschonmaek z.  veurjaors-
scboonmaek 
veurjaorsschoonmaek Ook veurjaors-
schoninaek (Nbk) [t..] - voorjaars-
schoonmaak 
veurjaorswark (vo) et [T...] 1. werk dat 
men heeft te doen in het voorjaar En dan 
was d'r et veurjaorswark op et bedrieiÇ de 
eerdedongmos overetlaand, de bouwmos 
losmaekt wodden mit een cullivater en de 
eido, de buit roege dong wodde over et 
eerpellaand en et haeverlaand reden en al 
zo wathenne(vo) 
veurjaorsweer (Db) et [T...] 1. weer in het 
voorjaar, passend bij het voorjaar Zollen 
we nog mooi veurjaorsweer kriegen? (Db) 
veurjaorswiend (spor.) ['f...] - voorjaars-
wind 
veurjaorszitting (1) ['f...] - voorjaars-
zitting 
veurkaant z_ veurkaante 
veurkaante Ook veurkaant (verspr.) ['f1..] 
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veurkaemer - veurkommen 

- voorkant In de stok was veur een V 
sneden en aachter een A, om an te tonen 
wat de veur- en aachterkaante was (Bu) 
veurkaemer de; -5; -tien ['t..] 1. 
voorkamer (vroeger meestal alleen in 
gebruik wanneer men visite kreeg) (.) 
over die oolde huzen: as ie goed kieken, is 
de veurkaemer een opka cm er Dat wil 
zeggen, de kaemervloer is hoger as de 
aandere vloeren (.) (J) 
veurkauwen ['f ] - voorkauwen (fig) 'k 
Moet ze haost alles veurkauwen zeggen 
wat ze moeten doen, hoe ze het moeten 
zeggen (Nbk, Wol) 
veurkennis (spor.) ['f] - voorkennis 
veurkeur (Db, Nbk, 1) de; -en ['f...] 1. 
voorkeur, voorliefde Daor hek gien 
veurkeur veur (Nbk), bij veurkeur (1, Db) 
veurkeursbehaandeling (1) [T...] - 
voorkeursbehandeling 
veurkeurspelling (1) ['t..] - voorkeur-
spelling 
veurkeurstemme (spor.) [T...] - voorkeur-
stem mii veurkeurstemmen keuzen wodden 
(Nbk) - 
veurkiemen (Bu, Nbk, Obk) ['fA:orki:rn:] 
- voorkiemen de boonties veurkiemen, de 
eerpels veurkiemen, begonia k veurkiemen 
Nbk), As de poter veurkiemd is, komt hij 
vlogger op (Obk) 
veurkiend (verspr.) et; -er; ...kientien 
['f...] 1. voorkind, met name: onwettig 
voorkind 
veurklaampe (Ma, Op) de; -n ['f.] 1. 
klaampe aan de voorkant van een zied-
ledder, z klaampe, bet. 5 de ziedledders 
mit de veur- en aachterklaampen (Ma) 
veurkoemen z. veurkommen II, In 
veurkommen 1 et ['t..] 1. wijze van zich 
presenteren, uitstraling die men heeft of 
die men zich aanmeet Hij het nogal wat 
veurkommen hij heeft nogal wat verbeel-
ding, doet voornamer, deftiger dan hij is, 
imponeert terwijl daar bep. geen reden 
voor is (Db, El, Np, Obk, 0w, Ste), Die 
het een aorig veurkommen imponeert (Np), 
..een net veurkommen ziet er netjes uit 

(Np), Hij hefeen goed veurkommen maakt 
indruk door uiterlijk en houding (Bdie), 
waartegenover Hij het meer veurkommen 
as inboold (Sz) 2. flinke lichaamsbouw 
(die imponeert) Deur heur forse veur-
kommen en gedrag liekt N wel een halve 

mankerel (Db), Die het een hiel 
veurkommen die vrouw is nogal dik: 
doordat ze een kind verwacht (Obk), Hij 
het nogal wat veurkommen is stevig, fors 
gebouwd (Ste) 3. flinke vrouwenboezem 
Die vrouw het aorig veurkommen een 
flinke boezem (Dfo), ... (een) goed veur-
kommen (Dhau, Nt), ... een hiel veur-
kommen ( Bu, Ma), .. .hiel wat veurkominen 
(El), ...een boel veurkommen (Spa), zo ook 
Wat hei die vrouw een veurkommen ( 01-
Nl), Die het een hiel veurkommen zij heeft 
grote, stevige borsten (Diz, 0w, Ste, Ma) 
4. gezicht, gelaat (Np) Die kerel het een 
mal veurkommen (Np) 
veurkommen II Ook veurkoemen (Bdie, 
k: Ste) st. ww.; overg.; ook scheidb. (k: 
Ste); is veurkommen [..'k...] 1. voor-
komen, tegenhouden, beletten Dat moej' 
zien te veurkommen (Nbk), (met het aksent 
op veur.) ... veur te koemen (k: Ste),  te 
veurkoemen.(B die) * Beter veurkommen as 
genezen ( Dho), Veurkonnnen is beter as 
genezen ( Ld, Pe-Dbl) 
veurkommen III Ook veurkoemen (Bdie, 
k: Ste) st. ww.; onoverg; is veurkommen 
['f.J ... ] 1. vôôr iets of iemand komen 
(Nbk) Ih perbeerde me vew-  te kommen 
d.i bijv bij het schaatsen (Nbk) 2. zich 
voordoen, gebeuren Et kan nog wel es 
veurkommen dat een ram die bij de 
schaopen lopt, ]elk is (Obk), Dat is wel 
vaeker veurkommen (Dho), Belroze is 
meestal gevaarliker as bof en komt veur in 
't gezicht (Sz), In Nederlaanse teksten 
kommen ok wel es woorden veur die niet 
bij je eigen taelgebruuk ]zeuren (bi) 3. 
aangetroffen worden Die bomen kommen 
hier van vroeger niet veur, ze bin invoerd 
(Nbk) 4. (met datief) toeschijnen Dat 
kwam oons vremd veur (Nbk), Dat doet 
mij raer veurkommen komt eigenaardig op 
me over (01-Nl), 'tls hier wat veraanderd, 
et dce oons wat vremd veurkommen (Obk), 
Et doet niij veurkommen dat et feest 
vandaege is (01-N1), Et wil me veur-
kommen dat ze niet altied de waorheid 
vertelt (Op) 5. verschijnen (voor het ge- 
recht &d.) Veur die overtreding zal hij wel 
veurkommen moeten (Db, Obk), Die moet 
veurkommen ( Bu), Dat za ekien zal binnen-
kot wel veurkommen ter zitting van een 
rechtsinstantie worden behandeld (0w) 
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veurkoop - veurlochtingsmiddag 

veurkoop (Np, Obk) - voorkoop, vooraf-
gaande koop Bij veurkoop hadden we dat 
gras al kocht, doe &r nog niks op et laajid 
ston (Obk), veurkoop op ofroep (Np), 
veurkoop op laetere levering (Np) 
veurkop (Bu, Ste) de; -pen ['±ï:orkop] 1. 
voorste stuk van een hooiraam Et hujraem 
was vaeke een raen, uut vier stokken: twie 
ziedstokken en een veur- en aachterkop 
(Bu) 
veurkot z. veus-kotten 
veurkotten (Ei, Op, Pe-Dbl, Wol) Ook 
veur/cot (Obk, Spa) bw. [.2k..., voor var. 
z. korf] 1. onlangs, korte tijd geleden 
veurlaand (Obk, b: in) et ['f..J 1. voorland 
(fig.), bestemming Dat wodt zien veurlaand 
dat is de positie, het werk enz. waarin hij 
terechtkomt (b: in) * D'r is gien meenske 
die zien veurlaand wet hoe het hem verder 
zal vergaan, wat hem zal overkomen (Obk) 
veurlader z_ vew-Jaeder 
veurlaeder (Db, El, Np, Obk, 01-Nl) Ook 
veurlader (Wil), voorlader (Sz) de; -s; 
-tien [f.1...] 1. bep- geweer: voorlader 
veurjacken (Dfo) et ['f...] 1. stof van 
mindere kwaliteit wol De schering is van 
vlasga oren en de inslag is van minder 
soort wollen ga oren, vandaor biet et veur-
laeken (Dfo) 
veurleggen [T...] - voorleggen: om te laten 
zien, vooral fig.: voorhouden, laten zien ter 
beoordeling Dat zak zn es vein-leggen 
(Nw) 
veurlegger (Np. Bu) de; -s; -tien [ f .j 1. 
de persoon die de garven doorgeeft aan de 
buitzetter c.q_ balklegger, de persoon die 
stapelt c.q_ de garven op de zolder op de 
goeie plaats legt 
veurleiden [T...] - voorleiden: voor ie-
mand, een publiek leiden Bij een keuring 
wop dekoenen veurleid (Spa) 
veurleider (Spa) de; -s; -tien [T --- ] 1. ie-
mand die veurleide4 z. onder veurleiden: 
Bij een keuring wodden de koenen veur-
leid; die persoon is dan een veurleider 
(Spa) 
veurletter [T...] - voorletter 
veurlezen [t..] - voorlezen, door op te 
lezen laten horen de kiender wat veurlezen 
(Nbk), Ze moe'n heur aovens een stokkien 
veurlezen (Dho), Zakje dat stokkien aut 
de kraante even veurfezen? (Bu), Qo de 
legere schoele wodde vaeke et leste 

halfuurtien in de leegste klassen deur de 
juffrouw veurlezen (Op) 
veurlezer [t..] - voorlezer 
veurjichten z. veurlochten 
veurlichter z. veurlochter 
veurlichting z. veurlochting 
veurliefde [t..] - voorliefde (voor iets of 
iemand), voorkeur 
veurliegen [t..] - voorliegen iene wat 
veurliegen 
veurliende (Bu, Dho, Ld, Ma, Nbk, Np, 
Obk, 01-Nl, Op, 0w, Ste, Sz, vo, bo: Bu, 
Nw) Ook veurliene (Ste) de; -n ['f.1...] 1. 
touw, korter dan de aachterliende, aan de 
voorkant van de wagen bevestigd en vast 
zittend aan de weesboom, d.i. de speciale 
paal over het voer hooi of koren Die 
veurliende lik mij niet sterk genoeg om 
die dikke koe uur de sloot te trekken (Sz), 
S. doe de veurliende mit een slag om de 
kop van de boom (vo), De veurliende was 
kotter as de aachterliende (Nw) 
veurliene z. veurliende 
veurliggen ['f...J - voorliggen: een voor-
sprong hebben 
veurlik z. vorlik 
veurjocht et; -en; ...iochien ['fA:arloxt] 1. 
voorste licht op een fiets Et vearlocht van 
niien fiets is kepot (Nbk) 
veurlochten (spor.) Ook veurlichten 
(spor.) ['fA:orloxtn/ --- ] - voorlichten, vooral 
fig.: vertellen hoe iets is, moet 
veurlochter (1) Ook veurlic/ater (Dho, 
Nbk) de; -S; -tien [T...] 1. degene die 
voorlicht 2. landbouwconsulent (Dho, Nbk) 
veurJochting (1) Ook veurlichting (1) 
['fA:arloxtujt..] - voorlichting 
veurlochtingsaovend (1) [T...] - voorlich-
tingsavond 
veurlochtingsbi'jienkomst (1) [t..] - 
voorlichtingsbijeenkomst 
veurlochtingsburo (1)  [ t..] -  voor-
lichtingsbureau 
veurtochtingsdag (1) [t..] - voor-
lichtingsdag 
veurlochtingsdienst (vo) de [T...] 1. dienst 
die er is ter voorlichting De veurloch-
tingsdienst het d'rmit doende westen doe 
leek et biel geunstig ( vo) 
veurlochtingsfilm (1) ['f ...J - voorlich-
tingsfilm 
veurlochtingsmiddag (1) ['f...] - voorlich-
tingsmiddag 



veurloef - veurmiddag 

veurloef (Nw, bs) de; beven; - ien ['t..] 
1. voorloef (bij houtverbinding) Et warken 
mit een veurloef het as veurdiel dat et bi] 
zoe'n verbiening lang zo gauw niet inre-
gent as bi] een verbiening mit een eupen 
loof dat d'r zal minder gauw rotterie in et 
hoolt kommen (bs) 
veurlopen ['f...]  - voorlopen: voorop 
lopen, ook: te snel, vooruit lopen: van een 
uurwerk Je horloge lopt zeker veur (Nbk) 
veurloper de; -5; -tien ['f... 1. degene die 
vooroploopt; in het bijzonder gezegd van 
degene die voor of vlak na de lijkwagen 
loopt (Bu, Ma, Ste) De voorloper ]cup veur 
de wangen nut, hiel vroeger ]cup ok et 
zangkoor veur de Jickwaegen (Ste), De 
voorloper ]cup vot aachter de waegen en 
leup dus veur de stoet nut,-  nao kim kwam 
de domenee en de naoste femilie (Bu) 2. 
degene die ergens als eerste mee komt, 
initiatiefnemer (Ste) 3. degene die alvast 
nagaat waar handel te doen is door de 
koopman, en dat aan hem doorgeeft (Obk) 
4. eerder stadium (Bu), in verb. als de 
ritnaalde is een veurlop er van een insekt 
(Bu) 5. sponningschaaf, hop. schaaf korter 
dan de rischaeve en langer dan de blok-
schaeve ( Obk), ook hetz. als de rischaeve, 
z aldaar (Dfo) 
veurlopig T bn. [...'L..] - voorlopig, i.t.t 
definitief een veurlopige beslissing (1), een 
veurlopige anstelling ( spot.) 
veurlopig II bw. [...'l.] - voorlopig Alles 
blift veurlopig bi] et oolde (Nbk) 
veurluilen (Nbk) zw. Ww.; overg.; luide 
veur, het veurluld ['f...] 1. iemand 
opzettelijk iets anders vertellen dan wat 
waar is, op het verkeerde been zetten door 
onware praatjes te verkopen iene wat 
veurlullen (Nbk) 
veurmaege (Ste) de; -n ['f...] 1. voormaag 
As de koenen vreten komt d'r zoe'n rolle-
gien in de bek, van de balIe vreten die in 
de veurmaege zit (Ste) 
veurman ['f...] - voorman: ploegbaas die 
zelf ook werkt De veurman mos alles 
naolopen of et wel in odder was (Pe-Dbl), 
De veurman had de leiding over een ploeg 
volk, hij mos zels ok rnitwaarken (Obk, 
01-Nl, Pe-Dbl, Ste), een ploeg arbeiders 
mit een voorman (vo); leider (vo) (..) en 
dat we oonze boereorgenisaosies weer vrij  
oprichten kunnen en oonze eigen veurman- 

non kiezen meugen (vo) 
veurmes (OS, Bdie, Bu, Np, Op, Pe-Dbl) 
et; -sen; -sien ['t..] 1. voorste mes aan 
een ploeg, veelal: dat recht in de grond 
snijdt Et veunnes hoeft d'r in de losse 
bouw niet an, wel bi] et greidescheuren 
(Np, Obk), Hij bouwde mit een veurmes 
d'r in di. aan de ploeg (Np), Mit grolde-
scheuren moet d'r een veurmes an de 
ploeg, dan wil de grolde beter breken 
(Obk), 't Veunnes om de plagge deur te 
snieden (Db), Et veunves bi] de ploeg, 
daor snied ie de vore mit of (Np), ook in 
de volgende toepassing: De veurmessies 
van de ploeg mossen de dong d'r onder 
schellen (Dfo, Db) 
veurmi'jen zw. ww.; onoverg. 

'

mij de 
veur, het veurmi'jd ['f1..] 1. ter voor-
bereiding maaiwerk verrichten, d.i. vooral: 
aan de kanten maaien met een zeis, zodat 
men vervolgens met de machine kan 
maaien veurrnijen, et eerste zwad anmijen 
(Dho), Vroeger wodde d'r veurmijd eer de 
mijmesiene begon an een stok gros, en ok 
bi] machinaal mijen van haever en rogge 
(Db), veurmijen mit de zonde zodal'  d'r 
laeter in kunnen ( Ste), Zaoterdags gaon we 
veurmiyen; dan mij ie een zwad dr omme 
henne (of an iene kaapte), eers kuj'mit de 
peerden d'r niet bij (0w), Zaoterdags 
veurmijen, op meendag niet mit nij wark 
beginnen! een begin maken met het 
maaien, dat kon namelijk tegenslag, ramp- 
spoed voorkomen (Nw, 0w), Mit zaod 
moej' altied veur de maendag begin mae- 
ken mit mijen, nooit op 'e maen dag 
beginnen, want as et kwaoie maendag was 
dan kwam et mit et zaod niet goed, dan 
kreeg ie et niet dreuge, dus mos ie veur- 
mijen, dat is de hoeken uutmijen (Nw), zo 
ook Eerst veurmijen, dat is de hoeken 
uutmijen! (Dfo, Np, 0w, Nw), Morgen 
zullen we beginnen mit veurmijen (El, 
Op), Ik heb al even veurinijd(Ma), Begin 
mar te veurmijen een begin maken met het 
maaien (Diz), Veunnijen is een peer 
zwaeden veurdwas mijen (Obk), Ik moet 
vanmiddag veurmijen, want de mesiene 
komt d'r in di. met name de slootkanten 
opmaaien (Sz) 
veurmiddag (Bu, Nbk, Nw) ['f...J - voor-
middag, eerste deel van de middag, vroeg 
in de middag Kom mar op veurmiddag, 
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veurmiddagsehoeletied - veurop- 

en eers war op 'e naomiddag (Bu) 
veurjniddagschoeletied (0w) de; -en 
{...'skula --- ] 1. schooltijd van de ochtend 't 
Was in de veu.n-niddagschoeletied (0w) 
veurmure ['L..J - voormuur, voorgevel 
van een gebouw 
veurnaam z. veurnaejn 
veurnaem Ook vernuem (Nbk, Obk, Ste), 
veurnaant (WIT) bn.; -er, -st [fA:ar'n:mJ 
fç'n..., f'n ... /...'nâ:m] 1. (van personen) 
voornaam, belangrijk, gewichtig een voor-
naem meenskien (14w), een veurnaeme man 
(Ste), Ie kun je veumaem vew-doen (Ste), 
Bij dot him nogal wat veurnaem voor, dan 
wodt dfr wel es zegd: et is een hiele 
meneer ( Dfo), En IC. poetst war op 'e 
kra enties/En vuult beur wit de dag 
vew-naenier ( b) 2. (van zaken) belangrijk, 
van gewicht Een goeie melkzije was veur 
een boer een veurnaeni ding om goeie 
kwaliteit melk leveren te kunnen (Op), Hij 
trekt him van hiel die veuniaeme wereld 
niks an gewichtig, deftig (b), 't Was gien 
veurnaeme streek 't was een rotstreek 
(Obk), (verb.) 't Is niet een veurnaemen 
iene geen brave broeder (Np), ...gien 
veurnaem persoon id. (0w), zo ook 't Is 
gien veurnaem volk (El) 3. in te veurnaem 
wezen te erg, te ernstig (App) 
veurnaezne lOok veurnaine (Wil) de; -n; 
...naempien ['f...J 1. voornaam, doopnaam 
veurnaeme II de; -n [...'n...] 1. voornaam 
iemand, vooral in ontkenning: Et zal wel 
niet zoen veurnaeme wezen 't zal wel geen 
brave broeder zijn, 't zal wel iemand zijn 
die je niet kunt vertrouwen, die niet zo 
eerlijk is (Dfo, Nbk, Np, Obk, Ld), Dat 
ventien is niet zoe'n veurnaeme, hi5 is zo 
rotterig as 't war kan (Obk), zo ook Dat is 
niet een veurnaeme, die bekletst iederiene 
(Nbk, Sz) 
veurnaemelik (Nbk, Np, b) [fA:ar'n:m1øk] 
- voornamelijk Dr staan veurnaemelik 
sparren in die bos (Np) 
veurnaemwuord (1) ['f...] - voornaam-
woord 
veurname z veurnaeme 
veurnemen T et; -s ['fA:arnï:m:] 1. 
voornemen We hebben et veurnemen om 
daor herine te gaan (Dho), We hebben et 
veurnemen om aovens wat vroeger op 
bedde te gaon (Obk), Ja, zien veurneinens 
bin wel goed (01-Nl), goeie veurnemens 

hebben (Nbk), We zitten vol goeie veur-
nemens, war d'r gebeurt niks (Po- Dbl), Et 
veurnemen was wel goed, mat d'r is niks 
van terechtekommen (Bdie, Ste) * De weg 
naor de hel is plaveid wit goeie veur-
nemens ( Bdie) 
veurnemen II st. Ww.; overg., onoverg.; 
het veurneumen ['f1..] 1. (wederk.) zich 
voornemen We hebben oons veurneumen 
om disse zommer een protte te fietsen 
(Db), Dat hak me nog zo veurnewnen 
(Nbk), je veurnemen om 't niet weer te 
doen ( 0w) 2. (bij knikkeren) dichterbij 
komen, op de streep beginnen (Bu, El) Ie 
meugen niet veumemen bi5 knikkeren 
dichterbij komen, op de streep beginnen 
(El, Bu) 
veurnemens (01-Nl) [fA:ar'nf:rns] - voor-
nemens Dat jonge stel is veumem ons 
trouwen tegaon (01-Nl) 
veurnuumd (spor.) [fA:or'n5':mt] - voor-
noemd 
veurofbw., bn. (bet. 2) [fit:o'rof] 1. vooraf 
Zuwwe veurof wat drinken? (Nbk) 2. voor 
de wind (lett.) (Nw, Ste) We hebben et 
veurof (Nw, Ste) 
veurofgaon [...'r...] - voorafgaan: eerder 
komen D'r is nogal wat an veurofgaon, eer 
et zo veer was (Nbk) 
veuroftrek ['f1..] - vooraftrek 
veuronder [fA:o'rondr] - vooronder * De 
schipper zien wie-fis een wipper/Die zit in 
't veuronder, die dikke donder (Dfo) 
veuronderzuuk (spor.) ['f ... J - vooronder-
zoek 
veuroolden (Nbk, Np) Ook veuroolders 
(verspr.) ['fA:aro:ldJ)./ ... ] - voorouders 
veuroolders z. veuroolden 
veuroordiel (1) ['f...] - vooroordeel 
veuroorlogs (spor.) [fA:o'ro:arloxs] - voor-
oorlogs 
veurop [fA:o'rop] - voorop: vooraan, aan 
de voorkant Waor ston et in de kraante? 
Veurop?(Nbk), Dat moet veurop staan als 
eerste, belangrijkste gelden (Nbk, Np), .11217 
lopt graeg veurop doet graag iets nieuws, 
heeft graag het initiatief (Nbk); aan het 
hoofd van een stoet e.d. Veurop leup N-
(Nbk)  
veurop- - voorop-: eerste lid in samen-
stellingen als veuropfietsen, veuroplopen; 
ze zijn in dit woordenboek niet alle 
opgesomd 

oma 



veuropgaon - veurraod 

veuropgaon [...'r...] - vooropgaan (lett. en 
fig.) Hij is de perrnoter, hij gaot voorop 
(Dho) 
veuropleiding [t..] - vooropleiding 
veuroplopen [...'r...] - vooroplopen 
veuropstellen (Dfo, Obk) [...'r...] - 
vooropstellen, als belangrijkste laten gel-
den Et belangriekste van de zaeke moet 
altied veuropsteld wodden (Dfo) 
veuropzetten [...'r...] - vooropzetten (lett.) 
veurover bw. [aks. wisselt] 1. voorover 
Hij lag veurover (Nbk), Af' niet best 
veurover kunnen, kuf' de schoenen niet 
berokken ( El) 2. tegenover (Nbk) Die zit 
hier veurover woont hier tegenover (Nbk), 
ook niet aaneen: Die zit veur E. over 
(Nbk) 
veurover- [...ro:...] - voorover-: eerste lid 
in samenstellingen als veuroverbugen, 
veuroverkukelen voorovervallen (Edie); ze 
zijn in dit woordenboek niet alle opgesomd 
veuroverbugen [...'ro: ... ] - vooroverbuigen 
Alle meensken zatten licht veuro verbeugen 
wit de banen dichtevolen (ba) 
veuroverkukelen (Bdie, Nbk) [...'ro:...] - 
voorovervallen 
veuroverleg (spot.) [T...] - vooroverleg 
veuroverlopen [...'ro: ... ] - vooroverlopen: 
voorover gebogen lopen 
veuroverslaon [...tro:  --- ]  - smakkend 
voorovervallen Hif sleug veurover op 'tics 
(Dhau) 
veuroversmakken [...ro: ... ] - smakkend 
voorovervallen Hij smakte veurover (Ma) 
veurpaand (verspr.) Ook veurpand (Spa) 
[T...] - voorpand In et vest heb ik in et 
veurpaand de gaastekorrel breid (Ma, Db), 
et veurpaand van de trui (Ma), Dat 
veurpand van die trui bek in gerstekorrel 
breid (Spa), et veurpaand van de flapbroek 
(Ste), et veurpaand breien (Nbk, Np), 
...nijen nl- van een blouse (Nbk) 
veurpagina (spot-) [T...] - voorpagina 
veurpand z. veurpaand 
veurpergramme [T...] - voorprogramma 
veurpertaal (Db) [T...] - voorportaal (van 
een kerk) 
veurplaanke (Bdie, Dhau, El, Obk, 
Pe-Dbl, Spa) de; -n; ...plaankien ['t..] 1. 
voorste schot, plank in een kruiwagen 2. 
(verkl.) z. veuraendelbottien 
veurploeg (Bu, Dfo, Dhau, El, Ld, Ma, 
Np, 0w, Ste) de; -en; ...ploegien [T...] t. 

klein, rond ploegmes aan een steel, voor 
aan de ploeg geschroefd Et veurploegien 
haelt d'r eerst een laogien of en dan komt 
de grote ploeg, die ploeg! dieper (Np), Et 
veur- ploegien an de ploeg is om de 
kweek beter d'r onder te kriegen (Dfo), Bil 
de roege dong op 't bouwlaand mos die wit 
et vewploegien in de vore legd wodden 
(Ld, Dhau), Mr bouwen hawwe et veur-

ploegien ok an de ploeg, en die strikt de 
mes in de vore (Np), De mof van de ploeg 
daor zet ie et veurploegien of rolmes mit 
vaaste (El) 
veurpost (spot.) ['f...] - voorpost, vooruit-
geschoven post (in militaire zin) 
veurpote [T...] - voorpoot (van dieren) Et 
peerd trekt wat mit de rechter veurpote 
(op) 
veurpraoten (bl) [T...] - voorpraten Hij 
zweerde, hij was man! Al praot heit alles 
veur, wat is hij trots, die Jan (bl) 
veurpremière (spot-) ['f...] - voorpremière 
veurprevelen (Ld, Nbk) ['t..] - voor-
prevelen Ze hebben et me al es veur-
preveld (Ld) 
veurprikken (tWo) zw. ww.; overg., 
scheidb.; prikte veur, het veurprikt [T...] 1. 
prikkend bewerken (als voorbewerking) 
Mit een pikelze wodt et leerwark maakt; 
dat is veurprikken (Dfo) 
veurproefien (Ma) ['ÏA:o(r)prufin] - voor-
proefje Wij kregen een veurproefien (Ma) 
veurpruven (Nbk, Obk) ['t..] - voor-
proeven veuipruven van wien (Obk) 
veurpruver Obk, 01-Nl Ook veurpruuiver 
(Okb) de; -5;  -tien ['fAo(r)pry:wç, 
... vr/ ... y:j ... ]  1. iemand die voorproeft 
veurpruuiver z_ veurpruver 
veurpublikaosie (spor.) ['t..] - voor-
publikatie 
veurrang ['t..] - voorrang Et meerste 
verkeer van rechts het veurrang ( Ld), 
veurrang nemen (Nbk), .. .geven (Nbk), 
...kriegen Nbk), ... verlienen (Wol) 
veurrangsbod [T...] - voorrangsbord 
veurrangsfout (1) ['f...] - voorrangsfout 
veurrangskrusing [T...]  - voorrangs-
kruising 
veurrangsregel (spot.) ['f...] - voorrangs-
regel 
veurrangsweg [t..] - voorrangsweg 
veurraud de; -en; veurraotien [T...] 1. 
voorraad, voorradige hoeveelheid Dan mos 



veurraodig - veurschrieven 

d'r, doe d'r nog gien suker was, bijvoord 
wodden wit oolde bunning, wat ze aJtied 
wel in veurraod huilen veur noodgeval/en 
(j), En niet te vergeten: een goeie veurraod 
branewien mit boerejonges wodde ankocht 
(s: oost.), veurraodinslaon (Nw), op venz--
raod liggen hebben (Nbk), in veurraod 
hebben (Nbk) 
veurraodig (1) [fiva'ro:adox, for ... ]  - 
voorradig 
veurraodkaaste (1) [T...] - voorraadkast 
veurraudkaemer (1) [T...] - voorraad-
kamer 
veurraodkelder (Dhau) de; -S; -tien [T...] 
1. voorraadkelder 
veurraodputte (0w) de; -n [T --- ] 1. bep. 
flinke kuil, put met water voor het vee van 
meerdere boeren 
veurraodschure (Nbk, Nt) ['f..] - voor-
raadschuur (lett.) 
veurraodzoolder (1) [T --- ]  - voorraad-
zolder 
veurrecht [T...] - voorrecht; privilege, 
vooral zwakker: gunstige omstandigheid 
waarover men beschikt Ik heb et veurrecht 
dak een goeie gezondhied bezit (Dmi) 
veurrekenen [T --- ]  - voorrekenen, nl. 
rekenend laten zien 
veurrieden [t..] - voorrijden 
veurriekosten (spor.) [T --- ] - voorrijkosten 
veurrienipien (0w) et; ...riempies ['fA:arim 
pin] 1. voorste kleine riem, vgl. et 
veurrieznpien van een heufdstel (0w) 
veurriepe (Ste) de; -n [TA:ori:po] 1. touw 
aan de voorkant van de wagen, om de 
wiezeboom mee vast te maken de 
vewriepe en de aachterriepe (S te) 
veurrieterief (1) [T...] - voorrijtarief 
veurring (01-Nl) de; -en [TA:ortfl] 1. 
voorste ijzeren band om naaf 
veurronde ['f...] - voorronde 
veurrooien (Db, Dfo, Dhau, 0w) zw. ww.; 
overg.; rooide voor, het veurrooid [T...] 1. 
een begin maken met het rooien van aard-
appelen, in de hoeken van de akker de 
eeipels venz-rooien (Dhau) 
veurrute [T...] - voorruit 
veurrute-ontdujjer (1) ['fA:orytoondAjr] - 
voorruitontdooier 
veurrute-ontwaezemer (1) ['f...] - voor-
ruitontwasemer 
veurruteverwaarming (1) ['f...] - voor-
ruitverwarming 

veurschammel (Obk) de; -s [T...] 1. 
voorste schammel, z. aldaar 
veurschere (verspr.) de; -n; ...scheertien 
[T...] 1. hetz. als veuçploeg of rolmes, z. 
aldaar 
veurschien ['fA:orski(:)n] - voorschijn, in 
te veurschien kommen voor de dag, te 
voorschijn 
veurschieten st.  ww.; overg.; het 
veurscheuten [T...] t. voorschieten (van 
geld) Ze lienden eerst van alles uut in 
vertrouwen, war d'r kwam nooit weer wat 
weeromnze, tot an et venz-schieten van geld 
toe (Obk), Kuj' me dat even venz-schieten? 
(Nbk), Moe'k je wat geld veurschieten? 
(El, Np), De bosschoppen wodden vaeke 
deur de veenbaos veurscheuten, dat wodde 
laeter wit et loon verrekend (Db) 
veurschieve (Obk) de; -n [T...] 1. hetz. als 
rolmes, z. aldaar 
veurschilderen ['f...] - voorspiegelen Die 
kan 't venz-schilderen kan het je mooi 
voorspiegelen (Bdie), fit wodt je mooi 
venz-schilderd (Dho), fit is me mooier 
veurschilderd as dat et is (01-N1), Ze 
hebben et h eur mooi veurschilderen laoten, 
war doe ze d'r kwa.rnxnen is et benz- zo of-
valen! (Obk) 
veurschip (spot.) ['f...] - voorschip: 
voorste deel van een schip 
veurschölk (Bu, Db, Dfo) Ook veurschulk 
(Bdie, Nt, Spa, Wol) de; -en; -ien ['f..J...] 
1. halve schort (die vrouwen dragen) 
veurschoot (verspr.) [T --- ]  - voorschoot, 
met name van een schoenmaker en smid 
veurschot Ook veurscizut (bet. 1; Db, Dfo, 
Nw, 0w, Spa) et [TA:o(r)skat/ ... ] 1. voor- 
ste schot, wand, voorste ladder: van een 
wagen, kruiwagen (Bu, Np, Pe-Dbl, Spa) 
et venz-schot van de kroje (Pe-Dbl), Bij 
een waegen hei' een veur- en een aendel- 
schottien (Np, Nt) 2. voorgeschoten geld 
Van de gemiente kriej'w 't geld as een ren- 
teloos venz-schot, daj'm olbetaelen meugen 
as 'tjim past (vo), Ze hebben een venz--
schot neumen ze moeten trouwen (s: Wol) 
veurschotbaank [T...] - voorschotbank 
veurschotregeling (spot.) ['f...] - voor-
schotregeling 
veurschottelen (Obk) ['fA:o(r)skotln] - 
voorschotelen 
veurscho ttien z_ veuyaencjelbottien 
veurschrieven ['f...] - voorschrijven: als 
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voorbeeld schrijven; ordonneren: D'r is n 
bedderust veurschreven (Bu), Ik laot mede 
wet niet veurschrieven ik laat me niks 
opleggen (Nbk) 
veurschrift [T...] - voorschrift: dat wat 
voorgeschreven is Ie moe'n je now jen keer 
an de veurschnften holen (Nbk), Van de 
wettelike veurschnften weten wij niks 
(Db) 
veurschulk z veurschölk 
veurschut (Db, Dfo, Nw, Spa) et; -ten; - 
tien ['f...] 1. voorste schot d.i. schot, bord 
aan een bep. type kruiwagen et veurschut. 
van een melkkroje (Dfo), Wij' de zied-
stokken d'r op zetten? Want we gaon om 
tur1 dan mossen de veur- en aachter-
schutten d'r ok op (Nw) 2. z. veurschot 
veurseizoen [t..] - voorseizoen 
veursjil(1e)meri'je z veurtiennerije 
veurslaon (Ld, Obk, Pe-Dbl, Ste) ['f. ] - 
voorstellen: een voorstel doen Ik heb et 5ii 
veurslegen ( Ste), We kun et veurslaon! 
(Ste), We willen jim veurslaon om van 't 
jaor mar es naor 't butenlaand te gaon 
(Obk) 
veursluuthoolt (Bu) et; -en ['f.] 1. 
sluuthoolt aan de voorkant van de 
boerenwagen 
veursnieden (Nw, Obk) st. ww; overg., 
onoverg.; het veursneden [T...] 1. (bi] 
ploegen) open snijden (van de zode), vgl. 
Et ploegmes sneed de grond veur (Nw), 
We kennen wel et veunnes, dat veursneed 
(Obk) 
veursnieder (Bdie) de; -5; -tien [T...] i. 
ijzer, deel van de ploeg waarmee het veur-
smeden geschiedt 
veursorteerstroke (1) [T...] - voorsorteer-
strook 
veursorteren [T...] - voorsorteren (in het 
verkeer) 
veurspannen (spot.) ['f.4 - voorspannen: 
voor een rijtuig, een landbouwwerktuig 
e.d. spannen 
veurspatbod [T...] - voorspatbord 
veurspel (spot., bs: Op) et [T...] - voor-
spel: in de muziek (spor.), ook: in de 
bijenteelt, vgl- De jonge bijen die beur in 
et veurjaor heur omgeving goed inprenten 
willen, vliegen om dat te berieken een 
protte op-en-daele veur beur eigen stee, 
dat is et veurspel (bs: Op) 
veurspelber (spot.) [...'spclbç] - voorspel- 

baar 
veurspelden z. veurspellen T 
veurspellen 1 (verspr.) Ook veurspelden 
(verspr.) ['f.../...] - voorspelden 
veurspellen IT [...'sp ... ] - voorspellen: 
profeteren, ook zwakker: zeggen wat men 
denkt dat zal gebeuren Now ziej' wel! Wat 
hakje ok & weer veurspeld! (Nbk); doen 
verwachten Now, moej' him es zwat zien 
kieken, dat veurspelt niet vule goeds 
(Nbk), (ook scheidbaar:) Et is zok roezig 
weer, dat spelt vast niet veule goeds veur 
(Ld) 
veurspelling de; -s, -en; veurspellinkien 
[...'sp ... ] 1. het voorspellen 2. dat wat men 
voorspelt Mien veurspelling is wel out-
kommen (Nbk) 
veurspeulen (alg., bet. 2: bs: 0w) zw. 
ww.; overg (bet. 1), onoverg. (bet- 2); 
speulde veur, het veurspeuld [T...] 1. door 
muziek te spelen als voorbeeld laten horen 
een stokkien op 'epiano veurspeulen (Nw), 
zo ook Zak etje es veurspeulen?(Nbk) 2. 
(door bijen) het voorspel uitvoeren (bs: 
0w) De jonge bijen die heui in et veurjaor 
,beul-  omgeving goed inprenten willen, 
vliegen om dat te berieken een protte op-
en-daele veurheur eigen stee; ze bin an et 
veurspeulen ( bs: 0w) 
veurspiegelen ['f...] - voorspiegelen Hij 
kan et zo mooi veurspiegelen (Spa), Ze 
hadden et beur verkeerd veurspiegeld 
(Nbk), iene wat mooi veurspiegelen (Spa), 
Je kun et wel mooi veurspiegelen, mar et 
komt misehien wel sanders (Diz) 
veurspoed (spot.) ['f..] - voorspoed in 
veur- en tegenspoed ( spor.) 
veurspoedig (spot.) [...'sp --- ] - voor-
spoedig: gunstig verlopend Et gong 
allemaole aorig veurspoedig ( spot.) 
veurspraok z. veurspraoke 
veurspraoke (Bu) Ook veurspraok (Bu, 
El) de; -n ['f...] 1. begunstigende invloed 
die men aanwendt, ondervindt Hij het nog 
wel wat veurspraok, ze helpen kim wel 
(El), N. doe veurspraoke veurbim (Bu) 2. 
voorkeursbehandeling (Bu, El) Af veur-
spraok hebben dan bij' de eerste die argens 
veur in anmarking komt, bijv. bijeen be-
trekking (Bu), Eilaandbe won ers hebben 
veurspraok bij de boot gaan voor (Bu) 
veurspreiden (Bdie, Bu, Nw) zw. ww.; 
overg., onoverg.; spreidede/spreidde veur, 
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het veurspreided ['f...] 1. de eerste laag riet mij veurstaot hebben ze verleden jaar 
aanbrengen (op een dak), laag riet nooit schoonmaakt (Obk), Et staat mij 
aanbrengen waarover later de dakpannen veer dawwe veurigjaor om disse Lied mooi 
komen Et wedt veurspreid wit spreiriet, weer hadden ( Nw), Et stiet mij veur dat ze 
appat, goedkoop riet, dat onder de ok wel polsken' zeden nl. naast polsen 
dakpannen komt (Bu), We moen even (Dhau), Ja, dat staot mij wel zo veur zo 
veurspreiden ( Bu), D'r wodt eerst veur-  herinner ik het me wel (vo), Dat staat mij 
spreided mit riet (Nw), riet veurspreiden, nog wel veur (Bu); in je d'r op veurstaon 
en daar overhenne kommen de pannen laoten (spar.) 
(Bu) veursteek (Ste) ['f...] - voorsteek Ie 
veurspreken (verspr. WS, Obk, Ow) st. hebben een vaarsteek  en een aachterstekien 
ww.; overg.; het veurspreuken ['f...] 1. een mit hijen (Ste) 
goed woordje voor iemand doen, door wat veurstel et; -len; -legien ['f...] 1. het 
men over iemand zegt, een begunstigende voorstellen een veurstel doen 2. dat wat 
invloed op iemand uitoefenen Woj' die men voorstelt Et veurstel was om d'r now 
deugeniet ok nog veurspreken? (Obk), Ie eerst mar even niet meer over te praatah 
kun him in dit geval toch muilik veur-  (Nbk) 3. ontwerp Et veurstel dak daon 
spreken (Op), iene veurspreken (0w), Die hebbe, is niet anneumen (Np) 4. voorste 
jonge wodt altied veurspreuken (Dho), gestel van een voertuig, met name van een 
(cynisch:) Ja, ie moe'n m ok nog mar wagen Waor de laankwaegen in zit hiet de 
veurspreken, dan komp 't helemaole bloktonne, die zit an et vaarstel vaaste 
verkeerd (Sz) (Ste), De schammel zit op een veurstel mit 
veursprong de; -en; ...spronkien ['f...] 1.  een lange iezeren panne d'r deur en an elke 
voorsprong, de afstand die men vóór is, kaapte een range (Obk) 
ook fig. Ze hadden nogal wat veursprong, veurstellen ['f...] - voorstellen: introdu-
die eerste hadFetsers ( Nbk), Aj' d'r dreks ceren (van een persoon; ook wederk.) Wil 
bij binnen mit die nije technische ont-  ie mij even an him veurstellen? (b); voor 
wikkelings, hej' dreks ok een veursprong de geest halen, zien als Ie kun je dat 
(Nbk) boeken haost veurstellen as een bakkien 
veurspulen (Dfo) ['f...] - voorspoelen de (..) (Nbk), Ik kan 't me niet meer veur- 
ofwas veurspulen (Dfo) stellen ik kan me er niet meer een beeld 
veurst Ook veurenst (Ste), voorst (in van vormen, ik zou het me niet kunnen 
verb., z. hierna) bn. [fn:arsll'fn:arnst/ voorstellen hoe dat was, hoe dat geweest 
fo:orst] 1. voorst, het meest voor Om kot zou moeten zijn (Dfo), 7c Kan et me 
te gaan H, ie bin een beste jonge, mar ie levendig veurstellen ik kan het me goed 
bin d'r wat te veule op uut om overal et indenken (Nbk); zich indenken Ik stel me 
veurste plak in te nemen (vo), et veurste veur daj' dat toch even overleggen mit et 
stok het voorste stuk (Nbk), et veurste bestuur! (Nbk), Et wodt niet zoas ik mij 
kaampien (Nbk), De zaodbulte wedde vae-  vcurstelde (Obk), Dat kan ik me niet 
ke op de vaarste kopakker zet (Pe-Dbl), veurstellen het is ondenkbaar (Ste), Stel je 
de veurenste zoolder (Ste), et veurenste en veur daj' daoromme liegen mossen probeer 
aachterste hujvak ( Ste), de veurenste en je eens voor te stellen dat (Nbk), Stel je 
aachterste koegaank ( Ste), Haan je de now toch es vaar! denk je eens in (b); als 
voorste (verspr.) 2. eerste op e veurste voorstel doen Dat zak 5n es veurstellen 
bladziede van de kraante ( Nbk), Hij nam (Nw); een beeld ontwerpen, een schets zijn 
drekt et vaarste woord, en ieder gong daar van Hoe moek me dat veurstellen, willen 
wit akkoord (ba) jim echt dat hokke tegen et huus an 
veurstaander ['f...] - voorstander bouwen? (Nbk), Wat stelt dat schilde- 
veurstad ['f...] - voorstad rijgien aenlik vaar? (Nbk), Stel je daar 
veurstaon ['f...] - voorstaan: klaarstaan mar niet te veule van veer heb er niet een 
(voor de deur), in verb. als De auto staot te rooskleurig beeld van, denk er niet te 
vaar (Nbk); heugen, zich (menen te) optimistisch over (b), Hij stelt et wel mooi 

. herinneren Ik wil d'r of wezen, mar zo 't veur, mar dr komt niet altled wat van hij 
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veurstelling - veuruut 

weet het mooi te brengen (Nbk); beduiden, 
te betekenen hebben Nee, et stelt niet vule 
veur (Nbk) 
veurstelling Ook veurstellinge (s: Oost.) 
de; -s, -en; veursteilinkien ['f...] t. het 
voorstellen 2. begrip, denkbeeld Kuj' je 
dam-  een voorstelling van jnaeken9 een 
denkbeeld van vormen (Nbk), Daor hef' 
gien veurstelling van daar heb je geen 
idee van (Nbk), WiJ kun oons hier gien 
veurstelling van geven we kunnen ons hier 
geen voorstelling van maken, het ons niet 
voorstellen (Bdie) 3. uitvoering (van 
toneel, muziek e.d.), vertoning een deur-
lopende veurstelling (Nl), de eerste your-
stelling, Hoevule veurstellings hebben ze 
now had? (Nbk) 
veurstellinge z. veurstelling 
veurstemmen ['---I - voorstemmen 
veurstesjon (spot.) [T-.-] - voorstation 
veursteven (Pe-Dbl) ['fA:arstL:bqTl] - voor-
steven 
veurstok (spor) [T...] - voorstuk, voorste 
stuk 
veurstudie (spot.) [t..] - voorstudie 
veurtane ['f.] - voortand 
veurteen(der)deri'je z. veurtiernienfe 
veurteken et; -n; -tien [T...] t. voorteken 
(van iets dat gaat gebeuren) Meeuwen op 
et laand is soms een veurteken van slecht 
weer (Op) 
veurtekenen [T...] - voortekenen 
veurtellen ['f...] - voortellen En doe N- en 
M de ere meitieds nut de l,ure naar boer 
F. gongen en N him et geld veustelde (.) 
(vo) 
veurtente (spot-) [T...] - voortent (voor 
een tent) 
veurtied Ook veurtieds (Dhau, Nbk, Nw, 
Op, Sz), veurdetied (Nbk, Nw; ook niet 
aaneen geschreven) bw. [ÎA:a(r)tit; aks. 
wisselt/ --- tits/fA:a(r)datit] 1. voor die tijd, 
voorafgaand aan het desbetreffend tijdstip 
Ik zo] nog naor Wolvegao, veurtied be'k 
nog even naor de winkel west (Ste), ... een 
peer daegen veurtied ( vo), Ik hebbe d'r 
veurtied nooit wat van zien (vo), Zen ding 
moe W- veurtied nog even zeggen: (.) (b), 
Af' daor henne zullen, moej' dat veurtieds 
nog even doen (Nw), Veurtied dat de 
kiendernaor schoele gongen, weren ze nog 
even en 't speulen (Dhau), Dat zak veur-
tieds even doen (Nbk), Ik hebbe dat huus 

huurd en now moe'k d'r veurtieds nut (Sz), 
Veurtieds kwammen we al an, dein-dat we 
et voor de wiend hadden (Nbk), Veurtieds 
deden we et aanders as tegenwoordig 
(01-Nl, Dfo) 
veurtiedig (spor.) [T...] - voortijdig 
veurtieds z. veurtied 
veurtiermeri'je (Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, 
0w, b: lm, in, bo: Bu) Ook veursjilmeri'je 
(Nbk), veursjillemeri'je (Ma), veurteen-
(der) deri'je (Dfo), veurtirmeri'je (Bu, 
Dfo), veurtsirmeri je Nbk), veurtjirme-
ri'je (Dhau) de [fA:ortirma'rtja/ ... sjd ... / ... sjt 
iama../ ... tî:n(dr)da'r ...  ... ttrma ... /. ..tsu'ma.../ 
... tjir...  1. voortekenen van een nadere 
gebeurtenis (als geluid of beeld), het 
'tweede gezicht' Ik docht vandemiddag: d'r 
kon wel es volk kommen en et kwam ok 
wit, dat het veurtierrnerie west (Nbk), Ze 
doeven hadden veurtiermer;e in de Een-
deboom, ze wollen daor een nust maeken 
(Obk) 
veurt(j)irmeri'je z, veui-tienneri5e 
veurtouw (Nbk) ['D.:ortoAt] - voortouw, in 
et veurtouw nemen (Nbk) 
veurtreffelik [fA:a(r)'treflak] - voortref-
felijk 
veurtrekken ['f...] - voortrekken: iemand 
meer begunstigen dan de ander Die vrouw 
is aorig naemziek; de kiender die naor heur 
nuumd binnen, trekt ze veur(Dfo), deiene 
veurtrekken en de aander aachteruutzetten 
(Nbk), Die jonge wodt deur de meester 
vera-trokken (Np); verder in de eerste vore 
veurtrekken de eerste voor ploegen (Dfo) 
veurtrekker de; -s ['f..] 1. iemand die 
veurtrekt, z.  veurtrekken 2- pionier 
(spor.) 
veurtrekkersfunktie (1) ['f..] - voortrek-
kersfunktie 
veurtrekkersrolle (1) ['f.4 - voor-
trekkersrol 
veurtsirmeri'je z, veurtiermerijje 
veuruit (El, Nbk, Nw, Op) tw. [fA:a'rjt, 
far..., frjt] 1. vooruit, maak voort, schiet 
op Veuruit je, donder op (Nbk), Veuruit, 
schiet op (Nw) 2. gezegd ter uitdrukking 
van berusting Now, veuruit dan ma!, veur 
disse keer mag et(Nbk) 
veuruut [fA:a'ryt,  fo'ryt] - vooruit: 
voorwaarts We moe'n veuruut, we kun hier 
niet staon blieven (Nbk), We moe'n 
veuruut, niet aachteruut (Nbk), As et 
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veuruut- - veuruutpezen 

slachten weer an de kaant was, dan kaf 
weer even veuruut dan had je voor een 
hele tijd weer voldoende (Sz); (met aks 
meestal voorop) stand van een handel e.d. 
zodanig dat het voertuig vooruit kan rijden, 
i.t.t. aachteruut. Staat hij wel in de veur-
uut? (Nbk); naar voren gericht, vooruit-
stekend De punt van zien baord stikt 
veuruut (Nbk); verder weg in voorwaartse 
richting We zaggen him, hij was veer 
veuruut(Nbk); ver gevorderd, ver ontwik-
keld, in verb. als Ze bin eens in aandere 
lanen soms veer veuruut (Nbk), zo ook Die 
was zien tied veer veuruut was veel verder 
in z'n ontwikkelingen, denkwereld dan z'n 
tijdgenoten (Nbk); voorafgaand Vcuruut 
hebben we nog even praot (Bu), Dat moe'n 
we veuruut even doen van te voren (Nbk), 
Af alles veuruut wussen (..) (Nbk), Doe 
prinses Juliane in 1937 in verwachting 
was, wodde d'r veuruut al zegd: 'As d'r 
niks tussenbeide komt, wodt et weer een 
prinses' (Op), Dat hak je veuruut wel 
zeggen kund dat wist ik van te voren wel, 
had ik je wel kunnen zeggen (Nbk), Dat 
tij' veuruut nooit bekieken ( Ld) 
veuruut- [fA:aryt ... /fa'ryt] - vooruit-, 
eerste lid in samenstellingen als veuruut-
lopen, veuruutbelpen; veuruutbestellen, 
veuruutbetaelen; ze zijn in dit woorden-
boek niet alle opgesomd 
veuruutbetaclen [...'r...] - vooruitbetalen 
ik mos de hure veuruutbetaclen (Sz) 
veuruuthetaeling (01-Nl) [..'r...] - voor-
uitbetaling 
veuruutboerken [..'r...] - vooruitboeren 
veuruuteten (Np) st. ww; onoverg.; het 
veuruuteten [fA:ryt ... j  1. de maaltijd 
nuttigen voordat de anderen dat doen 
(veelal: omdat men eerder weg moet, aan 
het werk moet) Ik moet mar even veuruut-
eten (Np) 
veuruutgaank z. veuruutgang 
veuruutgang Ook veuruutgaank (Np, v, 5: 
Nw: 1880) [...'r.] - vooruitgang I'Jbin 'n 
man van veuruu tgaank gen og om te weun-
sken en te willen dat d'r wat meergaank in 
et waai-k komt (s: Nw: 1880) 
veuruutgaon [.r ... ] - vooruitgaan: voor 
iemand of iets anders uit gaan Hij gang 
veuruut(Nbk); eerder gaan: N. is oons vast 
veuruutgaon (Nbk); voorwaarts gaan De 
trein gong staorigan veuruut (Nbk); zich 

verbeteren Et pot weer een betien veumut 
mit him het gaat weer wat beter met hem, 
vaak: hij herstelt weer enigszins van een 
ziekte (Nbk), Et gaot d'r niet op veuruut 
het wordt nog niet beter, hij gaat er nog 
niet op vooruit (Nbk, Np), Hij is nogal 
wat punten veuruutgaon op et rappot (Nw), 
We bin d57 niet op veuruutgaon de omstan-
digheden zijn bep niet verbeterd (ook in 
financieel opzicht, bijv. inzake salaris-
ontwikkelingen) 
veuruutkieken [..'r...] - vooruitkijken Ie 
moe'n veuruutkieken in je denken vooruit-
lopen op wat kan/gaat komen (Nbk) 
vcuruutklauwen (Diz, Dfo, Np, Nt) zw. 
ww.; onoverg; klauwde veuruut, is veur-
uutklauwd [.ir...] 1. langzaam maar zeker 
vooruitkomen, zich verbeteren: inzake een 
bedrijf; carrière Die boer is song veuruut-
klauwd, mar et het him aorig inspanning 
kost (Dfo) 
veuruutkommen [...r ... ] - vooruitkomen: 
vôér komen Zol hij him veuruut kommen 
kunnen?(Nbk); voorwaarts gaan Wezatten 
vaaste in de modder, we konnen gien 
centimeter veuruutkommen (Nbk); z'n om-
standigheden, financiële situatie, maat-
schappelijke positie verbeteren De maen-
sken wollen d'r best kroem veur liggen om 
wat veuruut te Jeonirnen en wat meer aarm-
slag te la-iegen (0w), We bin d'r wel 
overuut om veuruut te kommen (Np), Hij 
scharrelt d'r tegen om veuruut te kommen 
in de wereld(Bu) 
veuruutkrabbelen (Bdie, Dfo, Dho, Np, 
Pe-Dbl) Ook veuruutkrabben (0w) zw. 
ww.; onoverg.; krabbelde veuruut, is veur-
uutkrabbeld [.Jr ... / ... ] 1. herstellende zijn 
Hij is weer aa 't veuruutkrabben hij is 
herstellende (Ow), Ze krabbelt weer wat 
veuruut (Dho) 2. vooruitgaan in maat-
schappelijk opzicht (Dfo) Ze speren d'r 
tegen om wat veuruut te krabbelen in de 
wereld (Dfo) 
veuruutkrabben z. veuruutkrabbelen 
veuruutlopen [ir-.] - vooruitlopen De 
boerinne was mit de maegies al veuruut-
lopen (vo), De ploegscbere loopt veuruutis 
voorwaarts gericht en zit aan de voorkant 
(Nt) 
veuruutpezen (El, Nbk) zw ww.; on-
overg.; peesde veuruut, is veuruutpeesd 
[...'r.] 1. hard vooruitgaan (op de fiets) 
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veuniutrekenen - veurweide 

Die jongen pezen hadde veuruut (El) 
veuruutrekenen (Bu) zw. ww.; onoverg.; 
rekende veuruut, het veuruutrekend [...r...] 
1. van te voren uitrekenen Af' veuruut-  
rekenen dan moej' vaeke twie keer het gaat 
nl. altijd anders dan je denkt (Bu) 
veuruutrieden [...'r...] - vooruitrijden, 
voor anderen rijden; voorwaarts rijden 
veuruutscharrelen zw. ww.; onoverg.; 
scharrelde veuruut, is veuruutscharreld 
[...'r...] 1. moeizaam, langzaam maar zeker 
voorwaarts lopen 2. langzaam voor 
anderen uit lopen 3. langzaam maar zeker 
en met flinke inzet vooruitgaan: inzake een 
bedrijf; carrière, inkomsten Dat keuter- 
boertien is mar aorig veuruutscharreld, 
want hij het now al een hiel spul (Obk), 
Mit vrotten en vraomen bui die meensken 
wat veuruutscharreld (Obk), Wat bin die 
meen sken toch vouw uts charreld(Dho) , Hij 
scharrelt mooi veuruut (Db) 
veuruutschoefelen t veuruutschoffelen 
veuruutschoeven zw. ww.; overg.; het 
veuruutscheuven [...'r...] 1. naar voren 
schuiven 2. voorwaarts schuiven We mos-
sen de karre veuzuutschoeven ( Wol) 3. uit-
stellen (spor.) 
veuruutschoffelen (El) Ook veuruut-
scixoefelen (Bu) [...'r... skoflnl ... skuf..j - 
vooruitschuifelen: schuifelend voorwaarts 
gaan, ook: voor anderen uit schuifelen Ze 
schoffelt veuruut (El) 
veuruutschommelen (Pe-Dbl) zw. ww.; 
onoverg.; schommelde veuruut, is veuruut- 
schommeld [...'r...] t. zich schommelend 
voortbewegen Dat meens ]op niet gewoon, 
ze schommelt veuruut (Pe- Dbl) 
veuruutspringen (Nw) [...'r ...J - vooruit-
springen, naar voren springen 
veuruutstikken [...'r ... J  - vooruitsteken, 
naar voren steken Et stikt veuruut (Bu), 
Die vrouw had wel veurkommen mit heur 
veuruutstikkende tetten (Obk) 
veuruutstoeven [...'r...] - vooruitstuiven 
veuruutstrevend 

[...tstrl:bmt] 
 - vooruit-

strevend Et is een vezn-uutst,-evende man 
(Dho) 
veuruutwarken [...'r...] - vooruitwerken 
veuruutzetten [...'r..]  - vooruitzetten: 
voorwaarts verplaatsen, naar voren zetten: 
de wijzer van een klok e.d. vooruitzetten 
de klokke veuruutzetten, de wiezers veur-
uutzetten 

veuruutzicht Ook veuruutzichte ( Dho) 
- vooruitzicht: dat wat men kan 

verwachten Et veuruutzicht voer de Pink-
sterdaegen liekt wat et weer anbelangt wel 
goed (Obk), Et veuruutzichte is wel goed 
(Dho), in 't veuruutzicht hebben: Hij het 
een mooi baentien in 't veuruutzicht (Nbk), 
Hij het nogal wat in 't veuruutzicht (01-
Nl, Spa), Die het een mooi veuruutzichte 
(Nw), een feest in 't veuruutzicht hebben 
(0w) 
veuruutzichte z. veuruutzicht 
veurval [t..] - voorval 
veurvalen [T...] - voorvallen 
veurvechter [T...] - voorvechter, pleit- 
bezorger 
veurverkiezing (spot-) ['f\:o(r)fa...] - 
voorverkiezing 
veurverkoop ['fA:(r)foko:p] - voor-
verkoop 
veurveurig (spot.) 

[tf..] 
 - voorvorig 

veurvoete (Bu, Ma, Spa, Sz) de; -n [T...] 
1. voorvoet, voorste vierde deel van een 
geslachte koe 
veurwaarde z. veunveerde 
veurwaarmen ['f...] - voorwarmen 
veurwamme (Nw) de; -n; -gien [tfA:(r) 
wamo] 1. schuin gedeelte van het dak op 
de voorkant van de schuur De veurwamme 
is vaeke een klein dakgedeelte, dat dan 
wolvekappe nuumd wedt (Nw) 
veurwark z veurbouw 
veurwarker (Bu, Dhau, Nbk) de; -s [t.] 
1. voorwerker, arbeider die het werk leidt, 
met name bij aannemersbedrijven, ruil-
verkavelingswerk en de voormalige 
werkverschaffing 
veurwas z. veurbouw 
veurweerde Ook veurwaarde (Spa) 
['fA:a(r)w ... / ... wa:(ç)do] 1. voorwaarde, 
konditie Goed, mar op ien veurweerde (.) 
(vo), Wat bin de veurweerden? (Bu), Op 
veunveerde daf' voer die tied betaelen! 
(Nw) 
veurweg (Bu, Dho, Nbk, Np) bw. [...'w...] 
t. voor iets vandaan De strik niet veurweg, 
heer blieven! (Dho), de schulk veurweg 
doen (Np, Bu), Die is d'r sneu veurweg 
kommen bij de arfenis van zien omke hij 
is er nogal bekaaid van afgekomen (Ma, 
Obk) 
veurweide (Db) de [T --- ] 1. weide die 
wordt voorgeët 
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veurweiden - veurzingen 

veurweiden (Bu, Ma, Nbk, 01-Nl, 0w, 
Spa) [T...] - vooretten, voorweiden Mit 
veurweiden dan wodt d'r een betien of 
haeld deur de koenen, dan laoj' et grös 
gruwen om te mijen (Nbk), Wij gaon 't 
even veurweiden (Ma), Dat laand wik 
eerst veurweiden (Nbk), Huj van veur-

weided laand gruuide tien grös op, et was 
geveerlik veur hujbruui (0w) 
veurwiel et; -en; -tien, -egien [fâ:a(r)wil] 
1. voorwiel 
veurwielaudrieving [T...] - voorwiel-
aandrijving 
veurwiensel (Dfo, 0w) de; -s ['fA:orwisl] 
t. (te) groot plan Veurwiensels het hij een 
hoop (0w), 't Is iene mit mooie veur-
wiensels, mar ij kommen d'r bescheten mit 
omme (0w) 
veurwinter ['i - voorwinter We hebben 
in november al een veurwintertien had 
(Bu), Mit een zaachte veurwinter kan d'r 
nog wel es een strenge nao winter kommen 
(Obk), Deurdat ze an de knollen weren in 
de veurwinter, konnen de koenen aorig 
schieterig wezen (Obk) 
veurwoord ['fA:a(r) ... ] - voorwoord 
veurwronge (Wol) de; -n ['t'...] 1. voorste 
ronge aan een wagen, z ronge, bet- 1 (z. 
ook wronge) Da een waegen die verlengd 
wodt, dan zetten ze een stok tussen de 
aachter- en de veurwronge (Wol) 
veurz. - afkorting van veurzitter 
veurzael (1) ['f...] - voorzaal: zaal die voor 
een andere zaal is gelegen 
veurzeggen ['fA:o(r)scgfl] - voorzeggen: 
influisteren; zeggen als voorbeeld, zodat 
een ander het na kan zeggen of evt. 
schrijven 
veurzeil (1) ['t'...] - voorzeil 
veurzet ['f] - voorzet (bij voetbal) Wie 
geft de veurzet lett. (Nbk), ook fig.: wie 
oppert het eerste goeie idee (Nbk) 
veurzetleens (1) ['f..] - voorzetlens 
veurzetraem (spot-) ['t'...] - voorzetraam 
veurzetsel (spor.) ['fA:a(r)setsfl - voorzet-
sel, prepositie 
veurzetten zw. Ww.; overg.; zette veur, het 
veurzet ['ÎX:o(r)sstn] 1. voor iemand of iets 
zetten: ter nuttiging, voor het gebruik 
aanbieden (door het véôr iemand te 
plaatsen) Et bod bril wodtje veurzet (Np), 
Hij zette N. mar vlogge een beker mit 
segaren veur (b), Wat zet ie me now toch 

veur eten veur? (Nbk), veurzet lcriegen 
(01-N1), Ie kun him dat wel veurzetten, 
mar hij et et toch niet op (Nbk), We 
kregen daor een goed mao] veurzet (Nt) 2. 
(van uurwerken) vooruit zetten de klokke 
een ure veurzetten (Nbk) 3. in je beste 
bientien veurzetten z'n beste beentje 
voorzetten (Nbk) 4. als eerste plaatsen 
(0w) (zelfst) De oolderwetse holle pann en 
kwainmen bonten doklcen onder, laeter 
wodde et veurzetten mit reit ok wel 
vervongen deur asfalt (0w) 
veurzichtig [fA:a(r)'stxtax, fa's..] - voor-
zichtig, behoedzaam, zorgvuldig Veur-
zich tig wezen, beur! (Nbk), Die lopt altied 
even veurzichtig (0w), Veurzichtig rieden, 
heur! (Nbk), Ie kun niet veurzichtig ge-
noeg wezen (Nbk), d'r veurzichtig mit 
wezen, Die is an de veurzichtige kaante 
(Dfo), Ik heb jow d'r mar veurzichtig 
uuttild(b); omzichtig Marie kun d'r es een 
keer veurzichtig naar vra ogen, ommes/ 
(Nbk) 
veurzichtigan  bw [.'s..] 1. op 
voorzichtige wijze De lichterhoolder is 
kepot! Veurzichtigan! ( Dho), Weperberen 
even of et ies al hoolt, mar we doen wel 
even veurzichtigan! (Nbk) 
veurzichtighied Voor -heid z. -hied 
[...'s...] - voorzichtigheid 
veurzichtigies bw. ['tX:(r)'suctxis] 1. 
voorzichtigjes, op voorzichtige wijze veur-
zichtigies an op voorzichtige wijze (iets 
doen enz) (v) - 
veurzien [fâ:a(r)'si:n] - voorzien: zien 
aankomen Ik heb et veurzien, ]tour! (Nbk), 
Dat ha'kniet veurzien (Bu), lekonnen dat 
niet veurzien, dat dat gebeuren zol (Nbk), 
Dat was te veurzien (Nbk); in d'r in 
veurzien erin voorzien: in je onderhoold 
veurzien, We kun daor niet in veurzien 
(Nbk), in een behoefte veurzien (spot.), in 
veurzien van verschaffen: Hij had ni goed 
van van alles en nog wat veurzien bijv 
van voedsel, drank (Bu, Ma); in et op iene 
veurzien hebben het op iemand gemunt 
hebben: Hij het et op mij veurzien gemunt 
(Bu, 0w), ook: verliefd op iemand zijn, 
vgl. Ze had et op him veurzien (Nbk, Np) 
veurziening de; -s, -en [fâ:(r)'sinu], t'r•, 
fo ... ] t. voorziening (die men treft) 
veurzingen ['t'...] - voorzingen (ter 
navolging) 
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veurzitten ['f ..  - voorzitten: presideren 
veurzitter ['Lt:o(r)sitr] - voorzitter De 
veurzitter het de veurgang bi] de begrat-
fenis (Nt, 01-Nl) 
veurzitterschop [t..] - voorzitterschap 
veurzittersfunktie (1) ['f.. - voorzitters-
funktie 
veurzittershaemcr ['f1..] - voorzitters-
hamer 
veurzitterspiak (spot.) ['f1..] - voorzitters-
plaats 
veurzittersstoel (1) [t..] - voorzittersstoel 
veurzoemer (verspr. west.) Ook veur-
zommer (verspr. oost.) ['f...] - voor-
zomer Et was een natte veurzommcr en een 
druge naogonimer (Ld), De koekoeks-
bloemen bluf/en in de veurzoemer in 't 
mand (Op), Hujkoorts is lastig, enkele 
meensen kriegen dat vaeke in de veur-
zoemer (Pe- Dbl) 
veurzommer z. veurzoemer 
veurzorg (spot-) [T...] - voorzorg, het van 
tevoren zorgen uut veurzorg 
veurzwaarm (Dfo, Np, Obk, bs: Dfo, El, 
Obk, Op, 0w) Ook veurzwenn (Sz) de; -s; 
-pien ['--'•] 1. voorzwerm, brandzwerm 
veurzwerm z_ veurzwaarm 
veus Z. vusen 
vezel ['ft:zT] - vezel, draadvormig deeltje 
vezelmatte (1) ['f1..] - vezelmat 
vezier et [f'si:or] 1. vizier van een 
bijenkap (bs) een vezier van peerdehaorril. 
in een bijenkap (bs) 2. in in 't vezier 
hebben, ...kriegen in de gaten krijgen, gaan 
zien (lett.) 
vgl. - afkorting van vergeliek 
vi'jaand (verspr.) Ook vijand (verspr.) de; 
vianen [Tij5nt (oost.), 'fej ..i'fsjant] 1. 
vijand, vijandige persoon, groep, land enz. 
In de regel wus hij ze wel tevreden te 
stellen, mat hij kreeg ok wel inkelde 
vijanen (vo) 2. tegenstander Hij is een 
vijaand van de netuurliefliebbers (Nbk) 
vianen mv. [fljâ:n] 1. in naor de vianen 
naar Vianen: failliet, bankroet (Np): Die is 
naor de vianen gaon (Np); ook ruimer: 
naar de barrebiesjes Dat is naor de vianen 

- (Nw), Mit die anrieding was de auto naor 
de vianen (Dfo) 
Vice- ['fiso] - vice-, eerste deel van 
samenstellingen als vice- veurzitter vice-
voorzitter; ze zijn in dit woordenboek niet 
alle opgesomd 

video (spot.) ['fidijo.. ... dijoM] - video 
video-opnaeme (spot-) ['f...] - video-
opname 
videobeeld (spot.) ['f.] - videobeeld 
videobewaeking (1) ['f1..] - videobewaking 
videoclip ['f...] - videoclip 
videofilm (spot.) ['f1..] - videofilm 
videokamera ['f1..] - videokarnera 
videokassette (spot.) [T...] - videocassette 
videokeunst (1) [t..] - videokunst 
videoprissentaosie (spot.) [T...] - video-
presentatie 
videorekorder (spor.) ['f1..] - video-
recorder 
videotheek [...'ti:k] - videotheek 
vief z vufc II 
viefdaegs z. vuufdacgs 
viefde z. vuufde 
viefdehalf z. vuufdebalf 
viefduzend z_ vuufduzend 
vieflioeke z_ vuufhoeke 
viefhoekig z_ vutithoekig 
vietlioge z_ vuuflioge 
viefhonderd z. vuulhonderd 
vieflionderdduzend z. vuufhonderdduzend 
viefjaorliks z_ vuutjaorliks 
vie&amp z. vuuficamp 
vieficop z. vuufkop 
viefmeters z. vuw5neters 
viefponder (b: Im) de; -s ['fifkondr] 1. 
roggebrood van vijf pond 
viefschaft (Nbk, Obk, Pe-Dbl, Ste, d, bo: 
Nw, b, b: lm, bo: Bu) Ook: vuufschaft 
(Ma, Nbk, Obk, Ste, bo: Nw), vieschaft 
(Nw, Np, p, b: lm), vuufsehoft (bo: Bu) 
['fifskaft/'fSrf..... fi  ... ..f'fskoft] 1. vijfschacht 
'n Dikke duffel was een dikke jasse van 
viefschaft; die stof was an de iene kaante 
glad (Nbk) 
viefschaften (Dhau, Nbk, Pe- Dbl, Spa). 
Ook vuufschaften (Obk, Ste), vuufschaf-
fen (Nbk), vieschaften (Np, Nw), vief-
schaffen (Nbk), vieschaffen (Np) bn. ['fif 
skaftn/''f........skafrn/'fiskaftn/ ... frn]  1. 
vijfschachten, van viefschaft, z_ ook aldaar 
Bij blauwvarven giet et om dat vief-
schaften goed (Nbk), Ze hadden een vuuf-
schatten broek of buisien (Obk), een vief-
schaften rok (Pe-Dbl), een vieschaffen 
buisien (Np) 
vieftaander z_ vuuftaander 
vieftaans z. vuuftaans 
vieftehalf z. vuufdehalf 
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vieftien z. vuuftien 
vieftig Z. vuufti 
vieftiger z. vuuftijer 
viege de; -n; viegien ['fi:go] 1. bep. 
vmcht: vijg 
viegeblad et; ...blaeden; .b1attien [t..] 1. 
vijgeblad 
viegeboom (Nbk) de; ...bomen; -pien ['f...] 
1. vijgeboom 
viegematte (Bu, Db, Dfo, Dhau, Nbk, Np, 
Nw, Obk, Op, Sz, d) ['±1..] - vijgenmat: 
grote strooien hoed, ook van biezen, russen 
(grof gevlochten (Nbk)) Mien men hadde 
vroeger een viegematte op, een bol hoetien 
mit een briede raand tegen de zzmne, van 
bijt', stro; ok de mannen hadden die op 
(Bu), Een viegematte is een grofgevloch-
ten hoed veur de zunne, wit en ok wel 
zwat(Obk), ook: op ver- gelijkbaare wijze 
gevlochten mat (Nbk, Nw), vgl. Ie hadden 
vroeger ok wel viegematten op 'e vloer, in 
'taachterhuus vaeks (Nbk) en vijgenmand 
(Db, Np): Een viegematte zatten vroeger 
viegen in (Np), verder: soorgelijke ge-
vlochten delen (Nw), vgl. En d'r weren ok 
welronde poefen van viegematten maekt, 
daor deden we de sokken wel in (Nw) 
viegemattehoed (Ld) ['f...] - hop. soort 
hoed: vi,jgemat 
viel (Bu, Dfo, El, Nbk, Np, Obk, 0w, p,  b: 
lm, In) Ook wiel et; -en; ...tien [fi:l/wi(:)l] 
1. wiel et viel van de waegen (EI) 
vielbaank (s: Db) de [Til ... ] 1. bank 
waarop men vijlt, in * 'k Bin raozend op 
't  wark, zee mien kammeraod de smid 
altied, en dan lag hij nao 't eten op 'e 
vielbaank(s: Db) 
vieldoppe (1) Ook wieldoppe (1) ['f../...] - 
wieldop 
viele de; -n; -gien ['filo] 1. vijl El mes is 
zo stomp as een viele, etropt d'r deur (Np, 
El), de zute viele zoete vijl, fijngetande 
vijl die zo goed als afgesleten is (b: In) 
vielein (s: Obk) et; -tien [fi'ljn] 1. 
gemene vent 
vielen ['filuj  - vijlen, met de vijl 
(be)werken 
vielewet (Nbk) de; -ten ['filøwst] 1. 
gereedschap waarmee men messen scherpt: 
Mi( de vielewet gaot krek as bij zonde-
heren (Nbk) 
vielewetten (Db, b: lm, In, p) onbep w. 
['filswstq] 1. scherpen met een vijl, slijpen 

van messen, o.m. met een vielewet. Z. 
aldaar (Db, b: lm, In, p) 2. knoeien, niet 
opschieten (b: lm) 
vieme (Bu, El, Np, Obk, Spa, Sz, ho: Nw, 
b: Im, bl,y) Ook vume (Bdie, Sz) de; -n; 
-gien ['fimoI'f ma] 1. verzameling van 
honderd ganzen, bossen (koren, riet e.d.), 
vim Viefgaasten is een vieme (El), In een 
vieme rogge zitten vief gaasten, dat is 
honderd bos honderd ganzen (El, Bu), Op 
een boerewaegen gaon lwie vieme rogge of 
drie of vier vieme baever (Bu), Dat schij, 
het 425 vieme riet laden, now het 't de last 
ok wel (Sz) 
viemebaand (Np) de ['f...] 1. naar 
verhouding dunne bos rogge (Np) Dun-
baajid wodt ok viemebaand nuurnd (bij 
rogge) (Np) 
viender (spor.) ['findç] - vinder de eerlike 
viendcr(spor) - 
vienen st wvt; overg; het vunnen ['fiç:] 
i. vinden, aantreffen, tegenkomen Kuj' ei 
wel vienen, ofm oct ikje even bijlochten? 
(Nbk), Zuken en zaken, nar gien spoor te 
vienen (j), Mw-  daor bin ik niet veur te 
vienen dat zie ik niet zitten, daar doe ik 
niet aan mee (b), Jim weten mij wel te 
vienen, niet! zoek mij maar op als je denkt 
dat dat nodig is, gezellig is enz. (Nbk), As 
et om centen gaot, dan weten zeje wel te 
vienen dan komen ze wel, weten ze wel 
waar je zit (Nbk), De dokter kon niks 
vienen vond geen aanwijzingen voor een 
kwaal enz. (Nbk) 2. ontdekken, een op-
lossing zien argens wat op vienen, een 
oplossing vienen 3. de beschikking krij-
gen, de macht krijgen (over) Hoe hij daor 
nog tied veur vienen kan, wij weten et niet 
(Nbk) 4. als mening hebben, van oordeel 
zijn Ik viene, d'r is 'n wel onere andaon 
(01-N1), Dat vien ik aow poletiek (b), 
Gieniene van dit waeter smaeken naor 
eusgoed of naor varkenjarre (b), En ik 
vieve, hij praot as een entien wost en hij 
draeft ok ven] te veule deur ( d), Ik van, 
hij had et knap uutlegd (Nbk, 01-Nl), 
...dat hij et knap uutlegd bad (Nbk), En 
daor viene ik now gien mieter an! daar 
vind ik niets aan (Nw), zo ook Ik van d'r 
niks an (Nbk) 5. tot gelijke opvattingen 
komen, het met elkaar eens worden Ze 
kannen ei aorig goed mit mekeer vienen 
(b), Die twie jonge meensken kun et 



vierbaens - vierkaant 

,neraokel vienen 0) 
vierbaens (spor.) ['t..] - vierbaans 
vierbaensweg (spor.) ['f. ... .... w ...  ] - vier-
baansweg 
vierdaegse (spot.) [aks. wisselt] - vier-
daagse, in o.m. de Nijmeegse vierdaegse 
(spot.) 
vierde rangtelw. ['fi:ordo] 1. vierde de 
vierde man ni. bij het kaarten (spor.) 
vierdehalf (verspr.) hoofdtelw. [aks. 
wisselt] 1. drieëneenhalf Ze hebben d'j-
vierdehalf honderd veux geven (Dho), De 
eier kostten vierdebalf cent (Pe-Dbl), 
vierdehalve varken (Nbk), vierdehaifbun-
der (Dhau), vierdebalf voet (Np), vierde- 
halve liter melk (Bdie) * Zeuven zieden 
spek is (et) vierdeba lve varken/falderaf-
denere/falderalderare regel uit een lied-
tekst van bruiloften van weleer (Bu, 01-
Nl, spor. OS) 
vierdejaors (spor.) - vierdejaars 
vierdejaorsstudent (spor.) [...'dsnt] - 
vierdej aarsstudent 
vierdekalfs (Ste) bn. [fi:ordakalfs, ...lofs] 
1. voor de vierde keer drachtig (zelfst.) 
Een daddekalfs koe is op et beste van zien 
levend, een vierdekalfs wedt al minder 
(Ste) 
vierdeklasser (spor.) [...'kl...] - vierde-
klasser 
vierdepat (Dho) et; -ten; -tien [fl:nrdopat, 
aks. wisselt] 1. vierdepart een vierdepattien 
brood (Dho) 
vierdeurs (spor.) [ ... dA:ors; aks. wisselt] - 
vierdeurs een vierdeurs auto (spor.) 
vierdielig (1) [aks. wisselt] - vierdelig 
vierdraodsgaoren (Bu) et ['f-., ook 
...ts'xcori] 1. garen bestaand uit vier 
draden Vier- en vuufdraodsgaoren is 
dikker as driedraodsgaoren (Bu) 
vierdraodssjet (Ste) bn. ['f...sjet] 1. van 
vierdraodsga oren uit sajet (Ste) 
vierduitstok (Bu) et; -ken; -kien 
[fi:ordczjtstok; aks. wisselt] 1. oude munt 
ter waarde van 2 1/2 cent 
vierduzend [aks. wisselt] - vierduizend 
viere 1 de; -n; viertien ['fi:ara] 1. het 
cijferteken vier de Romeinse viere het 
cijfer IV 2. waarderingscijfer op proef-
werken, bij tentamens enz. iene een viere 
geven, een viere kriegen 3. kaart met vier 
ogen een viere opgooien (Nbk) 
viere II hoofdtelw.; -n ['fi:ora] 1. vier vier  

meensken, D kwainrnen mar viere op-
daegen vier personen (Nbk), Wepatten et 
in vieren (Np), mit een vieren an de stok 
scheuveirieden met vier personen, nl. bij 
het schaatsen (Db, Dfo), zo ook in 't vieren 
rieden (Obk) 
vieren ['fi:orv] - vieren: van plechtigheden 
e.d. een jaordag vieren, 'de goeie weke' et 
Heden van Christus wodt dan vierd d.i. de 
week waarin het lijden van Christus wordt 
gevierd, te beginnen op palmzondag (Ste); 
laten schieten: et touw een betien vieren 
laoten (Np, Spa), Van de wiend of kuj'je 
vieren laoten je flink laten voortwaaien 
(Nbk), an 't vieren raeken een sprong 
maken waarbij voor- en achterbenen 
tegelijk van de grond zijn (,j), (zelfst.) Dat 
gaot ok nut een vieren zeer snel (Nbk), zo 
ook Uut een vieren kwam ze op L. of id. 
(b) en Dat peerd gong d'r nut een vieren 
vandeur ( 0w) 
vierend (n, bl) ['fl:rit], in nut fn vierender 
snel vandoor gaand (n, bl), z ook onder 
vieren 
vierendattig [aks. wisselt] - vierendertig 
vierendattigduzend [aks. wisselt] - vie-
rendertigduizend 
vierennegentig Voor var. Z. negentig 
[fi:ar;'t:gtax, aks. wisselt] - vieren-
negentig 
vierentwintig [aks. wisselt] - vieren-
twintig 
vierhoeke [T...] - vierhoek: vierhoekige 
figuur, plaats, ruimte enz. 
vierhoekig [aks. wisselt] - vierhoekig 
vierhonderd [aks. wisselt] - vierhonderd 
vierhonderdduzend [aks. wisselt] - vier-
honderdduizend 
vierjaorig [aks. wisselt] - vierjarig 
vierjaorliks (spor.) [...'j...] - vierjaarlijks 
vierkaant T Ook vierkaante (bet. 2: Ste) 
et; -en; -ien ['f.../...] 1. vierkant (met 
gelijke zijden), figuur van die vorm Hij  
het de bek altied in 't vierkaant heeft altijd 
een grote mond, het grootste woord, 
schreeuwt altijd (Ma, Nbk, Nw), ...staon 
id. (Dfo), zo ook Wat een reer schepsel dat 
vroynmes, altied lieke bont en de mond 
meerst in et vierkaant, gewoon een spook 
(Dfo), We gaon naor meester vierkaant 
naar bed, vooral: in de bedstee (Bu) 2. 
vierkant, bintwerk, het samenstel van een 
tweevoud of meerdere tweevouden van 
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vierkaant - vies 

twee stijlen die door een balk erover zijn 
verbonden in de schuur van een boerderij 
(Bdie, Bu, Dfo, Diz, 0w, Ste) et veurste, 
middelste en aachterste vierkaante de aldus 
ontstane ruimten (Ste), De zwelvers schet- 
teren in et vierkaante (Ste), Etzaodzit op 
'e balken, dan koj' boven et vierkaant: de 
vier paolen trilt balken, de bienten die et 
vierkaant vormen (Bu) 3. doophek, deel in 
de kerk waar bestuursleden zitten (Dfo, 
0w) De oolderlingen en diaekens zitten in 
't vierkaant (Dfo), Onder de preekstoel hiet 
et vierkaant, daor zat vroeger de karkeraod 
(Dfo) 4. raamwerk op een graf, hetz. als 
grafraem (Ma) 
vierkaant II bn. [T...] 1. van vierkante 
vorm een vierkaantstokkerton, een groot, 
vierkaant stok hand (b) 2. met de op-
stelling van een vierkant Hij mos 
vierkaant besleugen wodden onder alle 
voeten van het paard moest een hoefijzer 
(soms kwamen die alleen onder de achter- 
of onder de voorpoten, naar gelang de 
omstandigheden) (Bu, Ma), zo ook Et 
peerd kwam vierkaant op 'e iezers, de smid 
vreug vroeger 'veur alliend of vierkaant? 
(Bu) 3. in het vierkant gemeten, in een 
vierkaante centimeter, een vierkaante meter 
enz 4. met een vierkante doorsnee een 
vierkaante toren 
vierkaant III bw ['f.] 1. geheel en al en 
zonder dralen Et drijt vierkaant op niks 
uur (Nw), Hij vleug vierkaant in de sloot 
(Nbk), Dan smiet ik jow vierkaant de 
deure wit (Nbk), Ik bin vierkaant tegen! 
(Nbk), iene vierkaant uutlachen (Nbk) 
vierkaante z vierkaant 1 
vierkaanten (Op) zw. ww.; onoverg.; 
vierkaantte, het vierkaant ['f.] 1. hetz. als 
vredigen, a aldaar 
vierkaantig (Dfo, Nbk) [f] - vierkantig 
Et parkhinkersblokfcien was vierkaantxj 
(Nbk), Een dekzode op een huus is 
vierkaantig (Dfo) 
vierkaemerflat [...'k...] - vierkamerflat 
vierkaemerwoning [..'k...] - vierkamer-
woning 
vierkamp (Spa) [T...] - vierkamp De 
jongen bin an 't oefenen veur de vierkamp 
(Spa) 
vierkantstiele (Spa) de; -n ['f...] 1. elk der 
stijlen van een vierkaan4 z. aldaar, bet- 2 
Van of de vierkantstiele naor et dak staon 

een stuk of vier schoren (Spa) 
vierkleurenbalpenne  (Nbk) de; -n 
[...'kl...] 1. balpen met vier stiften van elk 
een andere kleur 
vierkleurendrok (spot) [.'kl...] - vier-
kleurendruk 
vierkleurenpotlood [...'kl ..J - vier- kleu-
renpotlood 
vierlanenpunt (spor.) [...'l.] - vier-
landenpunt 
viermetorig (spor.) {...moto:orax, aks. 
wisselt] - viermotorig 
vierpersoonsauto [....'DMto., .tom] - 
vierpersoonsauto 
vierscheer (Bu) [fi:arskt:ar] - vierschaar 
vierscherig (Bu, vo) bn [fi:arskuarax; 
aks. wisselt] 1. met vier ploegscharen een 
drie- of vierscherige ploeg (vo) 
vierspan [f --- ]  - vierspan (lett.) Hij is 
menner van dat vierspan (Wol) 
viersprong de; -en [T...] 1. viersprong 2. 
in in de viersprong in galop (01-Nl), ook: 
met alle vier poten tegelijk springend (van 
paarden) (Nw) 
viertal (spor.) [ft:açtal] - viertal 
vierurebroggien (01-Nl) Ook vierure-
bruggien (DIa) et [fl:o'ry:ro ... / ... brAxin] 1. 
boterham s middags om vier uur gegeten 
vierurebruggien z. vierurebroggien 
viervoeter ['fi:arfutr] - viervoeter: vier-
voetig dier 
viervoold (spor.) [t..] - viervoud 
vies T bn.; viezer, viest (zelden gebruikt) 
[fis] 1. vuil, onsmakelijk 2. een gevoel van 
viesheid opwekkend Doe zien mem 
geweerwodde waor en van wie hij die 
fluite kocht hadde, wodde die d'r zo vies 
van, dat ze stiekem in hiet waeter bini 
uutkookte! 

(j),  d'r vies van wezen het 
onsmakelijk, vies vinden, ook van eten, 
drinken dat men niet lust (Nbk), Daor bin 
k niet vies van dat lust ik graag (Nbk) 3. 
schunnig, schuin vieze woorden (Nbk), 
vieze praoties, vieze bakken vieze moppen, 
vies doen seksuele spelletjes doen: door 
kinderen (spor.) 4. smerig, gemeen Hij 
pleegde een vieze diefstal (Ld), Een vieze 
lieder is 't, gister ston hij weer mit dat 
aarme maegien tepraoten, marhebbe 5v in 
de gaten (Nw), Een peerd kan wat vies 
wezen enigszins onbetrouwbaar (01-Nl) 
vies 11 bw 1. op ernstig misse wijze Hij 
vergooide 5n vies mit kaortspeulen (Diz), 

-710- 



viesappel - viking 

a)y is d'r vies bij (Ld, Nbk, Np), zo ook 
Hij zit d'r vies bij, ze hebben n te 
pakken (Bit), Ze hebben die man d'r vies in 
luusdbehoorlijk te grazen genomen (Spa), 
Hij het n vies aachter de oren west heeft 
zichzelf behoorlijk te pakken (Obk) 2. in 
hoge mate (Wol) Bij is vies bij hij is een 
zeer ontwikkelde persoon (Wol) 3. in 
onaangenaam hoge mate Hij kan iene vies 
ofsnauwen (Diz), As et glimzute is dan is 
et vies zute, dan is et 'zute hij zute' (Nw), 
Et doet mc vies zeer (Np) 
viesappel z. piesappel 
vieschaffen z. viefschaften 
vieschaf(ten) z. vicfschaft(en) 
vieskerd z. viesterd 
vieslak (Nbk ,Np, v) de; -ken; -kien 
['fislak] 1. smeerpoets 2. iemand die vieze, 
onzedelijke dingen doet (Np) 
viespeuk (El, Op) ['fispA:k] - viespeuk 
viesterd Ook vieskerd (Db, 01-Nl, bet. 3: 
Spa), viesterik (Ma, Nbk) de; -5; viester- 
tien ['fis4-t/'fiskçt/'fist1k]  1. viezerik, 
smeerpoets Af' dat vromrnes zien, is 't war 
een grote viesterd (Obk), Dat is wel zoek 
oolde viesterd, hij wast v nooit (Wol), 
Die vieskerd het een laoge smeer op 'e 
houd (Db) 2. knoeier bij het eten Och, wat 
bij' toch een kleine viesterd, alles ligt 
buten 't bod (Obk), 't Is een mottige 
viesterd iemand die voortdurend knoeit, 
morst bij het eten (Bdie) 3. gemeen 
iemand, smeerlap Dat is een gemiene 
viesterd (Bdie), Die viesterd het me mooi 
bedonderd (Wol), Dat is een viesterd bij 
vrouwluden van iemand die zich oneerbaar 
gedraagt tav_ vrouwen, iemand van wie 
gezegd wordt dat de vrouwen voor hem 
moeten oppassen (Bdie) 4. paard dat de 
neiging heeft te slaan, gemeen paard (Op, 
Wol) 5. iemand die met allerhande 
vrouwen omgaat met het doel ermee te 
vrijen (Sic) 
viesterik z. viezerik 
vieter z. veter 
vieteren (OS, Nw) zw. ww.; onoverg.; 
vieterde an, het anvieterd ['fitru] 1. snel, 
met grote passen lopen Die vietert d'r aorig 
over (Dfo, 0w), Dam-  vietert hij weer 
benne (Nw) 2. sterk aanmoedigen, op-
drijven, nadrukkelijk zeggen dat men moet 
opschieten (Dfo, Ld, 0w) De boer zat mar 
aachter de knechten an te vieteren (Ld), De 

vrouwen zitten al een hoop aachter de 
kerels an te vieteren (0w), Hij is aorig 
deur de mosterd vieterd hij heeft flink aan 
moeten pakken, flink wat te verduren 
gehad en is nu wel wat gewend (Dfo) 
Vietnam - Vietnam 
Vietnamees [...'mt:s] - Vietnamees 
vieve Z. vufe 
vievendattig z. vuvendattig 
vieventwintig z. vuventwintig 
vievenveertig z. vuven veertig 
vievenvieftig z vuvenvuuftig 
vievenzestigpluskaorte z. vuvenzestig-
pluskaortc 
viever de; -S; -tien ['fi:wr,  vr] 1. vijver 
In oonze viever zitten weer een hoop 
dikkoppen (Db) 
vieverbos (Nbk) de; -sen; -sien ['fi:wçbos, 
..'bos, --- vç ... ]  1. bos met één of meer 
vijvers 
viewerd (Bdie, Obk) de; -s ['fiwçt] 1. 
iemand die erg handig is, die veel en snel 
werkt 
viezerd (Dfo, El, Nbk, Np, Spa) de; -5; 
viezertien ['fi:zrt] 1. smeerpoets, vies 
persoon of dier D'r wilgienienenaostheur 
zitten, want et is zoe'n viezerd (El), Och 
je, viezerd! gezegd bijv. tegen een hond 
die vlak langs je loopt (Spa) 2. iemand die 
knoeit bij het eten (El, Nbk) Ie moe'n niet 
zo motten, ie bin een viezerd (El) 3. 
gemeen iemand Daenk d'r omme aj'zaeken 
mit him doen, want et is een viezerd (Dfo), 
Dat is een grote viezerd gemene, ver-
velende vent (Np) 
viezerik (Ma, Ld, Op,  0w) Ook viesterik 
(bet. 1: Ma, Nbk) de; -ken; -kien ['fi:zrtki 
'fistrk] 1. viezerik 2. gemeen iemand (Ld, 
Nbk) 
viezig (spot.) ['fi:zax] - viezig 
viezighied Voor -beid z. -bied  
viezigheid Wat ligt daor veur viezighied! 
(Nbk) 
vigelante (Dfo, 0w) [figo'lant] - vigi-
lante: soort rijtuig 
vignet [fi9st] - vignet, plakstrookje 
vijand z. vijaand 
vijf Z. vufrl, II 
vijftaander z. vuuftaander 
vijftig Z. vuultig 
vijve Z. vu-fe 1, II 
viking (1) de; -s, -en; vikinkien ['fiku]] 1. 
viking 
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vikingschip - vinger 

vikingschip (1) [t..] - vikingschip 
vikingtied (1) [T...] - vikingtijd 
vikturie (Bdie) de [ftk'to:ari] 1. over-
winning, in Zien haene moet altied viktorie 
krijen hij moet altijd de baas zijn, zijn wil 
doordrijven, wat hij zegt moet gebeuren 
(Bdie) 
vilder (Bu, Dhau, Diz, Nbk, 0w, Pe-Dbl, 
Ste) de; -s ['fildç] t. slachter van pluimvee 
e.d. (Diz) 2. koudslachter, viller (Bu, Nbk, 
0w, Pe-Dbl, Ste) 3. niet-officiële slachter 
(Dhau) 
villa (spor) de; 's, -gien ['fila] - villa 
villadörp (1) [T...] - villadorp 
villapark (spor.) [t..] - villapark 
villen ['fu] - villen (lett.) Gooi dat knie/t 
mar vot, daor kuj' toch gien podde meer 
mit villen (Op) 
vilte (verspr.) de; -en ['ftlta] t. (vaak mv.) 
laag planten, vaak: onder in een sloot, 
drijvende laag planten De viltesnit is een 
soort rechte zende om de vilt mit wit de 
sloden te ha eien (Bu), D'r drieven vilten in 
de iesbaene, dat bin begruuide stokken die 
ronddrieven (Nbk), De vilten wodden eerst 
ofsneden wit een walmes, dan haelden we 
ze d'r mit de donghaoke uut (Np), Ze 
boeren hadden vroeger een snit, meerstal 
zeden ze viltsnit, daor sneden ze de vilten 
mit uut de sloot; de vilten is de rommel 
daor de sloot mit begruuidis, ze sneden de 
sloden daor wit wit (Nw), Mit sloot-
scbonemaeken dan hullen we die vilten 
appat; die leuten we dreigen en dan 
bruukten we ze as winterdek op 'e eer-
peibulten (Bu), Een sloot moet optrokken 
wodden (een sloot waor een vilte in zit) 
(0w), een vilte grös (Dfo) 2. vilthoed, 
vilten hoed (Nt) 
viltemes (Pe-Dbl, Ste), z. ook tilzende et; 
-sen; -sien ['filtames] 1. lang mes, soort 
rechte zeis aan een lange stok waarmee de 
kanten van de greppels en sloten recht 
afgesneden, afgeslagen worden 
vilten T (Dmi, Pe-Dbl), z_ ook vilte mv. 
['filti] 1. pantoffels (Pe-Dbl) Waor bin 
mi en vilten? Ik hebbe zokke koolde voeten 
(Pe-Dbl) 2. bestrating d.m.v. kleine keien, 
bijv. op de deel, voor de grote deuren van 
de schuur, als paadje e.d. (Dmi) 
vilten II (spor.) bn. ['filti] - vilten 
viltesnit (Bu, El, Ste, Sz, bo: Bu, Nw) Ook 
viltsnit (Nw, Ste), z. ook tilzende de, et; 

-ten; ...snittien ['f...] 1. lang mes, soort 
rechte zeis aan een lange stok waarmee de 
kanten van de greppels en sloten recht 
afgesneden, afgeslagen worden Mit de 
viltesnit sneed ie de rommel los en wit de 
sloothaoke trok ie dat d'r uut (Ste), Et 
viltesnit daor snied ie mit, en dan rvodt et 
mit een vörke uut de sloot haeld (Bu, Nw, 
Ste) 
viltgrös (Dfo) et ['filt ... ] 1. flinke laag gras 
onder in een sloot 
vilthoed (Bdie, Bu, Db, El, 01-Nl, Ste) 
['f...] - vilthoed 
viltien (spor.) ['filtin] - viltje 
viltslietlappe (Pe-Dbl) ['ftltslitlapo] - 
viltlap tegen het slijten: Op de sliet-
plakken, de el]ebogen en de knijen daor 
zetten we leren of viltstlietlappen op (Pe-
Dbl) 
viltsnieder (Nw, Obk, Wol) de; -s [T...] 1. 
hetz. als tilzende, z. aldaar, z. ook vilte-
mes, viltesnit Vilt staot op 'e kaante van 
de sloot en wodt wit de viltsnieder d'r uut 
haeld (Nw) 
viltsnit z. viltesnit 
viltstift (1) ['ftlsttft] - viltstift 
Vingao z. Vinkege 
vinger de; -5; -tien ['fi.ij] 1. vinger (van 
een hand) De vinger dot me zeer ik heb 
een zere vinger (Nbk), zo ook Die vinger 
is me stief(Ste), wit de vingers eten, op 'e 
vingers van een haand te tellen wezen, 
gien vinger veur iene uutstikken willen, de 
vinger op 'e zere plakke leggen ( spor.), Die 
meid is zo knap, ze kan an elke vinger wel 
iene kriegen (spor.), iene wit lange vingers 
iemand die jat (Db, El, Ma), zo ook Hij 
het lange vingers (Nw) en HiJ kon de vin-
gers niet thuusholen hij jatte (Sz), iene in 
de vingers kriegen te pakken, in handen 
krijgen (Nbk, b), As we vroeger op schoele 
henn' te pissen mossen, stakken we iene 
vinger op, en veur een grote bosschop twee 
(Op), 17 moe'n hun alles mit doem en 
vinger beduden tot in de kleinste kleinig-
heden uitleggen (0w), AJ' veurjow huus 
now nog honderdduzend kriegen, inaj'jow 
wel in de vingers lcniepen zeer tevreden 
zijn, van geluk spreken (Op), wat deur de 
vingers zien (0w), Et glidt him deur de 
vingers d.i. het geld: zo royaal nl is hij 
(Obk), Die kan d'r niet deur kommen, ze 
het haokies an de vingers ze komt zelden 
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vingerbalke - vinke 

Df nooit klaar met haar werk (Np), Af bi] 
een buus alderhaande ongemakken op- 

dan laekenfezoe'n huus; dat deden 
ze om et goedkoper in de vingers te ]wie-
gen in handen te krijgen (Wol), et in de 
vingers hebben het heel goed kunnen: Hij 
had et melken in de vingers (vo), deur de 
vingers zi]en regel- matig zaaien (inzake 
rogge of haver) (Bu), Et bEf me allemaol 
an de vingers zitten, et wil niet m'n werk 
wil maar niet vlotten (Sz), HZ] kan dat 
voord mit de vinger wel mennen hij kan 
dat paard erg gemakkelijk sturen (Sz), Bi] 
durft gien vinger te ver- ruxen durft niet te 
bewegen, durft niet ook maar iets te 
ondernemen dat gevaar zou kunnen ople-
veren (0w), et deur de vingers zien het 
door de vingers zien (Nbk, Nw), ...kieken 
(Nw), Hij kon de vingers d'r niet aachter 
kriegen het lukte hem niet om invloed uit 
te oefenen (Dmi), Af de vingers d'r len-
keer aachter hebben, laoj' niet weer las 
zodra je duidelijk invloed hebt, er vat op 
krijgt, zet je door, geef je je invloed niet 
weer op (Dmi), (fig.) iene wit de vinger 
naowiezen hem van iets be- schuldigen 
(Dmi), Hij slikte him de vingers of zo 
lekker was het ook Lig.: hij vond het over-
heerlijk (Nbk, Dmi), Hij kan de vingers d'r 
nog wel es naor slikken hij kan nog wel 
eens in armoede komen te verkeren (bI), Et 
geld ]op disse maond as zaand deur de 
vingers (Sz), .. .de overbied het now een 
vinger in de brij (vo) 2. handschoenvinger 
3. vingerovertrek (Bu) De vingers bin 
dingen die af' bi] et eerpelrooien anhebben 
(Bu) 
vingerbalke (Diz, Ma, Nbk, 01-Nl, 0w, 
Spa, Ste) ['f...] - vingerbalk Op de eipen-
bare weg moe'n we de vingerbalke van de 
mi]mesiene ofscharmen (Diz) 
vingerdoppe (Db, Dfo, Ld, Nbk, Obk, 
Pe-Dbl, Sz) de; -n; ...doppien ['f..] 1. één 
der doppen die men op z'n vingers had bij 
het handmatig rooien van aardappelen (van 
blik, rubber) vingerdoppen veur 't eerpel-
rooien (Nbk) 
vingeren (Pe-Dbl) ['fu](g)p7] - vingeren: 
de vingers laten gaan (over, op enz.) De 
kaaste was niet mooi opwreven, doe zatten 
de kien der d'r weer an te vingeren en te 
smeren (Pe-Dbl) 
vingergewricht (Sz) et; -en ['t..] 1. vin- 

gergewricht een vingerkotien zeg ik teu-
gen: een vingergewricht ( Sz) 
vingerhaanske (Bu, Db, Nbk, Op, Ste) 
['f...] - vingerhandschoen 
vingerhoed (verspr.) de; -en; ...hoetien 
[t..] 1. vingerhoed Die koenen kun ze wel 
in de vingerhoed melken nl.: zo weinig 
melk geven ze (Dho) 2. vingerling (Op) 3. 
vingerhoedskruid (Nw, fp) 
vingerhoedskruud (Np, Spa, Sz, fp) 
['f\ij(g)hu:tskryt] - vingerhoedskruid 
vingerhoedspiaante (Np) ['t..] - bep. 
plant: vingerhoedskruid 
vingerhoedvormig (1) bn. [aks. wisselti 1. 
met de vorm van een vingerhoed 
vingerkotien (Nt, 0w, Sz) et; ...koties 
['f...]  1. kootje: van een vinger 't 
Vingerkotien was me kepot (Nt), Nowhe'k 
vanmorgen et vingerkotien uut 't lid trok-
ken (Sz) 
vingerling (Nw, Spa) ['f..] - vingerling: 
vingerovertrek 
vingernaegel ['t..] - vingernagel 
vingeroefening (spor.) ['t..] - vinger-
oefening (lett.) 
vingerofdrok (1, Obk) [T...] - vingerafdruk 
vingerplaante (spor.) [t..] - vingerplant 
vingerring (Dfo, Np) de; -en; ...rinkien 
[T...] 1. vingerhoed die aan het eind juist 
open is, zodat de zijkant de relevante 
funktie heeft, ook door kleermakers 
gebruikt 
vingerske (El) de; -s ['f...sko] 1. 
vingerling, vingerovertrek 
vingersloefien (Dfo) Ook rubbervinger 
(Ow) et; ...sloefies ['fujr ... ..rAbf ... ] 1. één 
der rubberen doppen die men op z'n 
vingers had bij het aardappelrooien 
vingertaast z vingertaaste 
vingertaaste (Db, Dhau, Ld, Ma, Nbk) 
Ook vingertaast (Db, Nbk) de; -n ['fu](g) 
ta:st(o)] 1. vingerafdruk, spoor van één of 
meer vingers op een deur, een raam enz. Ie 
moe'n de deuren niet zo begrietnen wit 
vingertaasten (Db), D'rzitten vingertaasten 
op 'e deuren ( Ld, Ma, Dhau) 
vingervlogge (Nbk, Nw, Obk, Op) Ook 
vingervlug (Sz) bn.; -er, -st [aks. wisselt] 
1. geneigd tot stelen 
vingervlug z. vingervlogge 
vinke de; -n; vinkien ['ftrjko] 1. bep. 
vogel: vink vinken flappen (Obk) 2. in 
schele vinke geelgors (Dmi) 3. (verkl.) 

-713- 



Vinkegao - vis 

tenger meisje of vrouw (Ma, Spa, Sz) Wat 
kan dat ding een geluudmaeken, et is aen-
lik mat een vinkien (Sz) 
Vinkegao z Vinkege 
Vinkegaoster Z. Vinkegester T, II 
Vinkege (Dho, EI, Nbk, Obk) Ook Vingao 
(s: Nw: 1880), Veengao (Dho, Np, Nw, 
Ste), Vinkegao (Bdie) et [fuftogal'fixD:I 
'fï:xo:/'fu]ka ... ]  1. plaatsnaam: Vinkega 
(tussen Noordwoolde en Steggerde) Hij 
woont in Veengao(Ste), ...op Veengaoid. 
(Np) 
Vinkegester T (Ma, Nbk, Obk) Ook 
Vinkegaoster (Dho) de; -5; -tien ['fujko 
gast/ ... xa:o ... ]  1. iemand woonachtig te, 
geboortig uit Vinkege 
Vinkegester II (Ma, Nbk, Obk) Ook Vin-
kegaoster (Dho) bn. 1. van, m.b.t. Vinkege 
vinkejacht (spor.) ['fujko ... ] - vinkejacht 
vinkelwaeter (Np) et ['fiijki ... J  1. sterke 
drank Die het te viiie vinkelwaeter had 
(Np) 
vinkenet (Dfo) ['ftijko ... ] - vinkennet 
vinketouw [T...] - vinketouw, in op et 
vinketouw zitten (verspr.): Die zit aitied 
mat op et vinketouw zit uit te kijken om 
iets te krijgen, om er beter van te worden, 
zit altijd z'n kans af te wachten (0w) 
vinkevangen (Bu) onbep. w. ['ftijka --- ] 1. 
lett. vangen van vinken, all, in de toepas-
sing Hij Jopt mat wat te vinkevangen en 
zit op et dak te muskefluiten en te krije-
melken hij voert absoluut niets uit (Bu) 
vinne (spor.) de; -n; -gien ['fina] 1. vin 
van een vis 2. z. venne 
vinnegien (0w) et; ...gies ['f..] 1. klein, 
blauw puistje 
vinnig ['ftnox] - vinnig: scherp, pittig, ook 
sterker: verbeten een vinnig wie/Yen een 
pittige vrouw (Nbk, Nw), Hij lopt d'r 
vinnig henne id. (Nbk), Die gaot rap uut 
aende, et is een vinnige rieder (Np); nogal 
belust, tuk op Die was d'r wel aorig vinnig 
op om dat te kriegen (Nbk), Die is daor zo 
vinnig op er erg op uit om het te krijgen 
(Bu), Ze is vinnig op 'e centen (Dhau); 
(van de wind) hard en droog, fel D'r staot 
een vinnige oostenwiend(Nbk) 
vioele de; -n; -gien [fi'ju:lo] 1. bekend 
muziekinstrument: viool op 'e vioele 
speulen, L. speult de eerste vioele deelt de 
lakens uit (0w), 't Is in de vioele het is 
zoek geraakt (Obk, 0w, b: lm), Dat zit in 

de vioele er is kennelijk niet meer aan 
gedacht, het is vergeten (El), Et is in de 
vioele raekt het is weggeraakt (Obk) 2. 
(veelal  verkL) viooltje (met name 
driekleurig viooltje, hondsviooltje en bos-
viooltje); ook in gekweekte vormen 't wild 
vioeltien hondsviooltje e.d. (verspr.) * Ligt 
et niet an de vioele, dan wel an de striek-
stok het gereedschap krijgt de schuld 
wanneer iets niet goed lukt (Nbk) 
vioelebouwer (1) [tij...] - vioolbouwer 
vioelekaaste (1) [tij...] - vioolkast 
vioelekiste (spor.) [tij...] - vioolkist 
vioeleles [fi'j ... ] - vioolles 
vioelemeziek [ tij...] - vioolmuziek 
vioelesleutel [tij...] - vioolsleutel, g-
sleutel 
vioelespeulder (spor.) [tij...] - vioolspeler 
vioelespeulen (Np, Nbk, Obk) [fi'julo ... ] 
- vioolspelen Hij kon meesterachtig vioe-
lespeulen (Obk), Ie kun him wel viocie-
speulen op 'e ribben hij is erg mager (Np) 
vioelezaod (Sz) et [fi'j ... ] 1. zaadje van een 
viooltje Ik had vanmiddag op een proef-
tuim een paar vioelezaoties plukt, en daor 
kreeg ik me toch een rampelement over 
(Sz) 2. (verz.) zaad van viooltjes 
vioeltien et; ...ties [fi'jultin] 1. viooltje 
(hop. plant en figuur van die bloem) 
violet (spor.) [fijo(M)'lst] - violet: paars 
virus ['fi:rAs] - virus 
virusziekte (spor.) ['f...] - virusziekte 
vis de; -sen; -sien; vn. aanduiding: ze 
(bet. 2, 3) [fis] 1. bekend soort dier: vis As 
de vis ienkeer deur de kubbe is, dan zit hij 
vaa.ste in de foeke en kan hij niet terogge 
(Obk), de vis ansiaon een rukje aan de 
hengel geven als men beet heeft (Bu), een 
klein vissien uutzetten om een grote te 
vangen (Ste), je as een vis in et waeter 
vulen (spor.), Hij is zo gezond as een vis 
(Diz, Dfo) 2. (stofn.; g- mv.) vis In de boot 
dot een visker de vis in de keer, daor blit't 
ze leven (Np) 3. visvlees vis bakken, Bij 
vis smaekt mosterdstip slimme lekker; 
zoerstip wedde ok wel bnuukt (Obk), geld 
bij de vis kontante betaling (Db, Nbk, 
Np), zo ook botter bij de vis (Nw), Ik vuul 
me as een vis die tegen de stroom in 
zwemt ik schiet maar niet op (Dmi), zo 
dartel as een vis (Dmi), zo viogge as een 
vis (Dmi) * Die de vis laekt, kocht ze wie 
zich negatief over iemand of iets uitlaat, 
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visachtig - vissebek 

gaat er waarschijnlijk later mee in Zee, 
koopt het etc. (Dho, Np, Nbk), De meerste 
vis zit tussen de kop en de stat 't is nogal 
wiedes (Dho, Wol), Een vis die tegen de 
stroom in zwemt, gruit hadder as iene die 
van de stroom of gaot extra noodzakelijke 
inspanning of tegenstand maakt je alleen 
maar sterker (n: Np) 
visachtig ['flzaxtax] - visachtig 
visakte ['f.4 - visakte 
visangel (Nbk, Np) Ook vishengel ( Bdie) 
['f1..] - vishengel 
visaorend (Sz) ['f1..] - visarend 
visboer ['fïzb ... ] - visboer 
visburger ['ftzbArg] - visburger 
visdobber (1) ['fïzd ... ] - visdobber 
viseter ['f1..] - viseter De otter is een 
viseter (Bdie) 
visfebriek ['f...] - visfabriek 
visfoeke ['L] - visfuik 
visgebied (1) [T...] - visgebied 
visgraot ['f...] - visgraat (lett.) 
visgrond (spor.) ['f...] - visgrond 
vishaandel (1) [T...] - vishandel 
vishaoke (El, Nbk) de; -n; ...haokien [T...] 
1. vishaak (aan de snoer van een hengel-
stok) 
vishengel z. visangel 
visie (spor.) ['fisi] - visie: kijk op iets, 
mening in zien visie (spor.), (gien) visie 
hebben (spor.) 
visite Z. Vesite 
visitekaortien (spor.) et; ...kaorties [fi's...] 
1. visitekaartje (lett.) 
viskaorde z_ keer, bet. 1 
viskarre (Nbk) de; -n; -gien ['fts --- ] 1. kar 
met behulp waarvan men vis vent 
visken Ook Vissen (Dho, Spa, Nw, 01-Nl, 
Sun-Ot, Sz) zw. ww.; overg., onoverg.; 
viskte, het viskt ['ftslq/'±ïs] 1. vissen, vis 
(proberen te) vangen met een hengel enz. 
Ie moe'n mit visken een boel geduld 
hebben (Obk), Waor zollcn ze henne 
wezen te visken? (Nbk, Obk), We willen 
morgen vut vissen, ik moet eerst nog 
pierezeuicen (Sz) 2. op soortgelijke wijze 
uit water e.d. (proberen te) halen Mit de 
gattiessliefkuj' de evliebollen vut de eulie 
vissen (Spa) 3. proberen een ander te doen 
vertellen Ik begon al gauw es wat te visken 
hoe as et ruw krek zat (Np) * Die naachs 
vut visken gaot, moet daegs nettedreugen 
degene die 's nachts druk in de weer is, op 

is, kan overdag de slaap niet inhalen als hij 
moet werken (Db, Nbk, Op,  Sz, b: lm) 
visker (Db, Nbk, Obk, 01-Nl, Spa) de; -5; 
- tien ['ftskr] 1. visser De viskers deden de 
netten in de taonkupe ( Spa), De viskers 
mossen heur net even maekcn, d'r zatten 
biele grote gatten in (Db) 
viskerel (s) [T --- ] - visverkoper 
viskeri'je de [ftskç'ijo, ook ...sjo, z. -i'je] 
1. visserij, het vangen van vis Oonze 
schippen kim mit grote muite veren, ende 
viskerije lek zo goed as stille (p) 2_ ge-
reedschap, spullen waarmee men vist Waor 
hefje  viskerije? (Dmi) 
viskersboot (spor.) ['f...] - vissersboot 
viskersdörp (spor.) [T...] - vissersdorp 
viskershoed (Nbk) [T...] - zuidwester 
viskersschip (1) ['f...] - vissersschip 
viskerssnoere (Ma, Np) Ook vissnoer 
(Pe-Dbl) ['fïskrsnu:ara/ --- ] - vissnoer de 
pielke van 't viskerssn oer (Ma) 
viskersstok (Obk) ['f...] .- vishengel et 
uutaende van een viskersstok (Obk) 
viskoopman (Dfo, Ma, Nw, Ste) ['11..] - 
viskoopman 
viskraom (Nt, Obk, Wol) [T...] - viskraam 
viskstoeltien (spor.) ['f...] - visstoeltje 
visliefhebber ['f...] - visliefhebber 
vislocht Ook vislucht (WH) ['f...] - 
vislucht 
vislucht z. vislocht 
vismaande (spor.) ['f...] - vismand 
vismael (1) ['f...] - vismeel 
vismaol (spor.) ['f...] - vismaal 
vismaoltied (spor.) ['f...] - vismaaltijd 
vismark (Ste) de; -en ['f...] 1. vismarkt Ie 
hebben et grootste geliek van de vismarkt 
je hebt groot gelijk (Ste) 
visnet et; -ten; -tien ['ftsnst] 1. visnet Et 
visnet wodt wel kneupt, et hoeft voor dikke 
snoeken niet zo fien te wezen (Dfo) 2. 
kinderspel waarbij tweetallen kinderen de 
overige kinderen moeten 'vangen' (ho: Nw) 
visofsiag (1) ['f...] - visafslag 
visotter ['f...] - visotter 
visplak (Obk) ['f...] - visplaats 
visrit (Sz) et; -ten; -tien ['ftsru] 1. plaats 
waar vissen paren en eieren leggen (Sz) 
Daor was een mooi visrit (Sz) 
visrokeri'je (Nw) [fisro:kr'ija, z. ook -i'je] 
- visrokerij 
vissebek ['ftsabsk] - visbek: bek van een 
vis 
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vissekop (spor.) ['f.] - viskop 
Vissen z visken 
Visseoge (Nbk, Ni) et; -II; ...ogien 
[tftsao:goI 1. oog van een vis 2. (van een 
mens; mv.) grote, bolle ogen (Nt) 
Visseri'Je de [ftsç'i.jo, ook  eja, z. -ije] - 
visserij, ook als het uitoefenen van het 
vissen als bedrijf, devisserij als bedrijfstak 
0onze schipen kun mit grote muite veren 
en de visserijfe leit zo goed as stille (p) 
visserslatijn z. vissersletien 
Vissersietien Ook visserslatijn (Mun)  
- visserslatijn 
vissiesvreter (Np) de ['fisis ... ], in Wat een 
dooie vissiesvreter saai, onnozel kind of 
volwassene (Np) 
vissmack (1) ['f...] - vissmaak 
vissnoer z viskerssnoere 
visstekkien (Obk) et ['fistekin] 1. plaats 
waar men vaak zit of staat te Vissen As ie 

aovens voeren opje visstekkien, kitj' d'r 
aandere morgens wel es baot bij hebben, 
dat ie een boel vis vangen (Obk) 
visstick (Nbk, Np) ['ftsttk] - visstick Las 
ie aanst wel een visstick? (Nbk) 
visstoeltien (Obk) ['fistu:ltin] - visstoeltje 
visstok (Bdie) de; -ken; -kien ['flst3k] - 
vishengel 
visstreupen (Ste) onbep w. ['ftstrk:prp] 1. 
aan visstroperij doen Mit aolpoeren haj' 
een draod mit een haokien mit een piere 
d'r an, et wedt an een pennegien an de 
kaante vaastesteuken; ie konnen wel hon-
derd pennegies op een rij hebben Ze zag-
gen er niet, en dat mos ok niet, mar et was 
visstreupen (Ste) 
vistuug (Ma) [tO] - vistuig 
visumanvraoge (1) ['f ] - visumaanvraag 
visumkosten (1) [T...] - visumkosten 
visumplicht (1) [T...] - visumplicht 
Visvangst (Nbk, Ste) ['fis...] - visvangst 
Hij gaot op 'e visvangst uut (Ste) 
visvergunning ['f] - visvergunning 
visverwarking ['f...] - visverwerking 
viswaeter (Bu, Nbk) [T...] - viswater: 
water waar men goed kan vissen 
visweer ['f...] - visweer, weer gunstig om 
te vissen 
viswief ['f...] - viswijf, helleveeg Zij ston 
daar te schellen en te rachen, et was net 
een viswief(Nw) 
viswinkel ['f ] - viswinkel 
vitaal [fi'ta:l] - vitaal: krachtig, levens- 

lustig, verder in: van vitaal belang (1) 
vitemine [fito'min] - vitamine vitenjine 
C, ... Ae.d. 
viteminegebrek [fito'm...] - vitamine-
gebrek 
viteminetebiet [fita'm...] - vitaminetablet 
vitlokke z. vetlokke 
vitrage [fi'tra:zja] - vitrage - 
vitrine de; -s, -n; -gien [fi'trino] 1. 
vitrinekast 
vitriool (Nt, Ste) [fitri'jo:al] - vitriool: 
sulfaat Laand mit ontginningsziekte mooi' 
mit vitriool behaandelen (Ni) 
Vitten (Nbk, Np) ['titu] - vitten 
Vitter (1) ['fitr] - vitter 
vitteri'je (Nbk) [fitç'tjo, z. ook -i'je] - 
vitterij: het vitten 
vitterig (Nbk, 01-Nl) ['fïtrox] - vitterig 
Wat bij' vitterig van daege, ie hebben zeker 
een slecht zin (01-Nl) 
vitting de; -s, -en; vittinkien ['fttufl 1. 
vitting 
via ['fla:] - vla 
vlaai [fla:j] - vlaai (hop. deeggebak) 
vlaaien z. vlaaiken 
viaaiken (Bdie, Dhau, El, Nbk, Np, Nt, 
Obk, °p, Spa, Sz) Ook vlaaien (01-N1), 
vlaiken (Pe-Dbl, Dfo, Bu, Dho, Diz, Nbk, 
Np, Nw, Wol, b: In, viel/int (Ste, Sun), 
iaiken (Obk), vie imen (Nbk) zw. ww.; 
onoverg.; vlaaikte, het vlaaikt ['fla:jkij/ 
'fla:jtIflajknîflejk/'lajkij/'f1jni:] 1. door 
vleien proberen gunstig te stemmen, 
mooipraten Dan moej' d'r wat omme laiken 
nl. om het voor elkaar te krijgen (Obk), 
Hij vlaaikt toch zo mooi Nbk), Hij zit 
mar wat te vlaajken (Np), Dam- vlaikt ze 
weer mit helt henne (Nbk) 2. minnekozen, 
liefkozen (Bu) 
viaaiker (Dhau, Nbk, Obk, Op, 0w, Spa, 
b: lm) Ook viaaikerd (Np, Obk), viaiker 
(Db, Dho, Np, Nw, Op, 0w), viaikerd 
(Dho, Wol), vieiker('d) (Ste), vleier (Spa, 
Ste), vli'jker (Bu) de; -5; -tien ['fla:jkr 
/ ... xtl'flajkr/ ... /'flcj ... / --- - -flij ... ] 1. vleier Die 
meid is toch zoek misselike vlaiker (Db) 
vlaaikerd z. vlaaiker 
Vlaaikerig (Nbk, Np) Ook viaikerig (b), 
vleikerig (Ste) bn., bw.; -er, -st ['fla:jkçax/ 
'flajkçox/'flcjlqox] 1. vleiend, geneigd tot 
vleien 
Vlaams T et [flâ:ms] 1. de taal, de dia-
lekteneenheid Vlaams 
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Vlaams II bn.; -er [f1:ms] t. Vlaams: 
van, ntb.t. Vlaanderen 
vlaege de; -n; vlaegien ['flc:ga] 1. wind-
vlaag As de wiend mit vlaegen om je 
slaopen snidt (.) (b), De regen komt bij 
vlaegen naor beneden, et fleert dt over 
(Nw), D'r was me dan toch een vlaege! Ik 
wijde haost van de fiets (Np), Et regent 
bij vlaegen (Obk) 2. barenswee (spar. 
oost.) 
vlaegen (Nt) [T...] - vlagen een vlaegende 
wiend (Nt) 
vlaflip (spar.) ['fla:flp] - vlaflip 
vlagge de; -n; vlaggien ['f1ag] 1. vlag 
(lett.) De vlagge wappert (Nbk), de vlagge 
uutstikken ( lett), We kun de vlagge wel 
uutstikken het is gelukt e.d., we kunnen 
blij zijn! (Nbk), Zwaai mar even mit een 
witte vlagge of ze thuuskonunen willen, ik 
kan ze hierweg niet beroepen (Db), Ze 
hebben de vlagge streken zijn ermee ge-
stopt, met name met een onderneming, 
bedrijf, een vereniging (Db, El, Bu), Hitler 
het (..) zegd, dat dan alle Dautspraotende 
volken onder zien vlagge binnen en dat hij 
voerder gien laandhonger het onder hem 
staan (vo), de rooie vlagge menstruatie 
(Ma), ... uuthangen hebben menstrueren (1), 
de vlagge uut id. (Bu, Dho, Diz, Np, Ste), 
't Staot as een vlagge op een modderschute 
het lijkt naar niets, het lijkt belachelijk 
(Wol), Dat meenske hadde zoek rere jurk 
an, net een vlagge op een modderschute id. 
(Op, Dfo), 't Liekt wel een vlagge op een 
strontschip id. (0w), zo ook ...as een 
vlagge op een strontpraam (Sz), 
...modderschip (0w) 
vlaggefebriek ['f1...] - vlaggenfabriek 
vlaggemast ['f.] - vlaggemast 
vlaggepaol (1) [f1...] - vlaggemast 
vlaggeschip (1) ['f1...] - vlaggeschip 
vlaggestok ['f1...] - vlaggestok 
vlaggeveroveren (App, Mun) onbep. w. 
['flago...] 1. bep. bosspel waarbij de ene 
partij  op de andere een vlag moet 
veroveren 
vlaiken z vlaailcen 
vlaiker(d) z. vlaaiker(d) 
vlaikeri'je (Nw) de [flajlq'ija, z. ook -i'je] 
1. het vleien, mooipraten Hij is mit heur 
begaon, dat bik gien smoesies of vlaikerije 
(Nw) 
vlaikerig z. vlaaikerig  

vlak 1 bw. [flak] 1. horizontaal, egaal Et 
taofelblad ligt niet goed vlak (Nbk), Dat is 
zn vlak slegen is hem mislukt, er is iets 
misgegaan (p, Np), (ook aaneen:) Et is 
weer vlak slegen ze heeft een miskraam 
gehad (Np), Et waeter moet eerst weer 
vlak staon (Dfo), vlakke maot met precies 
de juiste hoeveelheid, lett.: vlak door het 
afstrijken (Diz), et ketoen even vlak 
strieken d.i. het lampekatoen (Spa) 2. (van 
de wind) pal De wiend is vlak oost (Np), 
..zit vlak in et oosten (Nbk) 3. zeer 

dichtbij, rakelings Hijreeme vlakan 'tgat 
langes (El), Hij woont vlak bij de karke 
(Nbk), De auto stopte vlak veur de streep 
(Nbk) 4. geheel en al Ik bin d'r vlak veur 
(Nw), vlak veur de waorhied uutkomrnen 
(Obk) 
vlak II bn.; -kor, -st [flak] 1. effen, plat 
Bij et vlak maeken wodde een weidesleep 
bruukt(Db), Daorklopten derietdekkers et 
riet mit vlak d.i. met hun gereedschap 
(Ld), vlak terrein, een vlakke kaante, Et 
rommelt d'r wat et is niet helemaole vlak 
er is onenigheid (Nw), (van kinderen:) 
Kiek, ze hebben et niet vlak ze hebben 
ruzie (Nw), zo vlak as een neute (01-Nl, 
Ow): 't Laand is zo vlak as een neute 
(01-Nl) 2. (van de wind) regelmatig (El, 
Ma) 
vlakbi'j ['f1...] - vlakbij 
vlakdrok (spar.) ['fi --- ] - vlakdruk 
vlakjacht (Nw) de; -en; ...jachien ['flak 
jaxt] 1. jacht over het open land, veld, i.t.t. 
bosjacht 
vlakkighied (Nbk) ['flakoxhit] - vlakheid 
vlakznaeken ['f1 ... ] - vlakmaken 
vlakschaeve (Ste) ['f1 ... ] - vlakschaaf De 
vlak- of rijschaeve is lang om et vlak te 
kriegen ( Ste) 
vlakschoeven (Obk, Sz, Wol) st. ww.; 
overg.; het vlakscheuven ['f1ak ... ] 1. met 
een bulldozer e.d. schuivend vlak maken 
We moe'n de grond even vlakschoeven 
(Wol), We hebben grond kregen, wemoe'n 
er nog vlak schoeven ( Sz), De mannen van 
de gemiente sehoeven dat terrein bielen dal 
vlak (Obk) 
vlakslaon (Bu, Ld, Np, 01-Nl, Op, Spa, 
Sz, b: lm, In) st. ww.; onoverg.; is vlak-
sleugen ['f1 ... ] 1. mislukken, geen sukses 
hebben, niet doorgaan Hij zo] een auto 
kopen, mar et is vlaksleugen niet door- 
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gegaan (Bu), Ik was gewoon vlaksleugen 
het was me absoluut niet gelukt (01-Nl), 
0onze goeie veurn cm ons bin helen,aol 
vlaksleugen (Spa, Op), Et is 5v aorig vlak-
sleugen behoorlijk tegengelopen (Ld, Np) 
vlakslepen (Db, Ma) zw. ww.; overg.; 
sleepte vlak, het vlaksleept ['flalc ... ] 1. door 
te slepen (met een weidesleep e.d.) 
egaliseren Veur et bietezaodzijen wodde 
de bouw vlaksleept (Db), mollebulten 
vlakslepen (Ma) 
vlakte de; -s, -n ['flakto] 1. vlakte, plat 
land, open uitgestrekt veld Hij woont op 'e 
vlakte (Ma), Alles mos/gong tegen de 
vlakte werd afgebroken (Nbk), tegen de 
vlakte gaan afgebroken worden (Nbk), 
tegen de vlakte liggen omver liggen, 
afgebroken zijn (Nbk), je op de vlakte 
holen je mening niet prijsgeven (Nbk) 
vlaktemaot (1) [f1...] - vlaktemaat 
vlakverdieling (1) ['flak...] - vlakverdeling 
vlam z. vlamme 
Vlaming ['fi ... ] - Vlaming: inwoner van 
Oost- of West-Vlaanderen, Nederlands-
talige Belg 
vlamme Ook vlam (verspr. in bep. verb., 
z_ hierna) de; -n; -gien ['flama/flam] 1. 
vuurvlam Ie konnen de vlammen op grote 
ofstaand zien d.i. bij een brand, een grote 
gasvlam e.d- (Nbk), De vlamme sleug in de 
panne d.i. lett. (Wol), vandaar de vlamme 
in de panne hebben (Nbk), Et vlainmegien 
van de geiser is uur gaon (Nbk), in vuur en 
vlam staon zeer enthousiast zijn (Nbk, Np), 
Et is vuur en vlam mit die beide ze hebben 
voortdurend ruzie, ze verdragen elkaar 
beslist niet (Nbk, Np), De vlammen sleu-
gen hun uur hij was laaiend (Nbk) 
vlammen ['flaqtj - vlammen: met vlam-
men gaan branden (lett.) 
vlamvaaste (1) [fl ... ; aks. wisselt] - vlam-
vast 
vlamvatten onbep. w. ['tlamfati7] 1. vlam-
vatten 
vlapoeier (Bdie) de; -s ['fla ... ] 1. pud-
dingpoeder 
vlarke (Bu) Ook vler/ce (Obk), vlerk ( bet. 
2: Nbk) de; -n; vlarkien ['flar(a)ka/fler(a) 
ko/flsr(a)k] 1. vlerk, vleugel 
vlas [flas] - bep. plant: vlas We moe'n de 
boot brouwen as hij lek is, even mit vlas 
dichtemaeken (Spa) 
vlasachtig ['f1...] - vlasachtig  

vlasblond (1) [flazblont] - vlasblond 
vlashaor (Bu) [f1...] - vlashaar, licht, sluik 
haar Hij het flattenj haor; hij het v]ashaor 
(Bu) 
vlaskamme (Diz) ['f1...] - vlaskam 
vlaskop (Bu, Obk) de; -pen; -pion ['flas...] 
1. hoofd met vlaskleurig haar Hij het 
flatterig haor, hij het een vlaskoppien (Bu) 
2. iemand met vlaskleurig hoofdhaar 
vlasofval (1) ['f1 ... ] - vlasafval 
vlasrepel (Ste, Sz) ['f1 ... ] - vlasrepel 
vlassen (Nbk) ['flasv] - vlassen (fig.) in 
Hij zat d'r op te vlassen vlaste erop (Nbk) 
vlasslange (Obk) ['flasla(g)a] - brand-
weerslang (van het materiaal vlas) 
vlechte (Nbk) Ook vluchte (Obk, Sz), 
vie chte (Nl) ['flexta/'flkxta] - (vaak 
verkl.) vlecht: haarvlecht, streng gevloch-
ten hoofdhaar Ik hadde vroeger wel lange 
vluchten (Sz), een vluchien in 't haor 
breiden (Obk) 
vlechten st. ww.; overg.; het vlochten 
['flextn] 1. vlechten 't Feerd moet voor de 
keuring, we zullen 't mar even vlechten en 
opsieren d.i. het haar van de manen vlech-
ten (Diz), een kôrf vlechten (bs), Om kör-
fles te vlechten mos et riet eerst splitst 
wodden; ie mossen et in vieren splitsen mit 
een klossien (...) i.h.b. bij het maken van 
een bijenkorf: het vastmaken van een in 
een ring gelegde bos stro aan de vorige 
(bs: Dfo, Obk, Op) 
vlechthoorn (bs: Obk) et; -s; -tien ['f1...] 
1. ring gemaakt van een koehoorn en 
gebruikt bij het maken van bijenkorven 
e.d.: waardoor men nl. de bundel stro trekt 
om die op dezelfde dikte te houden 
vlechthulze (bs: Obk) de; -n; ...hulsien 
['fi ... ]  1. ring, gemaakt veelal van een 
koehoorn of van eikenhout en gebruikt bij 
het maken van bijenkorven e.d. waardoor 
men de bundel stro trekt, om deze op de-
zelfde dikte te houden 
vlechtig (01-Nl) bn., bw.; -er, -st ['flex 
tax] 1. (van de hoorns van rundvee) te ver 
uit elkaar staand 
vlechtnaalde (Obk, bs: El, Obk) Ook 
vluchtnualde (Sz) de; -n ['flsxt..., 'flAxt ... ] 
1. soort naald gemaakt uit een botje van 
het onderbeen van een schaap, met behulp 
waarvan men de splcute door de pas 
aangemaakte, rond gelegde bundel stro van 
een te vervaardigen bijenkorf trok; ook be- 
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kend in gesmede vorm of uit de tand van 
een hark (bs: El) De biekörvemaekers 
hebben een vlechtnaalde; daar maakte de 
smid een bi5ekörf op, mit keuperbeslag 
(Obk) 
vlechtring (bs: Dfo, Obk) de; -en ['flsxt ... ] 
1. ring, gemaakt veelal van een koehoorn 
of van eikenhout en gebruikt bij het maken 
van bijenkorven e.d. waardoor men de 
bundel stro trekt, om deze op dezelfde 
dikte te houden Komt d'rruwnte tussen de 
bos stro en de vlechtring, dan moet d'r nif 
stro bij in(bs) 
vlechtverbiening (0w) de; -s, -en; 
verbieninkien ['f1 ... ] 1. verbinding door 
vlechtwerk met behulp van touw 
Vledder et ['flEdç] 1. plaatsnaam: Vledder 
(Dr.), bij Noordwoolde Loop een entien 
vedder naar Vledder (Nw), Gao vedder 
naar Vledder (Nbk), vaak gevolg door ('k) 
Gao liever naor Diever (Nbk) 
vleden z. verleden II 
vleer Ook vlier (fp) de [fl ... ! --- ] 1. (verz.) 
vlier As de vleer bluuit, roek ie et wel 
(Obk), Vroeger wodden de vliegen uut 
huus jacht wit een vleertakke; vliegen 
hebben een hekelan vleer(Ste), gele vleer 
bergvlier (Sanibucus racemosa) (Nbk, Nt), 
De vleer is makkelik te kweken (Op), 
wilde vleer zevenblad (Nbk, Sta), ook: 
moerasspirea (f'p) 2. vlierhout Oons heit 
maakte van vleer een mooi vleerfluitien 
(Mun), Hij had een klapbusse van vleer 
(Ma), Om een klapbusse te maeken moet 
de pit uur de vleer (Ma), Depielken van de 
spanb age maakten we vroeger van een riet 
mit een stukkien vleer d'r an (Spa) 
vleerbeie Ook vleerbesse (spot.) ['f1..!..] 
- vlierbes Vloerbeien kuj'lekkere jam van 
maeken (Dhau) 
vleerbeiethee (Nbk) de ['f1 ... ] 1. thee van 
vlierbessen 
vleerbesse z. vleerbeie 
vleerbier (Sz) et ['f1 --- ] 1. aftreksel van 
vlierbloemen in water en azijn Van de 
bloemen van de vleer heb ik vloerbier 
maakt (Sz) 
vleerblad ['fi...] - vlierblad 
vleerbloeme de; -n; ...bloempien ['f1...] 1. 
bloem van vlierboom Wijl dreugden 
vroeger de vleerbloemen ( Pa-Dbl), Awwe 
vroeger verkolen waeren, deden we dreug-
de vleerbloemen deur de melk (Np) 

vleerblossem (s: Db)  ['f1...] - vlier-
bloesem 
vleerboom z. vleerpolle 
vleerbusse (Dfo, Ld, 0w, bs: Dfo) de; -n; 
...bussien ['f1i.:ar ... ]  1. proppeschieter, 
klapbus, nl. gemaakt van een dik stuk tak 
of stam van de vliet, waaruit de zachte 
kern is verwijderd (Ld, 0w) 2. evenzo 
bewerkt dik stuk tak van de vlier dat 
gedroogd is en waardoor men de stengels 
van braamstruiken trekt om de stekels daar 
af te halen (bs: Dfo) Een haal naor bene-
den (de stengels omhogens) en een haal 
omhogens [mit de vleerbussej (stengel 
naar beneden) en dan bui de stiekels d'r of 
(bs) 
vleerdoppe (Pe-Dbl) de; -n; ...doppien 
['f1 ... ] 1. pijlpunt van een stukje vliertak 
Mit pijl  en boge was ie een stevig rietien 
hebben, en daar een vleerdoppien bovenop 
(Po- Dbl) 
vleerfluite (Mun) ['fl ---  vlierfluit 
vleerhaege (Db) ['f1 ... ] - vlierhaag 
vleerhoolt ['f1 ... ] et ['f1 --- ] 1. hout van de 
vlier Van 't vleerhoolt maeken de jongen 
vleerfluities (Mun), een proppe in een 
klapbusse van vleerb ooit (0w) 
vleermoes Ook vleermoeze (Mun), 
vleermuus (Dla, Spa de; ...moezen; -ien 
['f1 --- ! ... ! ... mys] 1. vleermuis 2. verplaats-
bare gas- of oliepit voor verlichting Wijt 
braken op 'e dele de vleermoes (Ld), Op 'e 
stal haj' vleermoezen, die weren Jos en kaf' 
op bepaalde plakken ophangen (Ste), As 
d'r vroeger kalverii7e  was, mossen ze soms 
e>enpies biflochten mit de vleermoes 
(Obk) 
vleermoeze z. vleermoes 
vleermuus z_ vleermoes 
vleerpolle Ook vleerboom (h) de; -n; 
-gien ['f1.../...] 1. vlierboom, vlierstruik 
Vroeger was bijt elk huus een vleerp olIe 
(Op), De beien van een vleerpolle kuj' 
bruken veur et maeken van jam en sap 
(Obk), Mit een vleeipolle wodden vroeger 
de vliegen uuthuusjaegd(Ste) 
vleertakke Ook vleenoeke [' f1...] - vleer-
tak 
vleerthee de ['f1 --- ] i. thee van vlier-
bloesem 
vleertoeke z. vleerta.kke 
vleet (Bu, Nbk, Nw, Op, 0w, Pe-Dbl, b) 
de ['f1t:t], in bijt de vleet bij de vleet, in 
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vlegel - vleisweren 

overvloed: D'r wedde ommeraekstreupt in 
die daegen, streupers hij de vleet (b), Ze 
hebben geld bi de vleet (Np), Ze bin d'r 
bij de vleet (Bul 
vlegel de; -5; -tien ['f1ug] 1. vlegel, 
vlerkige persoon De meester het die vlegel 
van een jonge bad anspreuken (Op), een 
bertaole vlegel (Nbk), Wat een ellendige 
vlegel (Np), een onbeschofte vlegel (Diz) 
2. dorsvlegel (Bu, Nw) 
vlegelachtig ['f1 ... ] - vlegelachtig, lomp 
vlegeldösken (Dfo, Obk, 0w) onbep. w en 
het vlegeldöskt ['f1 --- ] 1. dorsen met één of 
meer dorsvlegels een goeie liemen dele 
waar af' goed op vlegeldösken kennen 
(0w), As etzaodgoed druge is mit vlegel-
dösken, dan ritselt et uut et stro (Dfo) 
vlegdiltoolt (Np) et ['f1...] t. hout van, voor 
één of meet dorsvlegels Et vlegelhoolt zat 
mit een aolevel an de vlegelstok (Np) 
vlegeljaoren ['f1 ... ] - vlegeljaren Ze zitten 
nog in de vlegelfaoren (Np, 0w) 
vlegeildopper (s) ['f1...] - vlegelknuppel 
vlegelstok (Np, Obk, 0w) - vlegelstok Et 
vlegelh ooit zat mit een aolevel an de 
vlegelstok (Np) 
vleien (Dfo, 01-Nl, 0w) ['f1ej(d)] - 
vleien, voornamelijk in iene om de bek 
vleien met mooie praatjes iemand gunstig 
stemmen, flikflooien 
vleier z. vlaaiker 
vleieri'je (Dfo) de [fleja'rjo, z. ook -i'je] 
1.  het voortdurend vleien, het door 
mooipraten in de gunst proberen te komen 
vleiken z. vlaaiken 
vleikerd z_ vlaaiJcer 
vleimen z_ vlaaiken 
vleis [flejs] - vlees: in, aan het lichaam 
Die koe zit goed in et vleis is goed 
bevleesd (Bdie, Dhau, Op, Spa), Af' vee 
ofmesten, moe 52 ze nog wat vleis anzetten 
(Dhau), Dat peerd zicht d'r knap nut, mar 
et het toch nog te min vleis voor de 
slaachter (Ld), Wild vleis komt nog wel 
veur bij een infektie wild vlees (Dfo); 
vlees als voedsel: et vleis onder de pekel 
zetten (Bdie), Hij kluuft et vleis van de 
bonken (Diz), vleis stoven (Bu), Een 
kriebelhoest is gien echte hoest, 't is gien 
vleis en gien vis (Sz), Hij het et vleis 
liever as de botten heeft ook liever het 
beste, het mooiste, het meeste (El, Ld, 
01-Nl), ...as de bonken id. (Obk, Op) 

vleisbakken (Sz, Wol) onbep. w. en het 
vleisbakt ['f1 ... ] 1. bakken van vlees Af' an 
't vleisbakken binnen en ie gieten d'r water 
op, dan begint ot pas goed te sisteren (Sz) 
vleisbioeme (f) ['f1 ... ] - koekoeksbloem 
vleisboom (1) ['f1...] - vleesboom (in de 
baarmoeder) 
vleisbusse (Obk, Ste) de; -n; ...bussien 
['flejzbAsa] t. bus waarin men vlees 
bewaart 
vleisgaffel (Dhau, Ma, Nw, Pe-Dbl, 0w, 
Ste) de; -s; -tien ['f1sjsxafl] 1. gaffel 
gebruikt om stukken vlees of spek (waarin 
een haak) aan een speciale stang in de 
schoorsteen te hangen 
vleisgerecht (Ld) ['f1 ... ] - vleesgerecht 
vleishaemer (Nbk) de; -s ['f1 ... ] 1. bep. 
hamer voor de bereiding van vlees De 
vleisbaemer hef' vandaege- de- dag ok nog 
altied; et is een boolten haemer, an beide 
kaanten vierkaant vlak mit punties, ie 
maeken et vleis dan wat beurs, dan is et 
eerder geer (Nbk) 
vleiskeuring ['f1 ... ] - vleeskeuring 
vleisidobbe (Bdie) de; -n; -gien ['f1 ... ] 1. 
forse brok vlees 't Is iene vleiskiobbe 
(Bdie) 
vleiskoe (Np, Nt, Obk) de; -nen; -gien 
['f1...] t. vlezige koe Die vleiskoe brengt 
nog wel wat op (Obk) 
vleiskreket (v) ['f1 --- ] - vleeseroquet 
vleiskruden (01-N1) ['f1 ... ] - vleeskruiden 
vleiskupe (Obk) [f1...] - vleeskuip 
vleismes (Nt, Spa) ['f1 ... ] - vleesmes 
vleismeultien (Nw) ['f1...] - vleesmolentje 
vleisnat (Dhau, Np) [fi...] - vleesnat Et 
vleisnat was lekker (Dhau) 
vleispanne (verspr.) ['f1 --- ] - vleespan 
vleisplaanke ['f1 --- ] - vleesplank 
vleispries ['f1 ... ] - vleesprijs 
vleisras (vo) ['f1 ... ] - vleesras En vanzels 
d'r voor zorgen dat et vee, een vleisras, 
goed gruuide (vo) 
vleisstange (Nw) de; -n; ...stangien ['f1...] 
1. stang in een ouderwetse schoorsteen 
waaraan het vlees kwam te hangen 
vleisvarken (0w) ['f1 ... ]  - vleesvarken 
Lacter maakten ze d'r zoolters of 
baconvarkens van, van 80 tot 100 kg; dit 
mossen mooie lange vleis varkens wezen 
mit lichte schooiders en dikke billen (0w) 
vleisweren (Dfo) mv. ['f1 ... ] t. vleeswaren 
een stok mit vleisweren in de wieme (Dfo) 
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vleizig - vliegbasis 

vleizig ['flejzax] - vlezig: goed in het vlees 
De zeelte is een dikke, vleizige vis die 
modderig smaekt (Nt), een vleizige koe 
(Dia, Ld, Op), een vleizig besien (Dho), 
een lekker vleizig beest (Spa), een vleizig 
vrommes (v) 
vlekke de; -n; vlekkien ['flsko] 1. vlek, 
vlekvormige vertekening, figuur Hí j had et 
schrift vol vlekken (Ma), Ie moen gien 
vlekken maeken in je schrift (Nbk), Now 
hef' al weer een vlekke in jow ni je broek, 
jow bin ok niks nut (Op), Hij het een 
vlekkien op 'e longe (Np), Etpeerd het een 
lachtige vlekke in et oge (Bu) 
vlekken ['flckg] - vlekken: vlekken 
teweeg brengen 
vlekkerig ['flekiox] - vlekkerig: vol, 
bedekt met vlekken 
vlekpote (0w) de; -n; ...potien ['fl...] 1. 
zwartbevlekte poot 
vlekziekte ['flcksikto] - vlekziekte (bij 
varkens) De boer had de vlekziekte onder 
de vaarkens ( Pe-Dbl), As die motte mit 
kleine biggies vol vliegen zatten, dan 
]wegen ze vaeke vlekziekte en wodden dan 
hielendal bont en zo ziek as een hond, dan 
mos de veearts kommen om ze in te spui-
ten (0w), As de varkens de vlekziekte 
hebben, hebben ze allegere blauwe plak-
kies (Bu) 
vleriaan z. valeriaan 
vlerk(e) z. vlark(e) 
vleta (1, Dfo, Nbk) de [fit: ta] 1. bep. dans: 
valeta De vleta is een mooie daans (Dfo) 
vleugel de; -s; -tien ['fln:gl] 1. vleugel, 
vlerk Soms won de bijen op 'e doek daon 
om de moere d'r uut te zuken; om de 
moere te zaken moej' de bijen uut mekeer 
vegen, dat wedde wel es mit een vleugel 
daon (bs: Dfo), Ze lat nooit de vleugels 
hangen geeft de moed nooit op (Ste), I'J 
kun de vleugels wel uutspreiden, mar men 
moet et ok betaelen kunnen je kunt wel 
grote dingen willen aanvatten, maar je 
moet het ook financieel aan kunnen (Dfo) 
2. vleugel van een vliegtuig 3. moervleugel 
4. vleugelpositie (bij voetbal, bij een 
legermacht) 5. duidelijke groepering bin-
nen een politieke partij, meestal: die meer 
links of die meer rechts van opvatting is 6. 
zijgedeelte van een gebouw 7. vleugel-
piano 
vleugeleide (Dhau, Nbk, Obk, Ow) ['fl...]  

- vleugeleg We bin d'r mit de vleugeleide 
over west (Nbk), Hij mos de bouw nog 
vleugelen mit de vleugeleide (Obk) 
vleugeleiden (Dfo) onbep. w. ['fl...] 1. met 
de vleugeleg werken 
vleugelen (El, Obk) zw. ww.; overg.; 
vleugelde, het vleugeld ['fln:g14] 1. bewer-
ken met de vleugeleg Hij mos de bouw 
nog vleugelen mit de vleugeleide (Obk) 
vleugellam (bs: Dfo, Obk) bn. [aks. wis-
selt] 1. (van bijen) vleugellam (lett.) (bs: 
Dfo, Obk): Bijen kun vleuggellam wodden 
as ze een protte op witte klaover vliegen; 
de bloempies bin diepe en zo scharp, dat 
de bijen de vleugelties makkelik schen-
deleseren (bs: Obk), Vleugellam bin ze ok 
wel deur de varroamijt (bs) 
vleugelmoere (Obk) ['fl...] - vleugelmoer 
Dat vleugelmoertien is wat rap en daor-
omme gaot et zo now en dan los (Obk) 
vleugelspeulder (1) ['fl...] - vleugelspeler 
vleugeltien et; ...ties ['fl...] 1. kleine 
vleugel, z. aldaar 2. (mv.) vruchten van de 
iep (fp) en esdoorn (fp) 
vleugeltiesboom (fp) de; ...bomen; -pien 
['fln:gltizb6:m] 1. esdoorn 
vleugien (Sz) et; fleugies ['fin:xin] 1. een 
beetje, een vleugje, in een vleugien wiend 
(Sz) 
vlij Ook vli'je (Dhau, Ld, Ste) et [fltj 
(OS, WS zuid. van de Lende), flcj (noord. 
van de Lende, elders spor.)lfltjo (Dhau, 
Ld, Ste, bi)] 1. vlei, vooral: op melk, water 
Et waeter kwam zoen vlij op, et was zo 
oerig (Ld), D'r zit een vlije in de melk 
(Sta), ...op 'e melk (Nw), Dat waeter mit 
oer zat een vlije over as et even ston (Ld) 
Geef mij et vlij mar (Nbk) 2. vel om de 
worst (Np) 3. vlies om een ei (Np, s: Db) 
I'J bin niet bange veur een vlijgien? (s: 
Db) * De vlij van de brij en et vel van de 
vis is et beste wat d'r is (Dmi) 
vli'je z. vlij 
vli'jeboel (v) de ['fltjo...] 1. vies geheel 
aan vleien D'r zat vlijeboel an et 
pannegien (v) 
vli'jker z. vlaaiker 
vlieg de ['fli:x] 1. in op 'e vlieg bij pad en 
weg, de hort op, ervandoor Hij is (aorig) 
op 'e vlieg hij is (voortdurend) de hort op, 
bij pad en weg (Nbk), Die vrouw is altled 
op 'e vlieg (Spa, Ste, Obk) 
vliegbasis (spor.) ['fligbazas] - vliegbasis 
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vliegbi'je - vliegejaegen 

vlieghi'je Z. haelbi5e 
vliegdekschip ['fliydsksktpj - vliegdek-
schip 
vliegdenne (v) [fliydsna] - vliegden 
vliege de; -n; vliegien {'fli:go] 1. vlieg een 
dikke vliege (Ld),  vliegen pakken, 

vangen, ... en doodkniepen (Nbk), 't Bin 
allemaol vliegen er zijn wel erg veel 
vliegen (Nbk), We zitten onder de vliegen 
id. (Ma), Vliegen willen bi5 stront wezen 
zoeken de mest, uitwerpselen (Ma), 
Vroeger wodden de vliegen vut haas jacht 
wit een vleertakke (Ste), Veur de vliegen 
hangen we een vliegevanger op di. tegen 
(Pc- Dbl), De vliegen die stikken zo, we 
kim wei es regen kriegcn (Ld), Hij of zij 
dot gien vliege kivaod (Dhau, 0w), iene 
een vliege oPvangen (Dhau), Mit Berkoper 
mark wo k de vliegen kwaod en bieterig, 
ongeveer 8 september, wit Dwingeler mark 
gaon ze vet, de twiede doensdag in oktober 
(Bu), (wie vliegen in iene klap, Niks 
oPslaan as vliegen! gezegd van, in reaktie 
op iets dat men krijgt aangeboden: je kunt 
het beste altijd dat aannemen watje krijgt 
(verspr.): Nog een koppien koffie? met als 
mogelijke reaktie: Niks afslaan as vliegen! 
(Mun, Pe-Dbl), zo ook Ik slao niks 
aan ders of as vliegen (Obk), . .behalve 
vliegen(Nw),zo ook Iemoe'nniks oPslaan 
as vliegen en klappen (Dho), bliende 
vliege steekvlieg, blindaas (Bu, Db, Dhau, 
Dho, El, Ld, Ma, Nbk, Np, Nw, Obk, Op, 
Pe-Dbl, Ste): As de bliende vliegen 
anvalen, komt d'r ok vaeke regen (Ste), 
Mit bruuierig weer kun die bliende vliegen 
zo stikken (Obk), Depeerden vliegen deur 
't laand, asof ze bliende vliegen bij heur 
hebben (Dhau), Ze la-eeg me toch een 
steek van een bliende vliege (Dho), Die 
koe het een bliende vliege bi5 him (Ld) 
blauwe vliegeblauwe vleesvlieg (Bdie, Bu, 
Db, Dfo, Dhau, Dho, El, Ma, Nbk, Np, 
Nw, 0w, Pe-Dbl), ook: schertsende bena- 
ming voor agent van politie, veldwachter 
(Dho, 0w), dikke (blauwe) vliege blauwe 
vlees- vlieg (Dho, Nw), Dikke vliegen 
daar kom- men demaoden van (Ste) * .Mit 
stroop vang ie meer vliegen as mit eek 
(Dhau), Ie vangen meer vliegen mit stroop 
as mit eek (Ma), (uitspraakgrapje:) As 
vliegen aachter vliegen vliegen, vliegen 
vliegen vliegen aachternao (s) 

vliege-angel (Dm!) de; -s [fli:goaij(g)i] 1. 
hengel voor het vissen met een 
(kunst)vlieg 
vliegebeet z vliegebiet 
vliegeb iet (Dfo, Op, 0w, Pe-Dbl) Ook wel 
vliegebeet (El, Obk) de; -en {'fli:gabit/..J 
1. steek, beet van een vlieg of mug 
vliegebulte (Db, El, Nw, Pe-Dbl) ['fli:go 
bAlto] - muggebult, ook wel: buit door een 
vlieg veroorzaakt (Db) 
vliegedek (Dfo, Np) et; -ken; -kien 
['fli:godek] 1. kleed om een paard tegen 
vliegen enz. te beschermen: In 't hujlaand 
Ja-eeg et peerd et vliegedek op (Np) 
vliegedeure (verspr. OS, ZW, Bu, Dho, 
Diz, Np, Op) de; -n; ...deurtien ['fli:ga --- ] 
1. deur van horregaas: om vliegen enz. 
tegen te houden Vliegedeuren maekten we 
zelf mit fien gaas ofmit blauwgaas (Ste), 
As 't waarin is, doen wij de vliegedeure d'r 
vdur (Db) 
vliegeflesse (Bu, Nbk, 0w) de; -n ['fi --- ] i. 
fles met behulp waarvan men vliegen 
probeert te vangen, vgl. D'r weren ok nog 
van die viiegetjessen om vliegen te 
vangen; die steunen op poties, wat suker 
d'r onder. As ze dan in de hoogte vleugen 
kwam in en ze in de wiede flesse en 
verzeupen in et ziepwaeter (0w) 
vliegegaas (OS, Np, Op, Pe-Dbl) Ook 
vliegegoes (Bdie) et ['fli:go ---  ... ] 1. bep. 
soort fijn gaas, horregaas, vliegengaas, nl-  
om vliegen etc. te weren, gebruikt in hor-
ren, deuren e.d. 
vliegegaes z. vliegegaas 
vliegegazen (Nbk) bn. ['fli:goga:zi] - van 
vliegegaas, z_ aldaar een vliegegazen deure 
(Nbk) 
vliegeglas (Bu, Db, Dfo, El, Nbk, Nw, 
Obk, 0w, Pe-Dbl, Ste) et; ...glaezen 
['fli:ga ... ] 1. bep. glas dat van boven dicht 
is en van onderen deels open, met zoete 
stof erin om vliegen mee te lokken en 
aldus te vangen 
vliegehanger (Bdie, Dfo, Nbk, Np, Obk, 
Op) de; -5; -tien ['fli:go --- ] 1. hangende 
strook papier met lijm, waaraan vliegen 
blijven plakken 
vliegehon-e (El, Obk, Op, Sz) de; -n; 
-gien ['fi ... ] 1. hor voor raam Onder et 
raem hadden ze vroeger vaeke een 
vliegehorre (Op) 
vliegejaegen (Obk) onbep. w. ['fi ... ] 1. 
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vliegejaegerig - vliegen 

vliegen verjagen (door paarden, met hun 
staart of kop) 't Peerd is an 't vliegejaegen, 
et schuddet wit de kop (Ld), 't Koeveren 
was een last voor de beesten want ze 
konnen dan niet vliegejaegen, war 't was 
veur 't gemak van de meensken, et leide 
kwam dan niet onder de stat (Obk) 
vliegejaegerig (Obk, Op, Ste) bn. ['fli:go 
jc:gçox] 1. (van het weer) zodanig dat er 
veel vliegen zijn Tegen aander weer of on-
weer, praotte men over: et is vliege-
jaegerig (Obk) 
vliegekaaste (Bu, El, Ma, Obk) de; -n; 
...kassien ['fli:go...] 1. soort stolp over 
voedsel: tegen vliegen 
vliegekappe (Bu, Dho) de; -n; .kappien 
['fli:go ... ] 1. gazen of glazen stolp over 
voedsel, tegen vliegen en andere insekten 
vliegeklapper (Bu, 1Db, Dhau, Dho, 14 
Np, Obk) ['f1 ... ] - vliegemepper, vliegeklap 
vliegekop (spor.) ['fli:go ... ] - vliegekop 
vilegeiem (0w) de ['f1...] 1. bep. soort 
lijm om vliegen enz. mee te vangen: Ik 
weet now nog dat mem vliegeliem van de 
winkelman kochte in potties, die niet had 
wedde, daor as wel daegen de vliegen in 
vaasteplakten (0w) 
vliegemeppen (Nbk) onbep. w. ['fli:ga 
msp] t. vliegen e.d. doodslaan met een 
vliegemepper 
vliegemepper (Bu, Nbk, Np, Obk) [f1...] 
- vliegenmepper 
vliegen st. ww.; onoverg.; is vleugen 
['fli:gjfl 1. zich met vleugelbewegingen 
door de lucht voortbewegen vliegende 
pishem els (Np), Hij zicht ze vliegen hij is 
niet goed wijs (Bu, El, Nw), Hij wil de 
wilden vangen en de makkeliksten lat hij 
vliegen hij is hoogdravend (Bu), D'r vligt 

• iene deur de gooien hunne hij is een beetje 
getikt (Nw), Hij het de voegels over et net 
vliegen laoten heeft afgezien van de 
verkoop, ook al kon hij er veel voor krij-
gen (Ste), --- over ot mist vliegen laoten id. 
(Sun-Ot), Hij daenkt dat de gebraoden 
duven n zo in de mond vliegen dat alles 
altijd maar gemakkelijk kan gaan, dat alles 
gemakkelijk verdiend is (El, Sz) 2. (van 
bijen) zwermen (bs) Dat volk [bijenvolk] 
vligt te hadde zwermt teveel (bs: Dfo), Die 
bijen vliegen haar kael id. (bs: Obk), 

vliegen beur dood id. (bs: 0w) 3. (van 
een vliegtuig) zich door de lucht voort- 

bewegen vliegen leren; met een vliegtuig 
gaan 4. zeer snel gaan Hij vleug et huus 
uut (Nbk), iene om de hals vliegen, ffi) 
vligt veur heur (Nbk), Ze bin mekaer in 't 
haor vleugen ze begonnen te vechten (Nbk, 
Spa, Ste, Pe-Dbl), (met afwijkende klin-
kerwisseling:) Een fret vlocht [vliegt, 
schiet razendsnel] in cm hollen, dan vlie-
gen de knienen d'r uut (Dfo), D'r vlig ok 
een haze over de dieke! ( Spa), Et mes vligt 
d'r deur, et is vliemscharp (Nw), Dat vlig 
war en dat gaot mar, wat een iedeltute 
zij/hij gaat veel weg (Nw), Die vligt ok 
hadde loopt van hot naar her en is zeer 
druk bezig (Nw), Et waeter vligt over de 
geuten henne (Nbk), (met afwijkende 
klinkerwisseling:) Et vlogt over de geute 
(Nbk), (met afwijkende klinkerwisseling:) 
Et bloed vloog 5n naor boven hij werd 
snel boos (Ste), ffii is d'r onbezunnen op 
in vleugen is overen- thousiast maar onbe-
zonnen te werk gegaan (El), Hij vligt Arm 
et vuur uut de sloffen (Obk), Ik vliege me 
uut de naod loop me de pleuris (Nt), Die 
vlig van de hak op de tak doet nu weer dit, 
dan weer dat (Nt) 5. snel voorbijgaan De 
tied vligt (Nbk) 6. een snelle beweging 
maken laden mit de vliegende klepel 
luiden met een luidsy- steem waarbij de 
klepel tegen te wand van de luidklok 
'vliegt' doordat deze zowel negentig graden 
naar links als naar rechts kan draaien (bs), 
in de braand vliegen in brand vliegen, 
Vlieg in de locht! barst maar (Nbk) 7. zich 
snel verspreiden, snel uiteen gaan, uiteen-
spatten ed. De appels vliegen van de 
boom vallen in grote hoeveelheden (Ste), 
Et weer is aorig onsturnig, de blaeren 
vliegen van de bomen ( Ld), Dat koppien 
vleug an diggels (Ld), De bujfe vligt uut 
mekaere (Np), vliegende geest di. onder 
andere met ammoniak (Dfo, Nbk): Vlie-
gende geest moej' goed mit wrieven, en 
dan een wollen doek d'r op (Nbk), ook: 
achtwater (Dho), Mit zoe'n op vlieger vligt 
et je tot alles uut, dat komt deur de 
menopauze (Nbk) 8. zweven, in de lucht 
hangen Je kun zien dat we weer vedder de 
tied in koemen, de hestdraoden die vliegen 
weer (Np, Nw, Sz) 9. in Et liekt wel 
vliegen het lijkt wel niets, het lijkt er niet 
op, het slaat op niets (verspr.), zo ook Dat 
liekt me wel vliegen (Nbk) en Et liekt wel 
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op vliegen! (Np, El) 10. laten schieten iene 
vliegen laoten een wind laten (Nbk) * 
Braoden doeven vliegen Je zo niet in de 
mond (Np), Je kun beter iene vliegen 
laoten as daJ'm d'r nut smeden moeten een 
wind laten is bep. niet erg (Diz) 
vliegend (z. ook onder vliegen) ['fli:gjjt] - 
vliegend: met vleugels vliegende dra eken 
(1), vliegende vissen (1); zich snel ver-
spreidend de Vliegende Hollaan der bekend 
spookschip (1), vliegende tering (Nw), een 
vliegende storm (1), vliegende geest z. 
onder vliegen 
vliegenet (Bu, Db, Dfo, Diz, El, Nw, 
Pe-Dbl) et; -ten; -tien ['fi ... ] 1. net  om 
vliegen e.d- mee tegen te houden bij 
paarden, vliegennet: et vliegenet over et 
peerdeheufd (Bu) 
vliegenier (spot) [fligo'ni:or] - vliegenier 
De eerste vliegenier is al van Amerike naor 
Paries vleugen en de wereld wodt hoc 
langer hoe kleiner (vo) 
vliegepikkies (Db) ['fli:gapi.kisJ - vliege-
strontjes (z. ook vliegestio) D'r zitten 
allemaol vliegepik.kies op 't glas (Db) 
vliegeplaoge (Ste) ['fli:go...J - vliegen-
plaag 
vlieger Ook vliegerd (het. 1: Diz, Ld, 
01-Nl, Spa) de; -s; -tien ['fli:g(t), in bet. 
2 ook wel: fligç] 1. iemand die veel weg is, 
vaak de hort op is Dat bin ok vliegers, die 
bin altied vot! (Nw), ...grote vliegers... 
(Nw), Die is een hult bij de weg, et is een 
grote vliegerd (Ld, 01-Nl, Spa, Diz) 2. 
bep. speelgoed: vlieger, draak Nee, Jong, 
die vlieger giet niet op dat zal niet gaan/ 
lukken, dat gaat niet zoals je dat mis-
schien hoopvol dacht (Db) 3. kunstzwerm 
gevormd door een lege kast te zetten op de 
plaats van een bevolkte kast en de ko-
ningin daaruit in de lege kast te plaatsen; 
de haalbijen komen daar nu ook, terwijl 
het oude volk voldoende eitjes en larven 
heeft om weer een volledig volk te worden 
(bs: Dfo, Obk, Op, 0w) 
vliegeraem (Db, Ma, Nbk, Np, 0w, 
Pe-DbI, Ste, Wol) Ook gazeraezn (Nbk) et; 
-en; -pien ['fli:ga ...  I...] 1. hor, ni. tegen 
insekten 
vliegerd z. vlieger 
vliegeren (spot.) ['fligpij - vliegeren 
vliegerig bn.; -er, -st ['fli:gpx] 1. geneigd 
tot hard lopen, rennen (Obk) Poerden die 

wat vliegenj weren, kregen een bongel an 
't bien (Obk) 2. met veel vliegen (Dhau, 
Nbk, 0w) 't Was vliegerig weer (Nbk), 't 
Was vliegerig hij et melken (Dhau), ...mit 
't m elken (0w) 
vliegeroplaoten (Db, Ld) onbep. w. 
['fli )gç --- J 1. oplaten van één of meer 
vliegers Mit vliegeroplaoten wodt vaeke et 
touw op etmeultien daon (Db) 
vliegerpepier (Nbk, Wol) et {'f1i)gç ... ] 1. 
dun, half doorzichtig gekleurd papier, o.m. 
gebruikt voor het maken van vliegers 
vliegertouw ['f1...] - vliegertouw 
vliegerwedstried (spot, ba) de; -en ['f1 ... ] 
1. vliegerwedstrijd 
vliegespuite (Db, Nbk) de; -n; -spuitien 
['fli:ga ... ]  1. spuit met verstuivend gif 
tegen vliegen e.d. 
vliegespuiten onbep. w. ['fli:ga ... ] 1. met 
de vliegespuite werken Laeter begonnen 
we te vliegespuiten in bokken en stallen, 
mat daor zatten ok bezwa oren an (0w) 
vliegespul (Dfo, Nbk) et ['fli:ga ... ]  1. 
(verz.) vliegen en andere insekten Dat 
vliegespul moe'n we perberen buten te 
bolen (Dfo) 2. middel tegen vliegen enz. 
(Nbk) 
vliegestik (Dfo, El, Obk, Op, 0w) de; - 
ken; -kien ['fli:go ... ] 1. steek of beet van 
vliegen, muggen e.d. 
vliegestip (Bu, Nw) de; -pen; -pien 
['fli:gosflp]  1. vliegestrontje (z. ook 
vliegepikkies) D'r zitten vliegestijopen op 
et glas (Nw) 
vliegestolpe (Spa) de; -n; ...stolpien 
['fli:gastolpa] 1. stolp over voedsel tegen 
vliegen e.d. 
vliegestront (Bdie, Bu, Obk) ['fli:ga ... ] 1. 
vliegestront 
vliegetied (Bu, Db, Dfo, El, Nbk, Obk, 
Op, 0w, Pe-Dbl) de; -en ['fli:gotitj 1. 
tijd, seizoen waarin zich veel vliegen 
voordoen De vliegetied is d'r weer (Nbk), 
Mit Berkoper mark wo 'n de vliegen lcwaod 
en bietenij, ongeveer 8 september, mit 
Dwingeler mark gaon ze vot, de twiede 
deensdag in oktober (Bu) 
vliegevangen (Nbk, 0w) onbep. w. ['fli: 
go...] 1. vangen van vliegen AJ'd'rliem op 
smeren IcuJ' vliegevangen (0w) 
vliegevanger de; -s; -tien ['fli:go --- ] 1. 
middel om vliegen te vangen: langwerpige 
strook bruin papier waaraan vliegen blijven 
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kleven (Np) Veur de vliegen hangen we 
een vliegevanger op (Pe-Dbl), Die vliege- 
vangers plakken goed (Spa) 2. zonnedauw 
(verspr.) 3. bep. vogel: vliegenvanger (Np, 
Obk, v) een bonte vliegevanger (v) 
vliegeweer (Bu) et ['fli:ga ... ] 1. weer 
waarbij er veel vliegen zijn (met ook veel 
andere dan de gewone huisvlieg) Et is 
vliegenweer, mit een protte kleine vliegen 
en bliende vliegen (Bu) 
vlieggat (Op, Sz, bs: Dfo, Obk) et; -ten; 
-tien 'fli:xaq 1. vlieggat, ijlgat in een 
bijenkorf 2. gat in een uilebord (Sz) 
vliegmesiene ['fli(:)xmosino, ook wel 
'flixinasina] - vliegmachine 
vliegpiaanke (bs: Dfo, El, Obk, Op) Ook 
anvliegplaankien (bs: Dfo, El, Obk, Op) 
de
'

-n; ...plaankien ['fli:x ... ] 1. (vaak 
verkl.) plankje onder het vlieggat van een 
bijenkast, aan de buitenkant Op et 
vliegplaankien kun de bijen an en van 
vliegen (bs), Et an vliegpiaankien van de 
kaaste is drijber, dat kuj' naor boven 
klappen; dan is hij dichte en dan kuj' d'r 
bijglieks trilt reizen (bs) 
vliegramp (spot.) ['f1i)xramp - vlieg-
ramp 
vliegreis z. vhègreize 
vliegreize (1)  Ook vliegreis (spot-) 
['fli(:).J - vliegreis 
vliegrichting (1, bs) de; -en, -s ['fli(:)x... 
1. richting waarin wordt gevlogen, i.h.b. 
van bijen (bs) 
vliegroute (spot.) ['fli(:)xruto - vliegroute 
vliegtugefebriek (1) 'flixty:gofabrik - 
vliegtuigenfabriek 
vliegtuug [flixtyx] - vliegtuig 
vilegtuugbezine (spor.) [f1...] - vliegtuig-
benzine 
vliegtuugkaper (spor.) ['f1...] - vliegtuig-
kaper 
vliegtuugmacht (vo) de; -en ['f1 ... ] 1. 
militaire eenheid uit vliegtuigen bestaande 
een grote vliegtuugmacht (vo) 
vliegtuugmoter ['flixtyxrno:otr] - vlieg-
tuigmotor 
vliegtuugongelok['fl...] - vliegtuigongeluk 
vliegtuugperduktie (1) ['fi ... ] - vliegtuig-
produktie 
vliegtuugvleugel (spot.) ['f1...] - vliegtuig-
vleugel 
vliegtuugwrak (spot.) ['f1...] - vliegtuig-
wrak 

vliegvekaansie (spot.) ['fli(: )xfkâ:nsi] - 
vliegvakantie 
vliegveld ['fli(:)xfelt] - vliegveld (...) In-
gelse en Amerikaanse vliegtugen die now 
staorigan de baos weren in de locht en 
Duutse vliegvelden en febrieken bom ber-

deerden (vo) 
vliegwark (Nbk) Ook vliegwerk (Spa) 
['fli(:)x --- / ... ] - vliegwerk, in niitkeunst en 
vliegwarkhaastig en niet erg degelijk: Da's 
trilt keunst en vliegwark in mekeer zet 
(Spa, Nbk) 
vliegwerk z. vliegwark 
vliegwiel (spot.) ['fli(:)xwil] - vliegwiel 
vliegwielandrieving (spot.) de; -s, -en 
['fl ---  1. aandrijving d.m.v. een vliegwiel 
vliem (Nbk, Op,  0w) Ook vlienze (Obk), 
vlim (0w, Sz) de; -en; -egien, -pien 
[flim(o)/fltm] 1. scherp mesje, vlijm, lancet 
Veur et laoten van vee wedde een 
laotmessien of vliem bruukt (Op), zo 
scharp as een vliem vlijmscherp (Obk, 0w) 
vlieme Z. vliem 
vliemen (Okb, 01-Nl) zw. ww.; onoverg.; 
vliemde, het vliemd [fliip:] 1. snel 
doorsnijden met een mes 
vliemschaarp z. vliemscharp 
vliemscharp (Dfo, Diz, Nbk, Nt, Nw, 
Obk) Ook vliemschaarp (Dfo), 
vliemscizerp (Spa) bn. [flim..., aks-
wisselt/ ... ] - vlijmscherp Et mes vligt d 
deur, et is vliemscharp (Nw) 
vliemscherp z. vliemscharp 
vliemstrieken (Wol) onbep. w. ['flim ... ] 1. 
vleien, flikflooien 
vlier z. vleer 
vlierbloemethee (01-Nl) de ['f1...] 1. 
vlierthee 
vlierhoolt et ['f1...] 1. hout van de 
vlierboom We scheuten mit een netien 
waor een stokkien vleerhoolt op zat mit 
een inktpenne op et uutaende (Op) 
vlies (Bu, Nw), z. ook vluus et; vliezen; 
-ien ['flis] 1. vlies, vel een vliesien veur 't 
oge (Bu, Nw) 
vlieseline (Bu, Nbk) - vlieseline Daorhe'k 
vlieseline in nijd (Bu), ...  tussen zet (Bu) 
vliet de [fit] 1. vlijt, moeite, zorg voor het 
werk, ijverigheid (.) en hoe al dat laand 
mit vliet, overleg en mit verstaand bewerkt 
wedt (b), Wij warken tegere mit noch t en 
mit vliet (b), Hij dot goed vliet op zien 
wark (Nbk), zien vliet doen zijn uiterste 
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best doen (Bu, EI, Ma, Obk): Hij het zien 
vliet d'r wel opdaon(Obk, Bu) * Mitvliet 
en moed wodt heide goed/Mar zonder 
stront hifi? 't heidegrond (0w) 
vlietig ['flitox] - vlijtig een vii aug 
mazinegien (Db) 
vlijen (Obk) ['flsj(d)] - neer vlijen, vlak 
leggen Hoe wodde et stro vlijd? (Obk) 
vlijt (1) de [flejt] 1. vlijt: als beoordeling 
op school (z. ook vliet) Over vlijt en 
gedrag wollen ze liever niet praoten (1) 
vlijtig (flp) ['flejtox] - vlijtig, in vlijtig 
liesien vlijtig liesje (fp) 
vlim Z. vliem 
vlinder Ook vlinter (k: Ste) de; -5; -tien 
['fltndrt..tr] 1. bekend insekt: vlinder 2. 
(verkl.) tenger meisje of vrouw (Db) 3. 
iemand die er 's nachts veel op uit is (Dho) 
Die vlinder is bij naacht en ontiede bij de 
weg (Dho) 4. vlinderstrik (Bu, Dho, Ste) 
Hij het de vlinder vew-  (Bu) 5. (verkl.) 
haarspeldje met de vorm van een vlinder 
(Db) 
vlinderbloeme (spor.) ['f1...] - vlinder-
bloem 
vlinderbloemig (vo) ['flindçblumax] - 
vlinderbloemig En in deere helte zijde hij 
op anraoden van de laan dbouwm eester lii-
pinen, een vlinderbloemig gewas, datzels 
stikstof maekt an de wortels (vo) 
vlinderboek ['f1...] - vlinderboek 
vlinderfemilie (1) ['fl .4 - vlinderfamilie 
vlindernet (Obk) ['f1...] - vlindernet 
vlinderpolle (1) ['f1.-.] - vlinderstruik 
vlinderstrik ['f1...] - vlinderdasje 
vlinderstruke (spor.) ['f1...] - vlinderstruik 
vlinter z. vlinder 
vlo Ook vlooie (Nbk) de; vloden (Nbk, 
Nw, 0w), vlooien (verspn) [Eo:] 1. bekend 
insekt: vlo Vloden hadden de hiele dag 
tusken de dekens zeten te hongerlappen; 
aovens zatten ze mit de bek wied los de 
znaensken op te waachten: Kommen jim 
haost'? Dan konnen ze de schae weer goed 
inhaelen ( 0w), vlooien hebben, iene de 
vlooien ofvangen te slim af zijn (Ma, Spa, 
Wol) * De aarnzste vlooien stikken et felste 
magere, spichtige mensen durven het 
meestal wel te zeggen (Ste), ook: mensen 
menen soms dat ze heel wat voorstellen 
(Ste), .. op een felsten id (Ste) 
vlochien (Nw) et ['floxis] 1. kort tijds-
bestek dat men even elders is Even een 

vlochien naor de buren een korte poos, 
bijv. korte theevisite (Nw) 2. z. vlechien 
vloeit Ook vlucht (Wil, ho: Op: bet. 3) 
de; -en; vlochien [floxt/flAxt] 1. (g. mv, g. 
verkl.) het vliegen (van bijen) in de vlocht 
raeken (weer) gaan vliegen, de korf uit 
gaan (j), een fesant in de locht schieten 
terwijl hij vliegt (Nbk), Ze scheuten ze in 
de vlocht (Bu) 2. wijze van vliegen An de 
vlocht kuj' zien dat et een roofvoegel is 
(Nbk) 3. gelegenheid of route van vliegen 
De voegels hebben daor de vlocht langes 
(Obk), vlocht op 't kooi vooral gezegd van 
rijk iemand met een stuk of wat dochters 
die bij mannen gewild zijn, vaak vooral: 
om later te kunnen erven (Ste), zo ook D5- 
komt vlocht op 'e kooi er komen gegadig-
den, belangstellenden (Obk) en D'r was 
aorig vlocht op 'e husse er waren veel 
mensen, er was veel belangstelling, veel 
bezoek (bo: Op, n) 4. keer dat een mens, 
een dier, een toestel vliegt 5. groep vogels 
die vliegt Daorgaot al weer een zwaarm 
[nl vogels], kiek is d'r ok al een vlocht 
langes gaon (Op), een vlocht kiewieten 
(Nbk), ... voegels, ...gaanzen 6. totale 
breedte bij uitgespreide vleugels De 
buizerd het een briede vlocht (Bu, Nbk), 
Een ooievaar het ok een hiele vlocht (Nw), 
(bij vergelijking:) Een koe nut grote 
horens het een biele vlocht op 'e kop (Bu) 
7. het vluchten op 'e vlocht gaon/slaon 
ervandoor gaan (Nw) 8. het weg zijn, het 
er eens uit zijn, in op 'c vlocht (Obk): Die 
vrouw is vaeke op 'e vlocht is veel 
onderweg, elders, niet thuis (Obk) 
vlochtauto (1) ['f1...] - vluchtauto 
vlochtbaarm ['fl . 4 - vluchtberm 
vlochten ['floxtv] - vluchten, ontvluchten 
vlochtgang (spor.) Ook vluchtgang (Wil) 
['fl.1 ... ] - vluchtgang 
vlochtgegevens (spor.) ['f1 ... ]  - vlucht-
gegevens 
vlochtig bn.; -er, -st ['floxtox] 1. opper-
vlakkig, terloops vlochtig de handdoek 
over de taofelhaelen (Dhau) 2. (van jonge 
vogels) al in staat te vliegen De jonge 
voegels bin al vlochtig (Obk) 3. snel 
vervliegend, etherisch (Obk) Die vloeistof 
in de fJesse is zo vlochtig dat de stoppe d'r 
drekt weer op moet, aanders hooi ie d'r 
niks van (Obk) 
vlochtkaptaol (1) ['fl ..] - vluchtkapitaal 
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vlochtlam (Np, v) bit [floxtlam; aks 
wisselt] 1. (van vogels) niet (meer) in staat 
te vliegen een vlochtlanime liester (v), Ze 
hebben die petries vlochtlam scheuten (Np) 
vlochtiejder (1) ['II ... ] - vluchtleider 
vlochtlelding (spot.) ['f1...] - vluchtleiding 
vlochtneiging (1) ['f1 ... ] - vluchtneiging 
vlochtnominer (1) ['f1...] - vluchtnummer 
vlochtpad (verspr.) Ook vluchtpad (WIl) 
et ['floxtpat/'fL&xt ... ] 1. vluchtweg, vlucht-
route et vlochipad bij de stienze (Sz) 
vlochtplak (1) ['f1..] - vluchtplaats 
vlochtplan (1) ['fl --- ] - vluchtplan 
vlochtroute (1) Ook vluchtroute (s) ['fl--- 

- vluchtroute 
vlochtstrook (Nbk) ['f1..] - vluchtstrook 
D'r zit een vlochtstrook langs de diek 
(Nbk) 
vlochtwark ['floxt...] - vlechtwerk, ge-
vlochten materiaal De kiepeloop is van 
vlochtwark, daor wodt okgaas wit bedoeld 
(Np) 
vlochtweg (Obk) ['fi ... ] - vluchtweg 
vloed de [flut] 1. vloed, i.t.t. eb 2. 
uitvloeiing van vochten, in witte vloed 
bep. witte afscheiding (Dfo): As een koe 
nao etkalven nog witte vloed het, moet hij 
een pil van de veearts hebben (Dfo) 
vloeddiek (verspr.) Ook kopdieke (Spa) 

- zomerdijk langs een stroom 
vloedgolf (spor.) Ff1..] - vloedgolf (lett.) 
vloedlijn (spot.) ['fi --- ] - vloedlijn (op het 
strand) 
vloei [fluj] - vloei: zijdepapier, ook: 
vloeipapier (om mee af te vloeien), 
sigarrettenvloei 
vloeiber (spot.) ['f1..] - vloeibaar (van 
stoffen: kunnende vloeien) 
vloeiblad (spot.) ['fi ... ] - onderlegger, 
vloeimap 
vloeien (Obk, Ste, Wol) ['fluj(d)n] - 
vloeien: stromen (niet erg gebruikelijk) 
(Ste); vaginaal bloeden (Wol): Die vrouw 
het de hele dag vloeid (Wol); afvloeien 
met vloeipapier (Obk) 
vloeiend ['fluj(d)nt] - vloeiend: vlot 
sprekend (m.b.t. een taal): vloeiend Fraans 
praoten 
vloeigien ['flujxin] - vloeitje (voor een 
sigaret) 
vloek z. vluuk 
vloekbeest z. vluukbeest 
vloeken z. vluken  

vloeker(d) z. vlukerd 
vloer Ook vloere (Bdie, Mun, Nt, 01-Nl, 
Pe-Dbl, Sz) de; -en; -tien ['flu:or(a)] 1. 
vloer (van een vertrek) een klied op 'e 
vloer leggen, deur de vloer zakkeA .. .ga on, 
op 'e vloer slaopen, Wie moet daor over de 
vloer as die vrouw dommiet nut akken zal 
het huishoudelijke werk doen (Obk), Ze is 
wel zo uuthuzig, ze is liefst altied bij een 
ander over de vloere ze is het liefst bij een 
ander (Sz), N. mag d'r niet meer over de 
vloer kommen mag daar niet meer binnen 
komen (Obk, Op), Et was daar schone as 
de braand, ie konnen van de vloer wel eten 
(Op, Obk), Ie moe'n niet mitien van de 
Vloer op 'e zoolder stappen je moet niet te 
snel willen (Op) 
vloerbalke Ook vloerebalke (Nt) ['fl.../...] 
- vloerbalk 
vloerbaole z. vloerbolle 
vloerbedekking ['f1 ... ] - vloerbedekking 
Wat zal die opkieken dat ik nije vloer-
bedekking heb (Dhau) 
vloerbolle (Dfo, Mun) Ook vloerbrood 
(verspr.), vloerbaole (Dfo) ['fL.1---  - 
vloerbrood Vloerbaole wodt op 'e plaete 
bakt in de oven (Dfo), D'r is nog altied 
plaet- of vloerbrood (0w), Oonze bakker 
bakt op 't heden 'vloerbrood war vroeger 
'riegeleweg' (Obk) 
vloerbrood z_ vloerbolle 
vloere Z. vloer 
vloerebalke z. vloerbalke 
vloeriezer (0w) et; -s ['flu:or ... ] 1. bep. 
ijzeren plaat onder een klomkachel, vgl. 
We hadden ok nog een dik vloeriezer op 'e 
vloer liggen wit een lissien d'r ommetoe 
dat okgeregeldniooipoetst wodde waor as 
de klomkachel op ston (0w) 
vloerkleed z. vloerklied 
vloerklied (Ste, Np en oost.) Ook 
vloerkleed (Bdie, Op en west.) ['fi...] - 
vloerkleed 
vloerlegger z. vloerligger 
vloerligger  (Dho, El, Obk) Ook 
vloerlegger (Bu, Np, Nw, Op) ['fl ... I ... ] - 
vloerbalk Oonze vloer zakte deur, dat 
kwam deur een verrotte vloerlegger (Op), 
Dfr moet een nije vloerlegger onder (Bu, 
Np, Nw, Op) 
vloermatte (vo) ['f1..] - vloermat de 
taofel, de wrakke stoelen, de vloermatte 
wit gatten d'r in (vo) 
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vloerplaanke (Nbk) de; -n; ...plaankien 
['f1...] 1. elk der planken van een houten 
vloer (Nbk) 2. z. koeplaanice 
vtoerplaete (Nbk, 0w) de; -n [t..] 1. 
hetz. als kachelplaete, z.  aldaar De 
klornkacbel ston op een jezeren vloerplacte 
(0w) 
vloerreuster (Diz, Op) et, ook de; -5; 
-tien ['f1...] 1. vloerrooster As de winter 
komt, wodt de vloerreuster vaeke dichte-
daon (Obk) 
vloertegel (spor.) ['f1...] - vloertegel 
vloerverwaarming (spor.) ['f1...] - vloer-
verwarming 
vloerzaand (0w) et [T...] 1. hetz. als 
heerdzaand, z. aldaar 
vlugge Ook vlugge (WH), vlug (bet. 4) 
bn., bw.; -r, vlogst ['flogo/'flAgWflAX] 1. 
(bn.) vlug: qua lichaamsbeweging HJ'J is 
niet zo vlogge meer niet meer zo goed ter 
been (bo: Nw), (gezegd om naar iemands 
gezondheid, konstitutie te vragen:) Nog 
goed vlogge? (b: im), De schrieverties bin 
oe zo vlugge (Spa), zo vlogge as een 
strontvliege gezegd als iemand niet bep. 
vlug is (Np), Die is zo vlogge as een aol 
(Nw), Dat hopertien is zo vlogge as 
waeter, zo vlogge as een kiewiet, ...as een 
zwiepe (Np, Op), ...as een aep (Db, Dfo), 
• . .as een vis in et waeter (Dmi) 2. vrij snel 
vorderend, Vrij snel gaand Dat gaot 
vlogge! (b), 't Gaotzo vlogge as een moes 
in de nraelzak het schiet niet op (Ma), 
(zelfst.) an de vlogge wezen diarree 
hebben (Bu, Dho, Sz, El), 't Gaot net zo 
vlogge as een strontvliege om kasttied het 
schiet niet op (Ma), --- mitkasttied(Np), zo 
vlogge as een haeze zeer vlug, snel (Ob, 
Np), zo vlogge as een luus op een teer- 

tonne hij is niet bep. vlug, hij weet niet 
van opschieten (Bu, Ste), ...as dikke stront 
in een trechter id. (Nw), .. .as dikke stront 
in de winter id. (bo: Bu, Nw), ...as stieve 
stront id. (Bu), ...as een strontvliege om 
niyjaor id. (Bu) 3. snel, vlot handelend 
iene te vlogge of wezen (Dfo) 4. (bw.) 
gauw, snel Waor hij zo vlogge bleven is, 
wee'k niet (b), Mar G. schoffelde dr 
vlogge henne (b), Daor zal hij 't zin 
vlogge ofhebben (b), We zullen d'r vlogge 
ben.ne (Np), Ik bin dl- mar vlug wit ot mes 
dew-hcnnc rijst (Sz) 5. (bn.) in vlogge 
grond die snel een goed gewas geeft, 

daarom vaak grond van losse struktuur 
(Nw, Ohw) Vlogge grond was b;y't mei-
tied vroeg klaor om te bewarken en in te 
zijen (Nw) 
vloggighied (Nbk), voor -heid z. -hied 
['flogoxhit] - vlugheid, het vlogge zijn 
vlokke de; -n; vlokkien ['floka] 1. 
sneeuwvlok 2. plukje wol (El, Np) Ik heb 
een vlokkien wolle overbullen wit spinnen 
een kleine hoeveelheid (El, Np) 
vlokken z. vluken 
vlokkerig (Dhau) bn.; -er, -st [flokrax] 1. 
vlokachtig Vlokkerige wolle is niet zo 
best, et is kotte wolle (Dhau) 
vlokturf (0w) de ['flaktAr(o)f] 1. (stofn.) 
vczclige, draderige turf Dan wodde de 
kachel wit wat vlokturfanniaekt(0w) 
vlomark z- vlooiemark 
vlonder (Nbk, Nw, Obk) de; -5; -tien 
['flondç] 1. bruggetje van één of enkele 
planken over een sloot Et buinistap was 
een soort hoolten vlonder, daoraachterhaj' 
etgeutsgat, daor leup de rotzooi in (Nw) 
vlooje Z. vlo 
vlooiebaand (spor.) ['f1...] - vlooienband 
vlooiehiet (Obk) de; -en; -ien ['f1...] t. 
beet van een vlo 
vlooiekruud (OS, Bdie, Bu, Dho, Nbk, 
Np, Sz) et ['f1 --- ] 1. (verz.) bep. heester, nl-  
gagel, of takjes daarvan (vaak gebruikt 
tegen vlooien in het bed) 
vlooiemark (Mun) Ook vlomark (Ma) de; 
-en; -ien ['fl..i ... ] 1. rommelmarkt 
vlooienettien z- vlooierek 
vlooiepik z. vlooiepikke 
vlooiepikke (Dho) Ook vlooiepik (Spa) de 
['f1 --- ] t. drek van vlo 
vlooierek (Nw, Ste) Ook vlooierikkien 
(Ste), vlooieneuien (Dfo, Sz) et; -ken; - 
kien ['flo:ojo --- /'flo:ojorikinl'fl ... ] 1. aan een 
spinneweb doen denkend stukje stof, stukje 
stof met gaatjes dat een driehoekje vormt, 
aangebracht in de plooi van een hemd 
(tegen het inscheuren; mogelijk soms ook 
ter versiering) 
vlooierikkien z. vlooierek 
vlooiestip (Nbk, Np, Obk) Ook vlooie-
stippe (01-N1) de; -pen; -pien ['f1 ... ] 1. 
vlooiescheet (Np, Obk, 01-Nl) 2. vlooie-
beet (Nbk) 
vlooiestippe z_ vlooiestij, 
vlooiestront z. vlostront 
vlooietakken (f) mv. ['f1...] 1. bep. 
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heester: gagel, ook: takken daarvan 
vlooietheater (1) ['fL.] - vlooientheater 
vloot de; vloten; vlotien ['flo:ot] 1. vloot: 
van oorlogsschepen of van gewone 
schepen Een grote vloot mit ontelbere 
duukboten, een vloot die hij sterker 
rnaeken wil as de Engelse (vo) 
vlostront (Nbk) Ook vlooiestront (Op) 
['fl -- -  ... ] 1. uitwerpselen van een vlo 
vlot 1 de; -ten; -tien [flat] 1. vlot: 
provisorisch middel om mee te varen: van 
boomstammen, balken naast elkaar 2. 
klein, plat vaartuig (Np, Nt), vgl. Een vlot 
is groter as een punter, en hij is slicht van 
hoven (Np) 
vlot II bn., bw.; -ter, -st [flat] 1. vloeiend, 
gemakkelijk in handelen, vooral: in het 
spreken 't Is een kraan van een kerel, die 
gaot alles even vlot mit de hanen (Obk), 
Hij kan vlot prenten (Nbk), Een vlotte 
praoter is et niet hij praat weinig, weinig 
vlot (Nbk) 2. vlug, zonder belemmering, 
gemakkelijk As d'rniet veulgrus in 't land 
staot, gaoj' d'r vlot bij langes (Spa), Ze bin 
d'r altied vlot bij om je te helpen (Np), 
11i7 is d'r vlot bij is er als de kippen bij, 
ook: heeft al snel verkering (Nbk), Et gaot 
niet altied lieke vlot (Nbk), d'r vlot en toe 
wezen snel bereid (Db, Dhau), een vlotte 
meid gemakkelijk tot seks te bewegen (Nt, 
Obk) 3. vlot, soepel in de omgang een 
vlotte meid vlot in de omgang 
vlotgrus (01-Nl, Spa) Ook vlottegrus (Sz) 
['flot ... ..flata...  - vlotgras (bep. grassen 
aan de waterkant) 
vlothied (Obk) ['f1...] - vlotheid 
vlotop [flotop; aks wisselt] - vlotweg, op 
vlotte wijze (van het spreken) Hij kan 
vlotop praoten (0w), Soms kan ik heus 
moeilik verstaon, raar as ze vlotop praot, 
dan gaot et wel (Op) 
vlottegrös (0w) et ['flata../..d 1. zachte 
dravik 
vlottegrus z. vlotgrus 
vlotten zw. ww; vlotte, is vlot ['flatv] 1. 
soepel en snel verlopen Et werk wil niet zo 
best vlotten (Man), Et werk vlot aorig 
(Ma) 2. drijven, dobberen, in alles vlotten 
en drieven laoten alles op z'n beloop laten, 
z'n gang laten gaan (Sz) 
vlotter (Ld, Nbk, Nw) de; -s; -tien ['flatç] 
1. vlotter: van een verbrandingsmotor Even 
op 'e  vlotter drokken, dat de bezine 

vlogger komt! (Ld) 2. drijver, vlotter D'r 
zit een vlotter in de bak; die hoolt et 
waeter ok tegen as et bakkien vol zit 
(Nbk), Een w. c. kan ok een vlotterbak 
hebben, daor zit een vlotter in (Nw) 
vlotterbak (Ba, Db, El, Nw, Op,  Spa, Sz) 
de; -ken; -kien ['flotr --- ] 1. bak met vlotter 
Een w. t. kan ok een vlotterbak hebben, 
daor zit een vlotter in (Nw), Een vlotterbak 
die verspreidt et over de drinkbakken nl. 
van de koeien (Bu) 
vlotteren (spor.) ['flotru] - vlotteren 
vlotterkleppe (spor.) ['f1...] - vlotterklep 
vlotterkruud (Mun, Sz) et ['flotç ... ] 1. 
waterranonkel 
vlottighied (Np, Spa), voor -heidz. -bied 
['flotoxhit] - vlotheid, het vlot zijn Deur de 
vlottigheid van die meensken bin ze d'r 
tussen kommen het vlot zijn in de omgang 
(Np) 
vlotweg (spor.) [aks wisselt] - vlotweg 
vluchien z. vlechien 
vlucht z vlocht 
vluchte z. vlechte 
vluchtgang z. vlochtgang 
vluchthaven (ko) ['f1 --- ] - vluchthaven in 
de buurt van et oolde vluehthaven tien bij 
de Lemster hoeke (ko) 
vluchtnaalde z. vlechtnaalde 
vluchtroute z vlochtroute 
vlug Z. vlogge 
vlugge Z. vlogge 
vluken Ook vloeken (01-Nl, 0p, Spa, Sz, 
Wol), vlokken (Ld, Nbk, Nw, b) zw ww.; 
onoverg.; vluukte, het vluukt ['flylq]I'flukfl/ 
'flokij 1. vloeken, vloekend praten Heus 
¶in  es vluken (Ste), Vrouwlu gierden, 
manlu vlokten (b), Hij was zeker aorik 
kwaod, went hij vluuicte om 't aandere 
woord (Np, Dfo), Hij doet niks as vloeken 
en tieren (Sz), 1h3 vluukt alle duvels nut 
de hel hij vloekt enorm (Np), vluken as 
een ketter (Np, Op, Spa, Wol, Ste),  as 
een kriegsh eld (S z), ..as b dragonder(Sz), 
- ..as een heiden (Dfo), Et gong op een 
vluken en raozen ze gingen vloekend en 
razend tekeer (Nbk, Np), ...op een vluken 
en angaon id. (Np) 
vluker z. vlukerd 
vlukerd (Bdie, Spa) Ook vluker (Nbk), 
vloekerd (Spa), vloeker (01-Nl, Wol) de; - 
s ['flykçttllykç/'flukçt/ ... ] 1. iemand die 
voortdurend vloekt 
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vluuis Z. vluus 
vluuk (Bdie, Nbk, Nw, Obk, Spa, Ste) Ook 
vloek (01-Nl, Spa, Wol) de; vluken; 
vlukien ['flyk/fluk] 1. vloek, het vervloekt 
zijn D'r rust gien zegen op, dr rust een 
vluuk op gezegd bijv van een huis dat al 
meerdere keren is afgebrand (Nw), zo ook 
De vluuk lag d- op (Obk) 2. keer dat men 
vloekt In een vloek en een scheet was hij 
klaor in een ommezien (Spa), zo ook In 
een vluuk en een zucht was et klaor (Ste) 
vluukbeest (Bdie, Obk, Sz) Ook vloek-
beest (Sz) et; -en; ...besien ['flygbt:sU..J 
1. iemand die veel vloekt 
vluukwoord (Db, b) et; -en; ...woortien 
['flylc..J 1. vloekwoord, woord om mee te 
vloeken (.) mar wij kennen 't niet as 
vluukwoord (Db) 
vluus Ook vluuis (bet 1: Nbk), z. ook 
vlies et; vluzen; vlusien [flys/fly:js] 1. 
vacht (van schapen) Is dit een vluus van 
een enterschaop? (0w), Ik heb et schaop 
scheuren, een best vluus (Sz), Een vluus 
lcwan2 in een zak; in een zak gongen twie 
of drie vluus wol (Nbk), een vluus wolle 
vacht van één schaap: Ze pakt dan zo wat 
uut 't vluus wolle en dan trekt ze dat zo 
wat uut niekeer, dat 't een klein betien wat 
geliek wedt, zeg mar, dat ze d'r een mooi 
draotien van spinnen kan ( bo: Bu) 2. vel, 
vlies op water, melk of evt. een andere 
vloeistof een vluus over et pompswaeter 
bijv. van ijzeroer (Nbk), ook: een erg dun 
laagje ijs (Nbk, Np): D5-  ligt al een vlusien 
op 't waeter (Np), Af' lekkere raotbunniij 
hebben willen, moej' init et uuttrekken 
waachten tot de raemen verzegeld binnen; 
de bijen hebben d'r dan een vluus over-
henne trokken van was (bs: Dfo, El, Obk, 
Op), (als verz.) vluus op 'e bri5 (Spa) 3. 
dichte laag gras die groeit (Bu, Np, Obk, 
bo: Bu, Nw) D'r staoteen vluusgrös op; et 
moet mijd wedden, dan is et mooi dicht 
grös (Bu), . .een dik vluus... (Obk), ... een 
best vluus... (Np) 
vul. - afkorting van veurnaemelik 
vn(w). - afkorting van veurnaem woord 
vocht et [foxtj - vocht Botter wodt kew-d 
op vocht en vetgehalte (Dfo), De muren 
bin nat van et vocht (Nbk) 
vochtgehalte (spot.) ['f --- J - vochtgehalte 
vochtig ['foxtox] - vochtig, nattig een 
vochtij doekien, vochtige locht, Et was 

wat zoelig, vochtig weer (S z), Oonze kel-
der is weer zo vochtig (Nbk), een vochtij 
buus (Nbk), vochtige muren 
vochtighied Voor -heid z. -bied [t..] - 
vochtigheid: het vochtig-zijn De muren 
schimmelen van vochtighied (Nbk); vocht 
Die vochtighied moe'n we mar es wat van 
de muren zien te kriegen (Nbk) 
vochtighiedsgraod (1) ['f...] - vochtig-
heidsgraad 
vochtighiedsmeter (1) ['f...] - vochtig-
heidsmeter 
vochtighiedstoestaand (1) [T...] - vochtig-
heidstoestand 
vochtwaote (Ste) ['f...] - vochtmaat, 
maatbeker of maatinhoud van vloeistoffen 
Een halfmingel is een vochtmaote van een 
halve liter (Ste) 
vochtmeter (spor.) [T...] - vochtmeter, 
hygrometer 
vochtplaante (1) [T...] - vochtplant 
vochtplak (spot.) [T --- ] - vochtplek 
vodde Ook vorre (Dfo), vodden (ho: Bu: 
bet. 1, in verb.) de; -n; -gien ['fod/'foro] 
1. lor, vod De voddeman gong mit de karre 
bil de hazen langs en reup: Bin d'r nog 
vodden?' (Dfo), D'r komt nooit meer iene 
om vodden bij de deure (Obk). N ]cup 
vroeger om vodden (Np), .&2 now dook 
jow broek niet as een oolde vodde onder 
de stoel, beur! (b), Die oolde jasse kan 
now wel in de vodden (Nbk), Geefme die 
vodde mar even d.i. bijv. om  er een vieze 
substantie mee op te ruimen (Nbk), Die 
jurk kan wel bij  de vodden (Nw), Doe et 
mar bij de vodden (Nw), Et bin allemaol 
vodden en bellen vodden en lompen (El), 
Hij het vodden om 't gat draagt zeer oude, 
versleten kleren (Nbk), zo ook Die kerel 
had niks eers as vodden om de boud (Np) 
en Wat hef' toch een oolde vodde an een 
oud, slecht kledingstuk (Bu), Hiy lopt ok 
haost mit vodden en is slecht gekleed 
(Dhau), Hij wol slim goedkoop, mar de 
jasse is dan ok een vodde geliek (Db), Hij 
het een gezicht as een oolde vodden kijkt 
erg zwart (bo: Bu) 2. (niet negatief) lap, 
deken, laken, kleren enz. iene op 'e vodden 
geven een pak slaag geven (Diz, El), iene 
aachter de vodden zitten achter de broek 
zitten (Diz, b: lm, Np), Hij is me nao en 
de vodden kommen zat me na en had me 
haast te pakken (Nbk), iene bi5 de vodden 
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voddebak - voeden 

kriegen vastpakken (Bu, Np, Obk): Hij 
kreeg de dief tIj de vodden (Obk), A Wie 
bij de vodden kriege, kriej' een pak op 'e 
donder (Np), iene hij de vodden griepen 
(Spa), ...paicken (Spa), Die bad mij zo hij 
de vodden had mij zo te pakken (lett.) 
(Ma, Nbk), ook Eg.: hij had me te pakken, 
nam me te grazen(Nbk), zo ook Hij het 
him (goed) hij de vodden had hij heeft 
hem belazerd (Dfo, Nw), ook: hij heeft 
hem de waarheid gezegd (Nw), We maek-
ten dat we onder de vodden kwammen 
gingen snel naar bed (Dfo), onder de 
vodden gaon naar bed gaan (verspr.), 
.kroepen id. (El), ..Jiggen in bed liggen 

(Db), een gezicht as haj' vodden vreten een 
nors gezicht (Np) 3. sletterige vrouw, 
sletterig meisje (Bu, Nw, Obk) Et was een 
vodde van een wief(Obk), Die meid dat 
is een vodde (Nw) 
voddebak (Np, Nt) de; -ken; -kien 
['fodo ... ] 1. voddenbak 2. bed, vooral in 
verb. (Np, Nt): naor de voddebak naar bed 
(Nt), in... (Nt) 
voddeboer ['fodo --- ] - voddenboer 
voddegien et; voddegies ['fodoxin] 1. 
kleine vodde z. aldaar, bet. 1 2. stukje 
papier (Ma, Nbk) Hij bad et op een 
voddegien schreven (Ma), Hej' ok even een 
voddegien pepier veur mij? (Nbk) 
voddegoed (Dfo) ['fodo...] - voddegoed, 
prullegoed Dat Is ok voddegoed (Dfo) 
voddejood (Nbk, Sz) ['fodojo:ot] - 
voddenboer; ook als scheldwoord (dan 
zonder speciale bet.; al dan niet enigszins 
schertsend) 
voddekarre (Bdie, Bu, Dfo, Dhau, El, 
Nbk, Np, Obk, Wol) de; -n [t..] 1. kar 
waarmee de voddenboer langs de huizen 
gaat L.M. uur Wolvege Jeup vroeger mit de 
voddekarre (Bdie, Wol) 
voddekoopman [T...] - voddenkoopman 
voddekörf (b: Im, ho: Op, Np) de [T...] 1. 
lett. korf om vodden in te doen, all. fig. in 
de verb. Een vrijgezel van boven de dattig 
komt in de voddekörf zo iemand wil 
niemand meer (b: Im), We zuken de vod-
dekörf mar weer op gaan maar weer eens 
naar bed (ho: Np, Op) 
voddel z. vorrel 
voddemaand (Dho) [T..] - voddenmand, 
verder in (Eg.) in de voddemaand naar bed 
(Dho) 

voddeman ['fodo ... ] - voddenman De 
voddeman gong mit de karre bij de huzen 
langs en reup: 'Bin d5-  nog vodden?' (Dfo) 
vodden (Dfo, Np) zw. Ww.; overg.; 
vodde/voddede, het vodded ['fod4] 1. aan 
iets trekken, plukken Die meugen ok graeg 
an iene zitten te vodden (Dfo) 
vodderen ['foçl ] - vorderen: opeisen (van 
goederen), in beslag nemen In de oorlog 
kregen de peerden wel es een naegel in de 
hoeve, dan weren ze kreupel en wodden 
niet vodderd deur de Duutsers (Dfo), In de 
oorlog wodden de poerden vodderd (Nbk, 
Np); verlangen (p), in Om inienen te 
besluten en alles veur leugens aa te nemen, 
ICUJ' van mij ok niet vodderen (p) 
vodderig bn., bw.; -er, -st ['fodrox] 1. 
vodderig, op slordige, prullerige wijze Bij 
is wat vodderig in de kleren (Ste, Nbk), 
een vodderig pak (Bdie), een vodderige 
jurk (Np), Dat is vodderig goed ( El), 
vodderig nijen slordig naaien (Sz) 
voddering de; -s, -en ['f4çuj] 

 1. het vor-
deren vodderings maeken (spor.), D'r zit 
niet vule voddering in het schiet niet erg 
op (Nbk) 2. schuldvordering, eis tot 
betaling Dan kriej' wel een voddering hier: 
van de belastingdienst (Nbk) 3. gelegen-
heid waarbij men dat wat men vordert, in 
beslag neemt (vo) De eredaegs gong 1 
naar de voddering (vo) 
voddezak ['fodosak] - voddenzak De 
ofgedaankte kleren kommen in de vodde-
zak (Dfo), Hij ]op mit de voddezak gaat 
als voddenkoper langs de huizen (Bdie) 
vodse Ook vadse (Wol) de; -n; vodsien 
['fotsa/'fatsa] 1. dikke, vadsige vrouw Wat 
is dat toch een dikke vodse! ( verspr.) 2. 
vieze, smerige (en veelal dikke) vrouw Ze 
is hieleniaole gien huusvrouw, et is een 
echte vodse (Nbk, Op) 3. geslachtsdeel van 
de vrouw (Bdie) Ze hebben heur hij de 
vodse bad (Bdie) 
vodsig (Dhau, Np, Nw, Obk) bn. ['fotsox] 
1. vadsig, meestal van vrouwspersoon 
voedels z. voebens 
voeden zw. ww.; overg., onoverg.; 
voedde/voedede, het voeded ['fudn] 1. 
voeden: voedsel geven Ze voedet et zels 
nl. haar kind, ze geeft borstvoeding (Nbk), 
As een moeder mit heur kleine zit te 
voeden, moet ze altied een posien wachten 
dat d'r eerst een paar boerties koemen (Sz) 
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2. voedzaam zijn (Dho) Dat brood voedt 
wel (Dho) 
voederballon (bs: Dfo, El, Obk, Op) Ook 
voerglas (bs: Dfo, Ei, Obk, Op), voeder-
glas (bs: Dfo, El, Obk, Op) de; -nen; 
-negien ['fudç ... / ... ]  1. bep. glas op een 
bijenkorf waaruit suikerwater zakt naar een 
voederbakje De voederballon lat etsulcer-
wacter gelcidelik zakken as de bijen et 
opnemen uut et sukerbakkien (bs) 
voedereseren (Obk) [fudrosi.:arnj - foera- 
geren: voer halen, tot zich nemen (van 
dieren) Ze [nl. die vogels] trokken bij 
mekeer en wit grote koppels gongen ze 
over 0 onze boerderijen naor de plakken te 
voedereseren (Obk) 
voederglas z. voederballon 
voederkool (Db) ['ffidç ... ] - voederkool 
voederplak (spot.) [f ..j - voederplaats 
voederstied (Dfo) de ['ffidçstit] 1. tijd dat 
men eet Eerst een betien bekommen nao 
voederstied, ieder het zien gerak weer had 
(Dfo) 
voeding de [fudiij] 1. het voeden 2. 
voedingsstof (Diz) In appelmoes zit niet 
vule voeding (Diz) 
voedingsstof (Obk) ['f...] - voedingsstof 
Feerdehuj is licht hui en vent melkvee niet 
vule weerd, want d'r zit niet veule 
voedingsstof in (Obk) 
voedingsweerde (vo) ['f ...J - voedings-
waarde En d'r gong ok haost niks an 
voedingsweerde verleuren (vo) 
voedsel (spot., bs: Obk) et ['fiits] 1. spijs, 
eten, i.h.b. voor bijen: Laeter ligt d'r 
genoeg voedsel in om zels veerder te 
kunnen, de doppen of cellen komt dan een 
zegel(tien) op van was. De zegels W057  
dein-beten as de jonge bijen d'r nut willen; 
dan bef uutlopend brand (bs: Obk) 
voedselgebrek (1) ['f --- ] - voedselgebrek 
voedselhulp (1) [f..J - voedselhulp 
voedselveurziening [t..] - voedselvoor-
ziening Dat leuten de Duutsers wel toe, 
boeren en boere- arbeiders wodden ontzien, 
daor mos de voedselveurziening etja van 
hebben (vo) 
voedster (bs: Obk) Ook voerbije (bs: Op), 
huusbije (bs: 0w) de; -5; -tien ['futstçl 
t.i --- ] 1. voedsterbij De voedsters voeren 
de larven, poppen uut de veurraod eten, 
bestaonde wit hunnij en stoefmael (bs) 
voedzem ['futsrn] - voedzaam Volkoren- 

brood Met voedzem te wezen (Obk) 
voeg (0w) de; -en [fu:x] 1. foudraal om 
een zeisblad, hetz. als voer, bet- 3 
voege 1 de; -n; voegien [fu:ga] 1. voeg (in 
metselwerk) 2. plaats waar delen in een 
konstruktie in elkaar gezet zijn, all. Eg. in 
de verb: uut de voegen uit het verband 
(Nbk, Np, Obk, vo, v): Die gruit nut de 
voegen buitenproportioneel (Np), Die 
oolde kaaste is deur de verhuzing hielendal 
uut de voc-gen (Obk), Dat bokke is 
hielemaole uut de voegen (Np), Wat 
gebeurt hier? De meensken raeken d'r van 
uut de voegen van streek, overstuur (v), H. 
was wit de voegen over die mooie kaemer 
buiten- gewoon opgetogen (vo), Et duurde 
lange vcw-dat ien en aan der weer wat in de 
voegen was wit zien mond weer in orde 
(fl' Iemoe'n war zien daj'gauw weer in de 
voegen kommen dat je snel weer beter 
wordt, de oude wordt (Obk), Etmoet weer 
hi de voegen weer in orde, voor elkaar 
(Dhau), Et wodde weer in de oolde, ver-
keerde voegen zet di. hier: na de Franse 
tijd werd alles weer als daarvoor (s: Nw) 
voege II bn.; -r, voegst ['fu:go] 1. sjofel, 
haveloos Die is voege in de kleren (Bu, 
Nbk, Ste, Hij Jopt d'r voege bij (Np, 
Pe-Dbl), een voegjurkien (Np), Et is een 
voeg pakkien (Np), 't Is voege in mekeer 
nijd slordig (Nbk), Wat komt die man d'r 
voege nut, ze hebben et zeker slim sober 
(Obk), Et ziet d'r war voege uut vrij slecht 
(ho: Np), een voege baeze een haas die 
nog niet geheel volwassen is, ook: nog 
onvoldoende gegroeid om af te schieten 
(0w) 2. vuig, niet eerlijk (n) 
voegel (WS, El, Ma, Nbk, Obk) Ook vogel 
(Dfo, Dhau, El, Ld, Ma, 0w) de; -5; -tien 
[fugi, 'fii:gi (01-Nl, Pe-Dbl, Sb)/fo:gfl 1. 
bekend dier: vogel Aj' voegels voeren, 
voer ie de katten ok als je vogels voert, 
komen er altijd katten op af (Np), de 
voegelties in de vingers hebben tintelende 
vingers hebben, nl. door de kou (Pe-Dbl, 
Wol), fluiten wit de voegefties waor aj'mit 
in de bos binnen met z'n mening niet tegen 
de haren instrijken van degenen onder wie 
men verkeert (1), Ze zien alle voegels vlie-
gen gezegd wanneer met name jongeren 
plezier maken terwijl ze eigenlijk serieus 
aan het werk zouden moeten zijn (Nbk), 

.voegelties... (Np), Ie moe'n je wark 
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aenlik niet vei-sloeren, niet de wilde 
voegels vangen en de tammen vliegen 
laoten je gewone werk veronachtzamen als 
gevolg van andere zaken (vo), Hij het de 
voegels over et net vliegen laoten heeft 
afgezien van de verkoop, ook al kon hij er 
veel voor krijgen (Ste), ...over et mist 
vliegen laoten id. (Sun-Ot), zo bliede as 
een voegeltien (Dho, Nt, Spa, Ste, Sz, 
Wol): Af' vroeger een nij schrift kregen, 
waj'zo bliede as een voegeltien (Sz), Jij 
vligt benneweer as een voegel die de katte 
hij de der het hij is erg druk en onrustig 
bezig (n), ffi3 is as een voegeltien venz-  de 
poes zeer gedwee, zeer gewillig (El) *In  
mei/Leggen alle voegels een eilBeha lve de 
koekoek en de griet/Die leggen in de 
meimaond niet (Nbk, Nw, Ste, Sz), Zene 
vogel in de haand is beter as tiene in de 
locht (0w) 
voegelbakkien (Bu) et; ..bakkies ['f.] 1. 
nestkastje 2. vogelkooitje 
voegelbescharmer (spot.) ['f1 - vogel-
beschermer 
voegelbescharming (spot.) [t..] - vogel-
bescherming 
voegelbuurt (Wol) de ['fug ... ]  1. bep. 
buurt met straatnamen naar vogelsoorten 
(in Wolvege) 
voegeleikursie (1) {'L.] - vogelexcursie 
voegelfiapper (verspr.) Ook vogelfiapper 
(Sz) de; -5; -tien ['fu4flapr/  ... ] 1. iemand 
die met behulp van netten vogels vangt 
voegelhokkien (Bu, Nbk) ['f...] - nest-
kastje 
voegelhutte (spot.) [T...] - vogelhut 
voegelkas z voegelkers 
voegelkassien (v) et; ..kassies {' •1 1. 
nestkastje voor vogels 
voegelkers (Bdie, Ma, Obk) Ook 
voegelkas (Diz), vogelkers (Dhau, Dfo, El, 
Nbk, Np, Obk, h, fp), voegelkerse (Ste), 
vogelkasse (Ld), voegelkosten (Bdie) 
['fugkqs/ ... ] - vogelkers 
voegelkerse z. voegelkers 
voegeiknippe (El, 0w, Spa, Sz)  
vogelknip 
voegelkop (spot.) [T...] - vogelkop, kop 
van een vogel 
voegelkosten z. voegelkers 
voegelkouwe (verspr.) [t..] - vogelkooi 
voegdllaand z voegeltieslaand 
voegelnet (Obk, Op) et; -ten; -tien ['f..l  

1. net  over bep. gewassen, kersen enz. 
tegen vogels 
voegelnust (Nbk, Ld en verspr. west.) Ook 
vogelnust (Ma, 0w) ['f../...] - vogelnest, 
nest van een vogel 
voegelpest (Dhau, Obk) de ['t..] 1. 
Amerikaanse vogelkers 
voegelpote ['f..] - vogelpoot, poot van een 
vogel 
voegelpotien et; . poties ['fugi ... ] 1. kleine 
poot van een vogel 2. bep. plant vogel-
pootje (h, s) 
voegelschae (spor.) [T...] - vogelschade 
voegelsnaevel [T...] - vogelsnavel 
voegeistrik (Dho, Obk, Op) ['t..] - vogel-
strik 
voegeistront [T..] - vogelpoep een flatte 
voegelstront (Ste) 
voegelties mw. ['fugitis] 1. mv. van 
voegeltien 2. tintelingen in de vingers 
(Spa, Ste) voegelties in de vingers hebben 
id. (Ste) 
voegeltiesgaas (Obk, Spa) et ['t..] 1. 
fijnmazig gaas gebruikt in volières e.d. 
voegeltieslaand (verspr.) Ook voegelties-
land (Spa), voegellaand (Obk) et ['fugi 
tis --- I..] 1. aan de speling van de natuur 
overgelaten kultuurland, land waarin niet 
langer vee graast en/of dat niet (meer) met 
kunstmest wordt bemest Voegeltieslaand 
daor meuj' niet op mesten (Bu) 
voegeltiesland z voegeltieslaand 
voegeltiesliem (0w) ['f..] - lijm: om bep. 
vogels mee te vangen As ik mij goed 
herinner was d'r ok appatte voegeltiesliem 
om boven an die lange bamboestokken te 
smeren (0w) 
voegeltiesvanger (Dmi) Ook vogeltien-
vanger (0w) de; -s ['fugltis ... ..fo:gL..] 1. 
iemand die vogels vangt 
voegelvalle (Nt) de; -n; -gien ['t..] 1. val 
om vogels mee te vangen De voegelvalle 
floepte dichte (Nt) 
voegelverschrikker (WS, Db, El, Ma, 
Nbk) Ook vogelverschrikker (Ld, 0w, 
Wil) de; -s; -tien [T...P f] 1. vogel-
verschrikker een vogelverschrikker in de 
tuun zetten (El, Ld, Spa), Ze kan heus zo 
opdoen, et liekt wel een voegelver-
schrikker (Db), Wat bej'je haor roeg, ie 
bin net een voegelverschrikker (Nw) 2. 
slonzige vrouw (Np) 3. lelijk iemand (Ste) 
D'r lopen zat voegelverschrikkers rond 
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(Ste) 4. opzichtig gekleed iemand (Np) 
Daar hef' die voegelverschrikker ok weer 
(Np) 
voegelviocht (1) [T...] - vogelvlucht, in in 
voegelvlochtvolgens een globaal overzicht 
(1) 
voegelvoer (spor.) [T...] - vogelvoer 
voegelwaacht (Obk) de ['fug --- ] 1. vogel-
wacht D. het mit de voegelwaacht vat 
west, en doe hebben ze verscheiden krab-
begies zien (Obk) 
voegelweide (Db, El, Nbk, Op, Spa) de 
['fugwcjdo] 1. verwaarloosd weiland, hetz. 
als netuurlaand, voegeltieslaand 
voegen (Dfo, Nw, Ste, vo) ['fu:g] - voe-
gen: bij metselwerk een voegmes veur et 
voegen (Ste), Die voege was niet hielendal 
vol voogd (Dfo); ook: bijeenvoegen (Nw), 
in Die twie dorpen bin bij mekaander 
voogd (Nw) 
voeger (v) ['fu:gç] - voeger (uit de bouw) 
voegien (Dfo) et; voegies ['fu:xin} 1. 
wondje, plekje waar men zich heeft 
verwond 
voegiezer (Dfo, El, Nw) ['fu:x ... ] - voeg-
ijzer De pannestrieker is een bried 
voegiezer om de pannen an te strieken (El) 
voegmes (Ste) ['fu:xmesj - voegmes 
voegspieker (Dfo, Np, Nw, Obk, Pe-Dbl) 
['fu:x ... ]  - voegijzer, voegspijker De 
pannestrieker is wat brieder as de 
voegspieker (Np), Holle pannen laggen hol 
en mossen soms anstreken wodden mit 
specie; zoe'n man hadde een lange en 
briede voegspieker om dat te doen, een 
pannestrieker (Obk), Een voegspieker is 
lang en een stootiezer nier kot (Nw) 
voegw. - afkorting van voegwoord 
voegwark (1) ['fu:x ... J - voegwerk (inzake 
muren) 
voegwoord (1) ['fux ... J - voegwoord 
voel 1 (Nbk) et [fl11] 1. vuilnis, in 't Ligt 
d'j-  nier vew- oold voel in de hoek voor 
oud vuil (Nbk) 2. z. voelens 
voel II Ook vuul (Wil) bn.; -er, -st [ful/ 
&l] 1. (van eieren) bebroed of bedorven 
en daardoor niet meer eetbaar, vooral 
gezegd wanneer het ei bebroed was zodat 
jongens het door de gegroeide vrucht niet 
meer konden uitblazen een voel ei, Die 
eier bin voel, &e kuj'niet meer uutblaozen 
(Nbk), Een voel ei kvf' niet eten (Nbk), 
..drir op 't waeter, in plaets van te zinken 

(Nw) 2. loos, ledig, gezegd van noten (Db) 
De bukels [beukenoten] bin voel dit jaor 
(Db) 3. in 't voel broek/en nat, met slecht 
gras en veel onkruid: benaming van een 
stuk broekland onder Aekinge bij 
Appelsche (b) We nammen eerst et voel 
broekien (b) 
voelbaord (verspr.) Ook vuulbaord (Wil) 
de; -en; ...baortien ['ful..iTyl ... J 1. dui-
delijke, lange baard bij een hond, ook wei 
van de baard van een man gezegd (Nbk, 
Nw, 0w, bI) Honnen mit voelbaorden bin 
kwaoje honnen in de regel (Nbk), Die het 
een voelbaord (Nw) 2. hond met lange 
baard (verspr.), bijv. een bouvier (be: Dho, 
Nw) 3. man met lange baard (Bdie, El, 
Ma, Np, Op, Pe-Dbl, Spa, Sz) Dat is een 
aorige voelbaord (Np), z. ook roegbaord 
voeibruud (Op, bs: Obk) Ook vuilbruud 
(bs: Dfo) ['fûibry:il'fctjl --- ] 1. bijenbroedsel 
met een bep. ziekte Europees vuilbruud 
besmettelijke darniziekte bij de nog niet 
afgesloten larjes (van bijen), die eraan 
sterven  (bs), Amerikaans vuilbruud 
besmettelijk ziekte waarbij de larfjes van 
bijen sterven wanneer het broedsel al 
afgesloten is (bs): Amerikaans vuilbruudis 
te zien as de dekselties van de cellen daar 
de larven in zitten, inzonken binnen en 
(vaeks) een klein gattien hebben (bs) 
voelens (verspr.) Ook voelings (Db), 
voeles (Nt), voelis (Nt), voet, (verspr.), 
voelse (Ste), voel (Ste), voelsen (El), 
voelsice (Dfo), voeisken (Dfo, 0w), voedels 
(Db), vute! (Sz), vuuls (Spa), vulens (Sz) 
de (soms als meervoud opgevat): bij 
voelens (soms toch et Nw, Op) en bij 
voedels bij de overige vormen et (maar bij 
voels soms de) et ['flilus/fliltr]s, ...l s/ 
'ftlosîfiilts/flils/'ffilso/fulïflilsnJ'fiflsko/'ftl 
skPftd1s/f'l(s)Pf5tlits] 1. het vlies, de 
vliezen van de nageboorte van koe en 
varken (verspr.), ook van een paard (Ni, 
Ste, Sz), ook wel van andere zoogdieren, 
zoals geiten, schapen (Dhau, Diz, Obk, 
Sz), Van een varken die biggies brocht het, 
kommen ok voelsken (Dfo), Een kal-
verkoekien zit an de voelens vaas-te (Obk), 
As d'r een koe kalfde, bleven ze zo lange 
op tot de voedels dr was (Db), D'r moet 
omme docht wodden, beur, de maffe is en 
et bijgen, dat ze niet stikken in 't voelse 
(Ste, Die koe bleef mit et olkalven nog 
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mit et voelske staon; mar dat moet niet te 
lange (Dfo), De koe bleef mit de voelons 
staan, en dat was niet zo best (Nbk, 
Pe-Dbl, Obk), Et voels is van de koe (Bu), 

van de koe of (Np), Et voeiens komt 
(Op), De voelsen bin d'r of (EI), D'r bin al 
voelsen, dat d'r kommen vast niet vule 
meer (Bu), Nao et voels komt et kotvoels 
nog, dat vot moet (Np), Et voeis is d'r nog 
niet of (Nbk), lfij bliJ? mit 't voels staan 
gezegd wanneer de nageboorte nog niet 
komt (Nbk), (in geval van abortus:) Wel 
bleef zoe'n pinke dan mit de voelsken 
staan en dat wodde dan iene grote rotboel 
mit ok nog witte vloei d'r aachteran; en 
vanzeis gien kalf en gien melk! (0w), De 
hond het voejens vreten (Nt) 
voeles Z. voeiens 
voelings z. voeiens 
voelis Z. voelens 
voellacken (Dfo, Dhau, Nw, Op, 0w, Ste, 
p, b: lm) et 'fule:kij] 1. blauwe of 
antracietkleurige, dikke, zware, sterke stof 
van wol (Dfo, Ste, Dhau), voor het maken 
van schort (Dhau, Op), voor rok en 
werkkleding (Ste), voor jassen en broeken 
van mannen (Nw) (het betreft eigen-
gemaakte stof die eerst blauw werd ge-
verfd en vervolgens geweven en 'gevold', 
di. bewerkt door een proces van vervilten 
en doen inkrimpen) Ik moet wat voellaeken 
kopen ( Ste), Voellaeken was wat dikke, 
ruwachtike stof et vuult ruwachtiger as 
flanel, 't is vergeilekber ruit Stappester stof 
(Ste) 
voeøaekens (Ste) bn. ['fule:kijs] 1. van 
voellaeken, z. aldaar een voellaekense rok 
(Ste), een voeliaekense schölk (Ste), Et 
voellaekense spul van vroeger was eigen-
angered; d'r zat biygiieks een wever in 
Steggerde, ok in Meppel (S te) 
voellaekenvarver (Ste) de; -s; -tien 
['ful.j 1. handwerksman die voellaeken 
verft, z. aldaar 

- voels Z. voeiens 
voelse(n) z voelens 
voelske(n) z. voels 
voer et jfu:ar] 1. voer, voeder voor vee, 
huisdieren We hebben van 'tjaor krap voer 
wuanen weinig veevoer kunnen oogsten 
(Diz), gemengd voer gemengd graan (Op): 
We voeren de kiepen morgens ochtend-
voer en s aovens gemengd voer (Op), We 

moe'n nog even de katte zien voer geven 
(Nbk), roeg voerhooi, rogge, haverstro als 
voeder (s), Et vremde was dat de varkens 
van ten van die koopluden heus onderweg 
wel dikke vreten wollen; de varkens van de 
aan dere koopman wollen gien bek in 't 
voer zetten (0w), Dat peerd zit goed in 't 
voor ziet er goed doorvoed uit (verspr. OS, 
Diz), Die zit goed in 't voer heeft haast te 
veel gegeten (Dfo), Et voer begint te 
stikken gezegd van een paard: het is dartel, 
wellustig (Dfo) 2. wagenvracht Aj' bij et 
plaggestikken twintig hopjes hadden (van 
tien plaggen), dan haj' een voer (0w), 
Annewnen stokwark was ok et plagge-
stikken veur do grote boeren; et gong bi5 
et voer (0w), Hij zette even de sebooider 
d'r onder, en et voer huj was zoinar deur 
de baander (Ld), Jonge poerden beieren 
gong vaeke veur een ketteneide of een 
voer zaand ( Db), Ik mos hooi opstikken, 
we hebben d'r een dik voer op zet (Sz) 3. 
foudraal om een zeis (Obk, 0w), hetz. als 
voeg Een twieg mit een gleuf d'r in kwam 
op 'e schaipe raand van de zonde,-  d'r 
kwammen in totaal vier leerties omme toe, 
dat was de voeg of et voer (0w) 
voerage z. voeraosie 
voeraosie (Bdie, Db, Ld, Nt) Ook voerasie 
(Spa), voeraozje (Dhau), voerage (Sz) 
[fü(:a)'ro:siLa:si/...'rs:ozja/...'ra:zjn]- foe-
rage, voer 
voeraosiekoopinan (Nt) de; -nen, ..luden; 
-negien  {fu:o'r..j  1. handelaar in 
veevoeder 
voeraosievervoer (Db) et ..'r.-- j  1. 
vervoer van veevoeder (met wagens, 
vrachtauto's) 
voeraovend (Bdie, Ma, 0w, Ste) de; 
...aovens, -en ['L.] 1. tijd aan het eind van 
de middag/het begin van de avond dat men 
het vee voert Et is zowat voeraovend 
(Bdie) 
voeraozje z. voeraosie 
voerasie z. voeraosie 
voerbak (Db, Nbk, Obk) de; -ken; -kien 
['f...] 1. voederbak As d'r een kribbebieter 
was, kwam d'r iezerbeslag op de ranen van 
de voerbak (Obk), een stienen voerbak 
(Db) 
voerbakkien et; ..bakkies ['fu:orbakin] 1. 
kleine voederbak, in het bijzonder voor 
bijen (bs) 

-735- 



voerbi'je - voeringjasse 

voerbi'je z. voedster 
voerbiete Ook voederbiete (Obk) - voe-
derbiet Voerbieten wodden vroeger op- 
rund, die kwainmen op staepels (Bu), 
Voerbieten wodden in rilfen legd (Dfo), de 
voerbieten tegen vast bedekken (Db) 
voerder (Ei, Ma) de; -s ['fii:a(r)dç] 1. 
voeraardappel 
voerderi'je (Np) de [ ... dç'cja, z. -ije] 1. 
veevoeder (en bijbehoren) Qo 'e dele 
hawwe de voerderie staan (Np) 
voerdersbroek (Np) de; -en ['fu:o(r)dçz 
bruk] 1. broek die men draagt bij het 
voeren van het vee de voerdersbroek op-
redden verstellen (Np) 
voerderspakkien (Np) e-- --- pakkies [T..-] 
1. kleding die men aanheeft bij het voeren, 
bestaande uit een oude broek en een oude 
kiel 
voerderstied de [T...] 1. tijd dat men het 
vee voert (aan het eind van de middag) Die 
daegs scheurden ze wat ze kannen en tegen 
voerderstied hadden ze de knollen d'r uut 
(vo) De kiepen/varkens wok roer, et is 
voerderstied ( Spa, Np) 
voereerappel z voereeipel 
voereerpel (Obk, Dho, 01-Nl, 0w) Ook 
voereerappel (Bdie, Ld) [T...] - voeder- 
aardappel Et natte 11cm mos mit een 
stamper - zaag ze die ok wel in de 
stookpot bruulcten om de voereerappels 
tien te stampen - goed vlak anstampt 
wodden (0w) 
voeremmer (Op, 0w) de; -s [T...] 1. 
emmer waar het veevoer in werd 
klaargemaakt (een mengsel van meel) en 
waar vaak het vee mee werd gevoerd 
voeren zw. ww.; overg., onoverg.; voerde, 
het voerd ['fu:ar;] 1. (overg.) voeren (van 
dieren) tied om te voeren (Wol), Doe N. et 
nao 't voeren dan ok vut de binderbuse 
haelde (..) (b), de varkens voeren, de katte 
voeren, Die varkens bin bieleznaol over de 
kop voerd hebben te lang te veel voer 
gehad (Dfo) 2. (overg.) als voer geven 
Vroeger voerden ze lienlcoeken an de 
koenen (Bu), We voeren op 't ogenblik 
mietehooi (Spa), Vroeger voerden we de 
kalver onderrnelk ( Ld), Vroeger wedde d'r 
een boel baksel deur 't maal voerd (Obk) 3. 
(inzake mensen, vooral kinderen; overg.) 
voedsel, drinken in de mond doen, om te 
helpen bij het eten Ze kan zels nog niet zo 

vlot eten, we voeren beur nog wel es 
(Nbk), iene dronken voeren voor de grap 
hem te veel drank opdringen (Nbk) 4. 
(onoverg.; van varkens) zogen (Pe-Dbl, 
Np en verspr. Oost.) fleur, de oolde voert, 
dan ge11 hiy zag (Bu), As de motte begint 
te voeren, beginnen de biggies biel no/lik 
te drinken (Dfo), De motte lag te voeren 
(Ma), Een motte die ligt te voeren, kan dan 
zo knorren ( Pa-Dbl, Obk), De motte roept 
ze, en dan gaat hij ze voeren; nao de tied 
gaan d'r altied een peer naar de snute van 
de motte 'om te bedanken',dan stricken ze 
de oolde om de snute (Nw) 4. (inzake 
kachels) van brandstof voorzien (Obk) 
Veur et gat in de kachel zat een deurtien, 
daor wedde de kachel ok deur voerd (Obk) 
5. in et woord voeren: Wie zullen vanao-
vend allegere et woord voeren? (Nbk), Hij 
voerde et hoogste woord (Nbk), Hij voert 
et woord as een grote kerel (Nw) 6. 
(inzake kleding e.d.) van voering voorzien 
(01-Nl) dejasse even voeren (01-Nl) * Aj' 
voegels voeren, voer ie de katten ok (Np) 
voergaank z. voergang 
voergang (Bdie, El, Nbk, Nw, 0w, Spa) 
Ook voergaank (Nw) ['f.1...] - voergang 
In een Hollandse stal' zat veur de koenen 
de voergang en achter de koenen de 
mestganke ( Spa) 
voergeute (Bdie, Nbk, Obk, 0w, Pe-Dbl, 
vo) de; -n; ...geutien ['fu:or ... ] 1. goot om 
het drinken, voer in te doen: op de stal, 
voor de koeien langs (..) en onder de 
koppen was nog een betonnen voergeute 
maakt, waarde koenen waaier uut zoepen 
kannen en wat maelslobber of lienkoeke 
uut kriegen kannen (vo), De hujbessem is 
van lange twiegen maakt, om 't bul in de 
voergeute te vegen (Pe-Dbl, Bdie) 
voerglas z. voederballon 
voerhokke (Ma, El, Nt, Obk, 01-Nl, Op, 
Wol) et; -n [T...] 1. hok waar het veevoer 
opgeslagen wordt 
voerhokkien () et; ...hokkies [T...] 1. 
voederhokje 
voerhunnig (bs) de ['f...] 1. mindere 
kwaliteit honing, met name: restanten 
honing die men de bijen voert 
voering de; -s, -en ['fu:aruj] 1. voering 
(van kleding) 
voeringjasse (Mun) de; -n; ...jassien ['f.4 
1. jas met voering 
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voeringrok - voesten 

voeringrok (El) de; -ken; -kien [t..] t. 
rok met voering 
voerkoezer (0w) de; -s; -tien ['fii:orku:zr] 
t. paard dat niet goed kan kauwen 
voerkoopmai (Spa) de; -nen, ...koopluden 
['f---  1. handelaar in foerage (voor vee) 
voerluden z. onder voorman 
voermaanspeerd (Bdie, Ld, 0w) Ook 
voermunspeerd (Bu, El) et; -en ['fu:or 
tn&:s ... / --- mans ... ] t. paard van een voor-

man, z aldaar As de koperasiepeerden de 
hiele weke in de zille lopen hadden en ze 
stonnen dan zaoterdags en zun dags op 'e 
stal, dan mossen ze die beide daegen niet 
veule te vreten hebben, aanders baj' grote 
kaans dat ze maendagsmorgens zo stief as 
een deure weren (.);maegere voermaans-
peerden hadden d'r haost gien last van 
(0w), As et strenge winter was, hadden de 
voermaanspeerden wel vaeke een kappe of 
musse om de oren (Ld), Voermanspeer-
den weren sleperspeerden ( El) 
voerman (verspr.) de; -nen, ook wel 
...luden ['f...] 1. voerman, menner, iemand 
die in opdracht vracht voor een ander 
vervoert of ander werk verzet m.b.t. een 
paard (met name nog bekend van het 
vervoer van boomstammen uit het bos) We 
hadden vroeger een voerman te bouwen, 
die kende et, voren zo recht as een fluite, 
een pracht om te zien (Nw), De voerluden 
hadden vroeger sleperspeerden (Np), B. 
mos in de oorlog de naome op de 
ziedsehutten van de waegen hebben, om 
zien te laoten dat hij voerman was (Nw), 
De voorman het altied mit zwaor wark te 
maeken (Ld) 
voermannen (Np, 0w, Spa) zw. ww.; 
onoverg.; voermande, het voermand 
['fu:ormav:] 1. voorman zijn, vooral: als 
arbeider met een paard werken voor een 
ander: Hij voerman t wel es veur een 
aander(Spa), Vader ging vroeger een hoop 
uut voormannen (Np) 
voermanspeerd z voermaanspeerd 
voermanswaegen (Bu, El) de; -s [t'...] t. 
wagen die m.b.v. een laankwaegen lang 
gemaakt kon worden en waarop men z'n 
vracht vervoerde (met name nog bekend 
van het vervoer van boomstammen die 
men in opdracht uit het bos reed) (El), 
Sleperspeerden weren d'r ok, die altied 
veux de voermanswaegen leupen; degene 

die zoe'n peerd had, was een sleper, dan 
hij' een sleper an 't wark (Bu) 
voermanswark (Ma, Dfo) et ['f] 1. werk 
van een voerman 
voernappe (01-Nl, Spa, Nt) de; -n; 
...nappien [t..] t. nap voor voer zoals 
meel, haver We bruukten vroeger altied 
een voernappe in de voerbak; 't was een 
lekke schaole, mar een echte nappe was 
uut boolt sneden (01-Nl) 
voerplak (Np, Sz) et ['fu:rplak] t. plaats 
waar wordt gevoederd D'rbin voerplakken, 
daor wodt et wild bijv. voord in de bos in 
een strenge winter (Np) 
voerrekening (Op) de; -s, -en [ffi:ar --- ] t. 
rekening voor het veevoer 
voerrip z. rip 
voerscheppe (Spa ) de; -n [t..] 1. schep 
voor veevoeder 
voerstekkien (Dmi) et; ..stelcicies ['1'...] t. 
plek om vis te voeren 
voertael (1) ['fu:arts:l] - voertaal 
voertied (Ld, 0w) ['t'...] - voedertijd de 
voertied your vee (0w) 
voertonne (Diz) de; -n; -gien [t..] t. ton 
met veevoer De voertonne is haost weer 
leeg ( Diz) 
voerwottel (Dfo) Ook koewottel (Dfo, 0w) 

- koewortel, koepeen voerwottels 
voor depeerden (Bu) 
voesken z. voesten 
voestbiele ['fuzdbila] - vuistbijl 
voeste de; -n; voesien fust] t. vuist, 
gesloten hand Hij ston mit de vooste klaor 
had een vuist gemaakt, ni. om een stomp, 
klap uit te delen (Spa), een hoempe brood 
op 'e vooste in z'n hand, nl. om te eten 
(Wol), wit 't geld nog in de voost (b), mit 
de vooste op 'e taofel slaon (Wol), een 
vooste maeken een vuist maken, lett. en 
fig.: D'r is gien geld en gien orgenisaosie 
die een voost maeken kan (vo), in je 
voesien laachen (0w), Pattie meensken kan 
et op de ien' of aandere wieze over de 
voost lopen, en dan kunnen ze inienen 
ouknappen kan het te veel worden (Obk), 
zo ook Et wark lopt me over de voost 
wordt me te veel, ik kan het niet meer aan 
(Nbk) 
voesten (verspr.) Ook voesken (Nbk, Np, 
Obk) zw. ww.; onoverg.; voestte, het voest 
['fustl)Jfusklj] t. elkaar een hand geven 
(ter begroeting of ten afscheid) Zuwwe 
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voesthaanske - voete 

even voesken? (Nbk), Hej'm nog niet 
voeskt9  (Nbk), Ik veegde mien baand eerst 
effen wat an mien stiesiekoren broek of en 
voestte doe mit hini ( b) 
voesthaanske (Bu, Db, El, Nbk, Np, Op, 
Pe-Dbl, Ste, b: Im) Ook voestnwffe (Db, 
Dhau),  voestwaante (Mun, 01-N1), 
vuustwante (Spa), vuusiwaante (Spa) 
[ fust..!-.] - vuisthandschoen, want 
voestmoffe z. voestbaanske 
voestslag (Dfo) [t..] - vuistslag een goeie 
voestsiag en de henie was aflopen (Dfo) 
voestwaante z voesthaanske 
voet 1 (Np, Nw, Spa, Wol) de; -en ['fit] 1. 
bep. lengtemaat: 30 cm Een lange roede is 
zestien voet, de kotte roe is twaelf voet 
(Np), Veertien voet was vier meter; 
vuuftien voet, achttien voet, twintig voet, 
twienentwintig voet weren speciaole 
maoten (Nw), drie voet laank (Wol), Ie 
kun n op gien voeten en va om en 
bijhourven op geen stukken na (Spa) 2. z. 
voete 
voet II (Dclie, 0w) Ook voetien (Bdie), 
voetje (Diz, Pe-Dbl, Spa, Wol) tw. [fut/ 
'ftitin!'futja] 1. gezegd tegen een paard 
wanneer dat z'n hoef op moet tillen 
voetangels (spor., Bu) mv. ['fiataij(g)is] - 
voetangels, in voetangels en kiemmen, 
ook: een hoop uitwerpselen (Bu), vgl. Pas 
op, hier liggen voetangels en kleinmen 
(Bu) 
voetbal et ['fudbal] 1. voetbal (het spel) 
voetbalbeker (Op) ['fudbalbt:kç] - voet-
balbeker 
voetbalbond [t..] - voetbalbond 
voetbalbroekien (spot-) ['f ...J  - voet-
balbroekje 
voetbalcup (spor) ['f...] - voetbalcup 
voetbaldag (1) ['f..J - voetbaldag 
voetbalder z. voetballer 
voetbalderi'je z. voetballene 
voetbalgeweld (spor.) ['f --- J - voet-
balgeweld 
voetbalkiub ['f .j - voetbalclub 
voetbalkni'je (spot) ['f..J - voetbalknie 
voetbalkompetisie ['t'...]  - voetbal-
kompetitie 
voetballe ['1'...] - voetbal, speciale bal 
waarmee men voetbalt Hij pingelt nut de 
voetbaJle ( El) 
voetballen ['ffidbaln] - voetballen 
voetballer Ook voet/ja/der (s:  Obk) 

['fudbalr/ ... dr] i. voetballer 
voetballeri'je Ook voetbalderi'je (Mun, 
Np, 5: Obk) de [füdbalr'ijo, ook z. 
-ije] - voetballerij Daenk d'r omme dat 
die jongen de ruten niet ingooien nut beur 
voetbailerije zo vlak veur 't buus (Obk) 
voetbalmets (Nbk, Nw) [T...] - voetbal-
wedstrijd 
voetbalnet (Obk, Sz) et; -ten; -tien ['f..j 
1. net  van een goal bij voetbal 
voetbaloorlog (spor.) ['f...] - voetbal-
oorlog 
voetbalpergramme (spor.) [T...] - voet-
balprogramma 
voetbalploeg ['f..] - voetbalploeg 
voetbalpoel [T...] - voetbalpool 
voetbalschoe ['t...] - voetbalschoen 
voetbalseizoen (spor.) [T...] - voetbal-
seizoen 
voetbalshirt [T...] - voetbalshirt 
voetbalspeulder (1) ['t...] - voetbalspeler 
voetbalsport (1) ['t...] - voetbalsport 
voetbalsupporter (1) ['t...] - voetbal-
supporter 
voetbalterrein (spor.) [T...] - voetbal-
terrein 
voetbaluutslag (spor.) [t..] - voetbal-
uitslag 
voetbalvandaijsine ['fidbalfandalismo] - 
voetbalvandalisme 
voetbalveld ['t...] - voetbalveld 
voetbeugel (Dhau, Ld) ['fud...] - voetbeu-
gel 
voete Ook voet (in verb.: bet. 1) de; -n; 
voetien ['füto! ... ]  i. voet, lichaamsdeel 
waarop men staat (soms ook van bep. 
dieren) Ie meugen je voeten wel een keer 
goed wasken, ze bin zo smerig! (Nbk), 
grote voeten hebben (Nbk), kleine... (Nbk), 
blote voeten, op blote voeten, mit... (id.) 
(Nbk), (schertsend-dreigend:) Aj'dat weer 
doen, mien jongien, stuur ikje mit blote 
voeten op bedde (Nbk), Af' weer in huus 
kommen, moej' beter de voeten vegen, ie 
paaien me d'r alles onder (Nbk), een 
voetien overdwas horrelvoet (Bu), de voete 
van de haeze (Op), de voeten van een 
peerd (spor.), Hij is te lui om de iene 
voete veur de aan dere te zetten (Ld), onder 
de voeten baelen van de benen trekken, 
gezegd bijv. van een koe die geslacht moet 
worden (Obk), onder de voeten raeken 
bedlegerig worden door ziekte (s: Obk), 
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voetebaankien - voetien 

Die leefde wel wat op grote voete (Dfo), 
Ze komt nog mat knap nut de voeten loopt 
nog prima (bi), maeken daf' aat de voeten 
kommen maken dat je weg komt (b), Hij  
wedt d'r niet beter op, hij sloft voetien 
voor voetien vet (01-Nl, Ld), Ze kun him 
niet zoevule voor de voeten gooien dat hij 
kwaod wodt hoeveel men hem ook verwijt, 
hij wordt niet boos (Obk), Ie moe'n him 
niet dwas voor de voeten kommen hem het 
gevoel geven dat je hem hindert (Np), Die 
kan wel nut de voeten kommen kan flink, 
hard lopen (Bu), (verb.:) Een petret kan te 
voeten nut wezen erg raak getroffen (Op), 
Ze lopen him zomar niet onder de voeten 
ze lopen niet zomaar over hem heen (fig.) 
(0w), Kaf' d'r wat mit nut de voeten? kun 
je ermee door, zo (Nbk), hiel wat voeten in 
de eerde hebben (Nbk), En now moei' d'r 
gien gewoonte van maeken, vrouw, om 
aandere kerels onder de taofel voeties te 
geven ermee te voetjevrijen (vo), Hij wol 
d'r nog gien voete voor dwas zetten hij 
wilde er niets voor doen (Obk), iene et 
grös veut de voeten wegmijen (verspr.), 
op staonde voet direkt (Nbk, Np, b) 2. deel 
van een sok, kous bestemd voor de voet 
(bet. 1) (bij het breien:) Ik bin an de voete 
toe (Nbk), ...moet de voete nog (Nbk), de 
voete van de kouse (Obk) 3. onderste deel 
van iets: ni. waar het op staat Et bedde-
laampien was een tumellaampien mit lood 
in de voete, et kon dus niet ommevalen 
(0w), de voete van et glassien (Nw), een 
reamertien zonder voete om. gebruikt bij 
het drinken van jenever, 's middags ter 
onderbreking van het dorsen van boekweit 
(k: Ste), Et lit van een störpe [bep. pan van 
aardewerk] kwam omgekeerd op 'e taofel 
op een voetien te staon, dan was et een 

• schaole (0w), et voetien van de nijme-
siene (Nw), Mit et schoffeltuag kaf' eiden, 
schoffelen en aneerden, d'r kun drie ver-
schillende voetjes an (Bu), Hij sleag een 
ronge door de voete van de spante (Obk) 4, 
onderste deel waarop gestapeld is, aan-
gelegd is enz. de voete leggen van een 
zaodbalt het begin maken, de eerste laag 
leggen (0w), de voete van een diek (Obk), 
Af' vroeger een roggebalte maekten mos ie 
zorgen dat d'r boven de voete een waeter-
laoge kwam, dan regende et niet in (Bu), 
D'r zat een madde onder de voete van de 

roggebult (Np), de voete van de hafbuIt 
(Obk), de voete van de hufopper (Nw) 5. 
hetz. als ploegvoete, z. aldaar (Ste) De 
voete zit aachter an de ploeg om in in 
evenwicht te holen, de ploegzole wedt et 
nawnd ( Ste) * Een ziekte komt meerstal te 
peerd en gaot te voet een (zware) ziekte 
komt snel op maar men wordt vaak heel 
langzaam beter (Op), zo ook Et komt te 
peerd en 't gaot te voete weerornme di. 
een ziekte komt gauw maar het duurt vaak 
lang voordat men beter is (Nbk), ook 
gezegd wanneer iemand al z'n geld en goed 
snel verkwist (Nbk) 
voetebaankien (Nbk) [f --- ] - voetbankje 
voeteling z. voeding 
voetenaende (verspr) Ook voetenende 
(Bdie, Wol), voeteneinde (Dfo, Diz) et 
['ffiti :nda/'futi7sndo/ ... jndo] 1. voeten-
einde, voeteind Et voetenaende van 't 
bedstee (Nbk), As et koold was, hadden de 
meen sken vroeger wel es et peul op 't 
voetenaende ( Obk), (bij vergelijking:) Die 
zit op 't voetenaende woont achteraf, erg 
afgelegen (Bu, Ld) 
voeteneinde z voetenaende 
voetenende z. voetenaende 
voetepeul Z. voetepeale 
voetepeule (Bu, Diz) Ook voetepeul (Nt) 
de; -n; ...peultien [T...] 1. lange peluw op 
het voeteneind, om de voeten warm te 
houden Vroeger deden ze haeverklijen in 
de voetepeulen (Diz), een voetepeale 
boven op 'e dekens, voor waaz-me voeten 
(Bu) 
voetevegen zw. ww.; onoverg.; 
voeteveegde, het voeteveegd ['futo --- ] 1. z'n 
voeten vegen 
voetewaarmen (Nbk) onbep. w. ['futa ... ] 1. 
z'n voeten warmen De haene is an 't 
voetewaarmen gezegd van een haan die 
een kip bespringt (Nbk) 
voetewasken (Nbk, Ld) zw. ww.; 
onoverg.; voetewaskte, het voetewaskt 
['futo ... ] 1. z'n voeten wassen 
voetganger ['futxa(g)] - voetganger 
voetgangerstunnel (spot.) [T...] - voet-
gangerstunnel 
voetgangersverkeer  ['f...]  - voet-
gangersverkeer 
voetgangerszone (spot.) pL-] - voet-
gangerszone 
voetien et; voeties ['futin] 1. kleine voete 
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voetje - vol 

of voet 1, z. aldaar 2. z. voet II 
voetje z. voet II 
voetling (Db, Diz, El, Ma, Nbk, Obk, b: 
im) Ook voeteling (Obk) de; -en 

iij/'fut l. i. voet van een kous of sok 
k Moet de voeding nog breiden (Nbk), D'r 
moe'n nije voedingen all (Nbk), De panty 
vut en daor de ekkels in; de kiender keken 
me al een betien vremd an mar mit 
mekeer zuken, we hadden al gauw een 
voetling vol (Db) 
voetlocht (spot.) ['futloxt] - voetlicht, all. 
in de verb. veur et voetlocht kommen 
(spon), ...brengen (spot) 
voetofdrok (Db, Dfo, Nbk) {'futavdrok] - 
voetafdruk voctofcjz-okken bij een inbraok 
(Dfo) 
voetpad (Dfo, Obk) et; .paeden; pattien 
['fudpat] 1. voetpad, pad voor voetgangers 
Hij is d'r op tegen dat et oolde voetpad 
weer eupensteld wodt (Obk) 
voetploeg (Bu) ['fudplux] - voetploeg 
voetpoche z voetpokke 
voetpokke (Dmi, Nt, Nw, Obk, j) Ook 
voetpoche (Bdie) de; -n ['futpoko/ ... poxo] 
1. (bij koeien en andere dieren, bij de 
geboorte) vruchtvlies om de voeten De 
voetpotte is d'r al (Nt), De voetpokke is, 
zeg mar, et ti ppien van de voete dat d'r vut 
komt bij de geboorte (Obk) 
voetpompe (Nbk) de; -n; ...pompien 
['ftt --- ] 1. voetpomp: voor het oppompen 
van fietsbanden 
voetschrabber (Ma) de; -5; -tien ['fut 
skrabç] 1. schrabber om klompen mee glad 
te krijgen 
voetspoor ['f. ] - voetspoor een voetspoor 
volgen in de snij (Dfo), et voetspoor van 
dieren (Obk) 
voetstap (spot) ['ffit ... ] - voetstap: die 
men maakt, hoort, ook: voetafdruk 
voetsteun (Bdie) de; -en; -tien ['flat...] 1. 
dwarsstuk aan een hooispade, waarop men 
z'n voet zette bij het snijden van hooi of 
ingekuild gras 
voetstok (Bu, Op) et; -ken; -kien 
['flatstokJ 1. onderste deel van iets, iii. waar 
het op staat et voetstok van een 
kraentieskanne (Op), ... van een naacht-
pittien (Bu) 
voetzoeker ['futsukr] - voetzoeker 
vogel Z. voegel 
vogeltiapper z. voegelfiapper  

vogelkasse z. voegelkers 
vogelkers z. voegelkers 
vogelmelk (0w) de ['f.] 1. (verz.) hop-
plant: vogelmelk een grote bede van 
vogelmelk om et biem toe (0w) 
vogelmest (0w) de ['fo:g ... ] 1. mest, 
uitwerpselen van vogels 0k wedde de 
vogelmest in Zuud-Amerike daor wel van 
de rotsen ofschrabbed (0w) 
vogelmist Z. voegelnust 
vogelpootje (fp) et; -s [T...] 1. bep. plant: 
vogelpootje 
v»geltienvanger z. voegeltiesvanger 
vogelverschrikker z. voegelverschrikker 
vol bn., bw.; -Ier, ook wel -der; -st [f01] 
i. vol, geheel gevuld De barg ofvalin De 
Weper blijft mat anmeerderen, ze zitten 
haost vol (Db), Hef de emmer haost vol 
mit brwnmels? (Nbk), Bij de bakker koj' 
ze bij 't blik vol kopen (b), We kochten de 
lçj-arnmen bil  de deuze vol (01-Nl), Hij 
het banen vol waj-k heel veel werk (Obk), 
volle knijen knieën vol vocht (Wol), zo 
ook volle gewrichten (El), Ze konnen wel 
een kanne vol op zoveel koffie zouden ze 
wel lusten, zouden ze wel nodig hebben 
(Pe-Dbl), een volle maege, mit een volle 
mond, mit de mond nog half vol (b), vut 
volle bost staon te zingen geheel voluit en 
enthousiast, Ik bin vol heb echt genoeg 
gegeten (Nbk), zo ook Ik bin an bovenen 
toe vol (Np) en Wij weren gewoon vol en 
zat (Obk), Ik was wat vol in de boek, mat 
die volligbiedis now votik had een gevoel 
van volheid (Np), zo ook Ik bin zo vol in 
de boek! (Nbk), an de kop toe volgeheel 
gevuld, helemaal vol (0w), Hij badde 
zakken vol zweerd, dat ze d'r zo goed 
uutzag erg hoog opgegeven (vo), Daor hef' 
de banen (wel) vol an daarmee heb je wel 
meer dan genoeg werk, dat is allemaal al 
lastig genoeg (gezegd bijv. inzake de zorg 
voor/het toezicht op kinderen(Nbk, Op), 
een volle motte een drachtige zeug (b: Im), 
(gezegd tegen de eerste borrel die men 
nam op een feestavond, met name op een 
bruiloft:) Zuuk mat een goed plakkien op, 
et kan wel es vol wodden vanaovend (Nw), 
De zaal zat goed vol (Nbk), ... was nog niet 
half vol (Nbk), een volle bak een geheel 
gevulde zaal (bij een toneelvoorstelling 
e.d.), Et was d'r zo vol as een pottien mit 
pieren het was er overvol (door de men- 
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sen) (Nbk, Np) 2. (bn.) vervuld van, met 
één en al Hij zat altied vol gekhied was 
één en al humor (Nbk), Hij zit d'r vol van 
is met geestdrift vervuld (m.b.t. iets) 
(Nbk), een brief vol slimme woorden (b), 
argens de mond vol van hebben (spor.) 3. 
(bn.; van de lucht, hemel) dichtgetrokken 
(Nbk) De locht wodt vol (Nbk) 4. geheel 
bedekt met De boom zit vol appels (Nbk), 
't Hele hiem staot vol schaopebloempies 
(Diz), De boom ston in volle bluui (Nbk), 
De kraante staot weer vol ongelokken en 
misdaod (0w) 5. (bn.) met het volle 
verstand, volwaardig in doen en laten Dat 
kientien is niet vol is onnozel (Np), Wodt 
hij aenlik wel hielemaolc veur vol anzien? 
(Nbk), Meensken willen graeg veur vol 
anzien wodden (0w), Ie kun Mm aenlik 
niet veur vol anzien (Nbk) 6. (bn) gevuld, 
rond een vol gezicht, volle maone volle- 
maan: Op een keer wodde die toch geweer 
dat ze mit volle maone niet naorhuus gong 
(1) 7. (van wat meetbaar, telbaar is) et 
volle gewicht hebben, iene de volle laoge 
geven (spor.), een volle hulp in niet- 
deeltijdse betrekking (Obk), Veuriene van 
zestien was et wark as volle kracht in de 
baggelbak vanzels wel hiel zwaor als 
volledige, gewone kracht (Np), et volle 
loon, volle melk (spor.), vol gas geven 8. 
volledig, maximaal bij 't volle verstaand, 
in et volle locht, argens et volste ver- 
trouwen in hebben (Nbk), Hij is in vol 
ornaat (Spa) 9. (van bep. dieren) volgroeid 
(Bu, Dhau, Ma, Nbk, 14w, Obk, Wol, b) 
Die baeze is vol (Nbk), zo ook Dat is een 
volle haeze (Bu, Dhau, Ma, Nw, Obk, Wol, 
b), ...merrie (Ma), waartegenover (van een 
haas) Now nee, hij is niet hielendal vol! 
(b) 
vol- [Tol] - vol-, in samenstellingen als 
volschrieven; voltreffer, ze zijn niet alle-
maal in dit woordenboek opgesomd 
volaendig (Dhau) bn.; -er, -st [fo'l:ndax] 
1. (van personen) vol smerige streken Die 
is ok volaendig! (Dhau) 
volbaandig (Np) 

 bn. [fol'bâ:ndox] 1. 
zwaar, hard (om te dragen) Die man het 
een volbaandig leven een zeer zwaar leven 
(Np) 
volbloed [Tol --- ] - volbloed een Fries 
pee,-d, een volbloed (Nbk), D'r zitten nog 
(wie in et hulpboek, mar eers is et allemaol 

volbloed (vo) 
volbloedkalf (vo) et; ...kalver; - ien [Tel ... ] 
1. kalf dat geheel voldoet aan de eisen van 
het stamboek 
volbloedpeerd (Nbk, Spa) [T...] - vol-
bloedpaard 
volbloedvool [Tol...] - jong volbloedpaard 
Et weren volbloedvolen, zee de boer (vo) 
volboekt (spor.) ['folbukt] - volgeboekt 
volbouwen ['f..] - volbouwen, geheel met 
gebouwen vol doen zijn Oosterwoolde en 
Wolvege bin zo staorigan al aorig vol-
bouwd (Nbk) 
volbrengen [fol'br...]  - volbrengen, 
voleindigen Hij het de reize goed vol-
brocht (Dfo), Zo, dat hek weer volbrocbt 
(Nw) 
voldaon [fold ... ] - voldaan, tevreden-
gesteld, voornamelijk in de verb. (mit) een 
voldaon gevuul (Nbk, vo) 
voldoen [fol'd ... ] - voldoen: betalen een 
rekening voldoen (spor.); vervullen an 
bepaolde veurweerden voldoen moeten 
(Nbk); een tevreden gevoel ervaren (door 
iets dat bevalt): Dat het him goed voldaon 
(Obk), Dat voldoe mij goed (Ste), Die bad 
d'r gien nocht an, et voldee heur niet 
(Nbk), (m.b.t. het bedanken voor meer 
eten:) Af' argens binnen dan zeg ie: 1k bin 
voldaon mar af' th uus binnen zeg ie: Ik 
bin zat!' (Obk), (zelfst.) Die het wel aorig 
tot zien voldoen hij heeft heel wat tot z'n 
beschikking (Nbk, Np), zo ook Ze het ei 
tot heur voldoen (Np) 
voldoende [fol'dü(:)nd] - voldoende (als 
waarderingscijfer) 
voldoenige z. voldoening 
voldoening Ook voldoenige (Mun) [fol 
tdû()nu/Tdu:enoya] - voldoening, vol-
daan gevoel Asje warkje mar wat vol-
doening geft (Nbk), Anfokken gef veul 
voldoenige (Mun) 
vole (verspr.) Ook vool (Dfo), voolde 
(Bdie, Obk), vouwe (Spa) de; -n; vooltien 
[tfo.la /Ifo:lJ --- 

da/Ifo o] 
 1. vouw, plooi een 

vole in de rok (Dfo), een broek opstrieken 
van mannen, weer in de vool weer in de 
vouw (Dfo), Heur man het de vole zo knap 
in de broek (Obk), een vole in de maantel 
(Dfo), in de volen opgevouwen (01-N1), 
(bij vergelijking) Hij het biele volen in et 
heufd zeer diepe rimpelingen (Bu) 2. bep. 
ijzer met een bep. ronding die op de 
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duimen van de hekpaal/het deurkozijn 
draait (Bdie, Obk, Pe-Dbl, Ste): Et hek-
ke drift op volen en doemen; volen zitten 
an et belcke, de doeme en de paol (Ste), 
Volen daor drift de deure omme (Bdie) 
volemere (Db, Obk, 0w, Ste) Ook vool-
mere (El, Ste), voleinerrie (Ld, Obk, 01-
Nl, Spa) de; -n ['fo:olo ...  ... / ... ]  1. veu-
lenmerrie De oolde voolmere wodde wel 
dattigjaor (Ste) 
volemerrie z. volemere 
volen T (Dhau, El, Nbk, Obk, Op, Spa, Sz) 
zw. ww.; onoverg.; voolde, het voold 
[(021fl] 1. een veulen ter wereld brengen 
Nao et volen mos de hamme nog kommen 
(Dhau), Nao et volen moet de hamnie d'r 
gauw wezen (El), Et ontkomt je vaeke dat 
een peerd voolt (Nbk), De mere moet 
volen (Obk), As een peerd voold het, moet 
de neze d'r vlot achteran kommen (Spa), 
Wi] maggen vannaacht wel waken bi] de 
mere, want die kan wel es volen (Sz) 
volen II (verspr.) Ook vouwen (verspr.) 
[fo:lnïfowrn  .. wgij] - vouwen: in vouwen 
leggen, plaatsen Ik voolde de banen ik 
bad (b, Ste), Af' boeken katten willen, 
moej' et kattpepier goed overhoeks volen 
(Op), de kraante effen volen (b); door 
vouwen vormen een vliegtugien volen 
volentien Z. voel 
volg. - afkorting van volgende 
volgauto ['f...] - volgauto 
volgeling (1) de; -en ['folgolujPfolgt] 1. 
volgeling 
volgen zw ww.; overg.; volgde, het/is 
(bet. 1) volgd [fol(a)gj] 1. volgen: achter-
nagaan iene volgen, iene mit de ogen 
volgen (Nbk) 2. gaan langs Dat pad moej' 
volgen (Nbk) 3. blijven begrijpen, de 
g cd a cht en ontw ikk eling d o orlop en d s 

napp  en 
Et is gien makkelik verhael, kuj't nog 
volgen? (Nbk), Ik snap dl-  niks meer van 
wat ze willen, kun ie 't nog volgen? ik 
begrijp er niets meer van (Nbk), Die vrouw 
is wel zoe'n grote rattelschute, ie kun ze 
baost niet volgen (Dfo) 4. opvolgen, han-
delen naar (spor.) de veurschnften volgen 
(spor.), een bep lijn volgen (spor.) 5. 
deelnemen: aan een opleiding, een kursus 
e.d. een opleiding volgen, een kursus 
volgen 6. de volgende zijn (spor.) De iene 
dag volgt op 'e aandere (Nbk), Wie volgt? 
wie is er aan de beurt? (Nbk) 7. het  

logische gevolg zijn (spor.) Dat volgt daor 
aut (Nbk) 
volgend (verspr.) Ook vollend (Spa) bn. 
['folgflt/'f3ltt] 1. komend, volgend vollend 
jaor (Spa), volgende meitiea' (Nbk) 
volgens (verspr.) ['falgs] - volgens 
Volgens mi] is 't niet zo (Spa) 
volgnommer (1) ['f...] - volgnummer 
volgodder (verspr.) Ook volgorde (verspr.) 
[T.. ./...] - volgorde 
volgooien ['f..] - volgooien: gooiend vul-
len, ook, m.b.t. een brandstoftank, vooral 
van auto's: geheel vullen Gooi him mar 
vol! (Nbk) 
volgorde z. volgodder 
volgruid z. volgruuid 
volgrujd z. vofgruufd 
volgruuid (Obk) Ook volgrujd (Np), vol-
gruid (Np,  Wol) [fol'gry:jti...'grAjtJ 
...'gr it] - volgroeid, geheel volwassen 
geworden (qua bouw) Dat kiend is niet 
volgruuid, et is een dik proppien bleven 
(Obk) 
volgzem (spor) ['fol(a)xsip] - volgzaam 
volhaandig (Nbk, Np, Obk) bn.; -er, -st 
[foL.; aks. wisselt] 1. het erg druk 
hebbend Ik bin volbaandi, 'k heb zovule 
wark daj'niet weten waar af' eerst of laest 
beginnen zullen (Nbk), Ik bin d'r debiele 
zoemer volhaandig nut west ik heb er de 
hele zomer m'n handen vol aan gehad (Np) 
volholen ['folho:ln] - volhouden: met vol-
harding doorgaan met wat men doet Die 
raomerd zal et niet lange volbolen, as bi] 
zo deurdot (Obk); volharden in z'n mening, 
standpunt ffi] hul (') bi] hoge en lege vol 
dat (..) hij bleef volhouden dat ( --- ) (Db, 
Dhau, El, Ld, 0w, Sz),  en bi] lege--- 
(Ma), mit alle geweld volbolen hoe dan 
ook volharden in z'n mening (Nbk, 0w) 
volholer (Nbk, Np, Nw) ['folho:lç] - 
doorzetter, iemand die weet vol te houden 
volk et, ook de (bot- 6) (z. ook volkien) 
['fol(o)k] 1. de gezamenlijke deelnemers 
aan een bep. nationale of regionale 
identiteit e.d. et Nederlaanse volk (b): Et 
zal eens Nederlaanse volk naor 'k hope 
nog wel heugen (..) (b), et Friese volk (1) 
2.  mensen Et volk hier zegt et aanders 
(Dfo), Ze daenken nargens omrne, dat 
jonge volk (Dfo), D'r was een macht volk 
op 'e lappen er waren heel veel mensen op 
de been (Nbk), D'r trekt aorig volk uut de 
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dörpen weg (Nbk), (aan de buitendeur 
geroepen:) Is d'r (ok) volk in (huus)? is er 
iemand (Nbk), volk van niks schorremorrie 
(Nbk, Dho), hoog volk voorname mensen 
(Ste), et deftig volk an 't Wiekien (b), (als 
aanspreekvorm:) 't Is kot dag, volk! er zijn 
weinig dagen meer, en dan is het zover 
(01-N1), onder eigen volk onder eigen 
mensen, mensen van hier (s), i.h.b.: 
beleefdheidshalve geroepen aan de bui-
tendeur, om na te gaan of er mensen zijn 
(wordt er geen antwoord gehoord, dan 
gaat men niet naar binnen; ook als vollek 
weergegeven): Helt reup van 'volk' (v), 
Volk! Is dfr iene?! Vollek! (Nbk) 3. bep. 
slag mensen Dat is nog volk, 't bin echte 
beidehutters (Dho), Et was een geef en 
stark volk (0w), Et is wat geniepig volk 
(Np), D'r is tegenwoordig een protte vremd 
volk bij de diek (Nbk) 4. bezoekers, 
publiek Die meensken hebben deurlopend 
volk hebben nou ook altijd mensen over de 
vloer (Obk), We kriegen vanaovend volk 
gasten over de vloer (Nbk), D'r was dit 
jaor wat minder volk op 'e zanguutvoering 
(Nbk) 5. klanten in een winkel D'r komt 
daor nooit vule volk in de winkel (Nbk), 
Alle volk kon haost niet in de winkel, zo 
drok was 't d'r (Nbk) 6. iemands ouders 
We zeden vaeke 'mem' en 'heit en ok 
vacke 'mien volk' (Nbk), Oonze volk 
hebben et vaeke verteld (Nbk), Oonze volk 
weten et nog wel, die hebben we dus 
vraogd (Spa), Dat zee oonze volk vroeger 
(Dhau), Oons volk hebben de melkerije 
ofschaft en 't laand verhuurd (Db), De 
dirkiesp ere hadden we vroeger biJ oons 
volk (Nw), Oonze volk gongen vroeger 
altied nut gaasten wit een glaezen waegen 
onze ouders (bo: Bu, Obk), Isje volk op 'e 
fiets? (Wol) 7. familie, de gezamenlijke 
huisgenoten, huishouding (Ru, Dho, Mun, 
Nbk, Obk, Ste, b: lm) oonze volk de 
ouders, broers en zusters van het desbe-
treffende gezin (Dho, Mun): As oonze volk 
now uutpraot weren (..) (Dho), We bin wit 
eigen volk met de eigen huishouding (Nbk, 
b: In), Et peerdegereide hong bij oonze 
volk altied op 'e dele (.) (Obk), Helt trok 
doe wit zien volk naorde tentoonstellinge 
(s: oost.) & personeel Hij het een protte 
volk au 't wark (Nbk) 9. bijenvolk As et 
volk al mar groter wodt deur et bruden, 

koj' stark in et volk (bs: Dfo, Op), ...ont-

wikkelt et volk him goed (bs: Dfo), 
- kommen de bijen goed in et volk (bs: 
Obk), een ofvleugen volk voorzwerm, 
brandzwerm bij bijen (bs: 0w), een 
verzeupen volk di nat geworden door de 
natte honing bij aftrommelen, terwijl het 
warm weer is (bs: Obk) * 't Volk komt bij 
de meensken gezegd als één, maar meestal 
meerdere personen zich bij een gezelschap 
voegen (Nbk, bo: Np), Wat laeter op 'e 
aovend, wat schoonder volk (Nbk) 
volkenbond de; -en ['folkibont] 1. vol-
kenbond D'rmoet een volkenbond kommen 
die zoveule macht het, dat die een alge-
miene ontwaopening meugelikmaekt (vo) 
volkenkunde (spor.) [falkfl --- ] - volken-
kunde 
volkien et; volkies ['fal@)kin] 1. slag 
mensen Et schippersvolk is een volkien op 
himzels (Dhau), et gewone volkien de 
gewone mensen (zonder hoog inkomen, 
zonder veel opleiding) (Nbk) 2. de mensen, 
groep(je) mensen Die kiender van M en 
G. weren niet min, zee et volkien (vo), Mit 
dat volkien is 't ok een geduvel met die 
mensen (Dfo), (.) hoe et mit dat volkien 
is (Dfo), Ze zatten d'r goed bij dat vol-
kien (Pe-Dbl), Et volkien van de baank 
gaot ok al weer vot om vuuf ure het 
personeel (Ste), Hij was niet jens zoe'n 
slechte baos, marhi kon zien volkien wel 
anpietsen aanzetten tot flink werken (Op), 
Veurdat et volkien de dein-t uutgaot, is d'r 
hiel wat te ruwen (Obk), (gezegd tegen een 
groepje:) Wat moet dat volkien hier wat 
moeten jullie hier (Obk), (als aanspreek-
vorm:) Af' over de es gaan, volkien () 
(b), Dag, volkien dag allemaal (Obk) * Et 
is me zoe'n volkien, zee de duvel, doe 
hadde ,bij een krofevol kikkers; doe as hij 
ze d'r in hadde, floepten ze d'r net zo 
hadde weer nut (Sz, Et is mij zoe'n 
volkien, zee de boer, en doe hadde hij een 
krofe mit kikkers (Op) 
volkomen (spor.) bw. [fol'kö:oip:] 1. 
volkomen, geheel en al, vooral in verb. als 
volkomen geliek hebben (Nbk), Ik geloof 
fe, volkomen! (spor.) 
volkoren de; ook mv. [fol'ko:ar;] 1. (g. 
mv.) brood van het soort volkorenbrood 
Wat veur soort moef' hebben? Volkoren? 
(Nbk) 2. (een) volkorenbrood Doe mij nog 
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mar een volkoren (Nbk), ..een peer vol-
koren (Nbk) 
volkorenheschuut (Db) [...'k...] - volko-
renbeschuit 
volkorenbrood [folk...] - volkorenbrood 
Volkorenbrood hiet voedzem te wezen 
(Obk) 
volksalmenak ['f...] - volksalmanak 
volksaord (1) ['f..] - volksaard 
volksbuurt ['f..] - volksbuurt 
volkscilinder (Nw) de; -5; -tien ['f..] 1. 
bep. type brander, nl. in een lamp 
volksdaans [t..] - volksdans 
volksdaansen [t..] - volksdansen 
volksdaanser ['f...] - volksdanser 
volksdaansgroep [T...] - volksdansgroep 
volksdaansklub [T...] - volksdansgroep 
volksfeest et; -en; ...fesien ['f...] 1. feest 
waarbij het gehele volk betrokken is 
volksfront (spor.) [t O] - volksfront 
volksgebruuk [t..] - volksgebruik een 
oold volksgebruuic (Obk) 
volksgeloof (1) [T..] - volksgeloof: bij-
geloof 
volksgezegde (Np) et; -n [T...] 1. 
uitdrukking, zinswending e.d. uit het volk 
Een oold volksgezegde is: 'Zwidagswark is 
niet staric' (Np) 
volksgezondhied (spor.) [...'sont...] - 
volksgezondheid 
volksheld (1) ['f...] - volksheld 
volkshumor [T...] - volkshumor 
volkshuusvesting (spor.) ['f...] - volks-
huisvesting 
volksjonge (spor.) [t..] - volksjongen 
volkskerakter (spor.) ['f...] - volks-
karakter 
volkskunde (spor.) ['f..] - volkskunde 
volkskundig (spor.) [fol(o)ks'k.&ndox] - 
volkskundige 
volkslied (b) ['f...] - volkslied: lied in, uit 
de volksmond, ook wel: lied dat de regio 
bezingt, ook: uniek lied met het zingen/ 
spelen waarvan men de regio of het land 
symboliseert 
volksman [t..] - volksman, iemand 
geliefd bij het volk, die volks doet 
volksmenner (vo) [T...] - volksmenner 
Doe et goedschiks niet wol, was et volk 
riepe om aachter een volksmenner an te 
lopen (vo) 
volksmeziek [T...] - volksmuziek 
volksmeziekgroep (spor.) de; -en; -ien 

[T...] 1. muziekgroep die volksmuziek 
speelt 
volksmond (spor.) [T...] - volksmond in 
de volksmond (spor.) 
volksschoele (1) ['f...] - volksschool 
volksschriever (1) [T --- ] - volksschrijver 
volksspeulen (vo) mv. ['f...] 1. volksspelen 
Et was in de eerste veertien daegen zowat 
alle daegen feest, veural in Oosterwoolde: 
optochten, volksspeulen, schoelefeesten en 
nuum mar op (vo) 
volkssport (spot.) [T...] - volkssport 
volkssprokien (spor.) ['f...] - volks-
sprookje 
volksstemming (1) [T...] - volksstemming 
volksstok (spor.) [T ... ] - volksstuk 
volkstael (1) [T...] - volkstaal 
volkstelling [T...] - volkstelling 
voiksteniel [T --- ] - volkstoneel 
volkstheater (spor.) [T --- ] - volkstheater 
volkstuun ['f...] - volkstuin Op een braok-
liggend stok/den grond, ben effen de 
volkstuunties (..) (v), De grote stad het de 
völkstuunties opslokt (Spa) 
volksuniversiteit (1)  [t..] - volks-
universiteit 
volksvergeerdering (ba) [T...] - volks-
vergadering 
volksverhael (spor.) [t..] - volksverhaal 
volksverlakkeri'je [..-'rijn, ook ...sja; z. 
-i'je] - volksverlakkerij 
volksvermaek (1) [t..] - volksvermaak 
volksvertegenwoordiger (spor.) [T...] - 
volksvertegenwoordiger 
volksvertegenwoordiging (spor.) [t..] - 
volksvertegenwoordiging 
volksverteller ['f...] - volksverteller 
volksverzekering (spor.) [T...] - volks-
verzekering 
volksvi'jaand (spor.) [T...] - volksvijand 
volkswaegenbus [T...] - volkswagenbus 
volkswieshied (Nbk) [t..] - volkswijsheid 
volkszanger (spor.) [T...] - volkszanger, 
folksinger 
vollaeden (Dfo) zw. ww.; overg.; laedde/ 
laedede vol, het vollaedenlvollaeded 
[Tole:dn] 1. door te laden vol maken, met 
name van een boerenwagen 
volledig bn., bw.; -er, -st [fo'h:dax] 1. 
geheel en al, volkomen een volledige hulp 
(Obk), Biwwe volledig? is iedereen er? 
(Nbk), Hiy had et volledig mis (Nbk), 
...sleug de plaanke... (Nbk) 2. ongedeeld, 
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in z'n geheel, in verb. als een volledige 
baene (Nbk) 
volledighied (Nbk) [fo'l ... ] - volledigheid 
Veur de volledig/lied (..) volledigheids-
halve (Nbk) 
volleerd (spor.) [fo'l ... ] - volleerd, geheel 
en al kunnende Daenk mat niet daf' zomar 
volleerd binnen! (Nbk) 
volleggen [folcgjj] - volmaken door te 
leggen De dele is vollegd mit rogge (Np) 
vollemaone [...'m...] - vollemaan (lett.) 
vollend z. volgend 
volleybal [folibal] - volleybal 
volleybalbond ['f...] - volleybalbond 
volleyballen 11 f--] - volleyballen 
volleybalnet (Nbk) et; -ten ['f..] 1. net  
voor, bij volleybal 
volleybalveld (ba) et; -en ['f...] 1. veld 
waarop men volleybal beoefent 
voilcybalverieninge de; ..verienings, -n 
['f...] 1. vereniging voor volleybal 
vollig (Nbk, Spa) bn. ['folox] 1. (van 
plekken van het lichaam) opgezet (Spa) 
Hij is wat vollig in de gewrichten met veel 
vocht (Spa), Ei kan om zoe'n plekke mit 
zweerden7e vollig wezen (Spa) 2. met een 
gevoel van volheid in de maagstreek (Nbk) 
vollighied Voor -beid z. -hied de 
['folox ... ] 1. het vollig zijn in bet. 1 (Spa) 
De volligbeid is nog niet helemaole over 
(Spa) 2- het dicht op elkaar staan (bo: Bu, 
Nw) We doen mar wat van die oolde 
stoelen weg, daor bef' mar volligheid van 
(bo: Bu, Nw) 
vollopen [t..] - vollopen: gevuld raken 
door wat binnenstroomt de geute vollopen 
laoten voor de koenen (Dho) 
volmacht de; -en ['folmaxt] 1. gevol-
machtigde, nl. bestuurder van een water-
schap Die twie bestuursleden wodden 
keuzen deur de volmachten (vo) 2- gede-
legeerde bevoegdheid, opdracht, en wel om 
in naam van degene die opdracht gaf iets 
uit te voeren bij volmacht (Nbk), iene 
(een) volmacht geven, (een) volmacht 
kriegen (Nbk) 
volmachtebesluten (vo) et; [' i 1. besluit 
van één of meer volmachten En as een 
meerderbied et niet mit de volmacJite-
besluten iens is, kun ze heur bij de ver-
kiezings naor huus sturen (vo) 
volmaekt bn.; -er, -st [folme:kt] 1. 
volmaakt, perfekt, volkomen De meensken 

bin niet zo iniens mar volmaekt (d), Gien 
meenske is volmaekt (Nbk) 
volmondig [fol'mondox] - volmondig: 
ronduit 
volnuren (Bu, Dhau, El) zw. ww.; onbep. 
w. en is volnuurd [T...] 1. (van koeien) het 
punt van kalven naderen Die koe die is 
volnuw-d gaat bijna kalven (Bu), ...is vol-
nurend (Dhau, El) 
volop [folop; aks. wisselt] - volop Dt was 
volop te eten (Nbk), D'r is volop wark op 
't heden (Nbk), D'r is genoeg wark, volop! 
(Nbk) 
volorde z. volgodder 
volpennen ['f } - volpennen 
volpension (spor.) [folp'sjon] - vol-
pension 
volpompen (verspr.) [T...] - volpompen: 
door te pompen vol maken Hij pompte de 
geuten vol (Ma), Bij melkziekte wodde et 
gier volpomp4 dan koimen ze weer over-
aende kommen (0w), Op 'e koezoolder 
ston een grote zinken bak,- mit een zoog-
en paspompe op een norton-putte kof' die 
ien of twie keer daegs volpompen (vo) 
volproppen ['folprprp] - volproppen Dat 
kiendpropt de mond zo vol, dat ze kan 
gien woord uutbrengen (Sz) 
volschellen st. ww.; onoverg.; schul vol, 
het volschullen ['folskehij 1. vreselijk 
uitschelden, in verb als ik schei n de 
pochel vol (Np, Nw), Hij schul de pelisie 
de huud nog vol G) 
volscheppen zw. ww.; overg.; schepte vol, 
het volschept [Tol ... ] 1. door te scheppen 
vol doen zijn Fattietoeren wel twie keer 
schepte oons mem him et bod mar weer 
vol (j) 
volschieten [Tol...] - volschieten Bij een 
plechtige of slim feestlike gebeurtenis kuf' 
zomar volschieten (Spa), Et gemoed schöt 
me altied zomar vol (Nbk) 
volschinken (Nbk) ['e i - volschenken de 
glassies volschinken (Nbk) 
volschrieven ['f...] - volschrijven 
volslegen (Bu, El, Ma, Nw, Obk, Op) 
[fol'sli:gjj] - volslagen: geheel en al, vol- 
maakt Et is volslegen geheel en al af, 
volmaakt (Bu), een volslegen kaifien (Bu), 
een volslegen koe een goeie, volwassen 
koe (Nw), volslegen plaanten, mooi groot 
en goed (Nw), Et is gien dure auto, mar 
wel volslegen (Nw); volkomen, geheel en 
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al D'r zat d'r volsiegen naost geheel en al 
(Bu) 
volsmieten ['f..] - volsmijten, hetz. als 
volgooien, z. aldaar 
volstaon (spor.) [fol'st ... ] - volstaan, in d'r 
wit volstaan (tinnen) 
volstoppen [t..] - volstoppen 
volstromen ['f...] - volstromen 
voltallig (spor.) [fol'talax] - voltallig et 
voltallige bestuur 
volte (Dhau) de [folta] 1. het vol zijn, 
dicht bijeen zijn (vooral: met mensen) We 
bbi rnekeer op 'e mark in de volte 
kwictraekt (Dhau) 
voltiedbaene (1) ['f1..] - voltijdbaan 
voltooid (1) [fol'to:jt] - voltooid, in een 
voltooid dielwoord 
voltreffer ['f..] - voltreffer 
voluut [folyt; aks. wisselt] - voluit: 
helemaal je naeme voluut schrieven (1) 
volwassen [fol'wasii] - volwassen: rijp, 
mondig 
volwassene de; -n [fo1'wasn] 1. vol-
wassene 
volweerdig (1) [fol'wu.ordax] - volwaardig 
volzoegen (Ste) ['folsu:g] - volzuigen Ie 
hadden ok lochtzoegers, die zeugen beur 
an de krubbe vol wit locbt, dat ze d'r dikke 
van wodden (Ste) 
vondeling ['fonduj] - vondeling te 
vondeling leggen (i) 
vonder (Nbk, Obk, 01-Nl, Op, 0w, Ste) 
de, ook et (01-Nl, 0w, Spa); -s, -tien 
[fondç] 1. vonder: bestaand, vast maar 
soms ook los liggend bruggetje over een 
sloot, veelal in de vorm van een of enige 
planken of een biels, vaak met een leuning 
(Obk, 01-Nl, Op, 0w, Ste) Dan ]cup ie 
over et von dertien, en ie hadden een stok 
om je an beet te holen (0w), De leuning 
van et vonder is kepot (Dho, 01-Nl, Spa) 
2. loopplank naar een schip (Nbk, Obk) 3. 
losse plank om over een weke ondergrond 
te leggen en waar men over loopt, kruit 
en (Obk, 0w) 
vonderen (Ste) zw ww.; onoverg.; von-
derde, is vonderd ['fondçvj 1. zeer 
voorzichtig lopen, zich nu hier, dan daar 
vasthoudend 'k Vondere van de iene stoel 
naor de aandere (Ste), 'k Bin de weg over 
vonderd(Ste), Hij vonderde bij de baan-
ken langes (Ste) 
vonke de; -n; vonkien ['foijko] 1. vonk,  

spatje vuur De vonken vleugen d'r of 
(Nbk), --- steuven in de ronte (Nbk), 

vliegen de locht in (Nbk) 
vonkeregen (v) ['foijka] - vonkenregen 
vonnis [t.] - vonnis (in rechtskundige 
zin) 
voogd ['fo:xt] - voogd toeziend voogd (1) 
voogdij [fo:y'dEj] - voogdij 
voogdijraod (Pe-Dbl) [...'d...] - voogdij-
raad De voogdijraod mos hun war over 
dat kiend ontfarmen (Pe-Dbl) 
vool J Ook volentien (Bu), veultien (Nw) 
et; volen; -tien ['fo:ol/'fo:olntin]'fA:ltin] 1. 
veulen Et vool het een (geel) koekien op 'e 
tonge nl. van de moederkoek, ter be-
scherming tegen het vruchtwater (Bu), et 
vool wit de bn)oot om de hals soort 
spookverschijning waartegen kinderen 
werden gewaarschuwd met de bedoeling 
om ze niet in bossen, houtwallen enz. te 
laten afdwalen, ook om ouderen bang te 
maken die bij nacht langs bep. plaatsen 
zouden komen (Nbk, Np, Nw, Ma, 0w); 
het vool wit de bri)joot om de hals zou 
om. gesignaleerd zijn in Nijhooltpae, 
Maickinge (aan de Balkweg) en bij 
Oosterwoolde, vgl. ook Daenk d'r omme 
kiender, in huus kommen, want douk pakt 
et vool wit de bri)ootje, en dan zien we 
jim nooit weer (0w), dattelas een vooltien 
dartel als een veulen (Sz, Ld) 2. z. vole 
vool II (Dhau) bn. ['fo:ol] 1. (van een 
merrie) drachtig De more is voo! (Dhau) 
voolapperaot (spor.) ['f..] - vouwapperaat 
voolblad (1) ['fo:lblat] - vouwblad 
vooldak (1) ['fo:ldak] - vouwdak 
voolde z. vole 
vooldeure (1) [Tol L.] - vouwdeur 
voolfiets Z. vouw/iets 
voolmere z volemere 
voolstoel Z. vouwstoel 
vooltien et; voolties ['fo:ltin] 1. kleine 
vouw 2. z. onder vool T 
voolwaand z. vouwwaand 
voonst [fô:öst] - vondst 
voorlader z. veurlaeder 
voorlik z. vorl.jk 
voorn ['fo:arn] - voorn, voren Ik bebbe 
nogal wat voorns in de Lende vongen (Np) 
voorst z veurst 
voort z. vot 
voos (Dfo, Ld, Spa) [fo:as] - voos: van 
vruchten), m.n. in voze knollen (Ld, Dfo) 
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vore de; -n; voortien ['fo:ora] 1. voor 
(door een ploeg gemaakt) Wat ligt die vore 
d'r mooi recht deur (Np), We hadden 
vroeger een voerman te bouwen, die kende 
et, voren zo recht as een fluite, een pracht 
om te zien (Nw), Aj' twie voren naor 
mekeer toe bouwen, kriej' een hoge rogge 
op 't laand (Ld), Mit diepploegen wodt de 
onderste vore over de bovenste henne 
ploegd ( Sun- Ot), Af om de aandere vore 
bouwen, dan kommen de stoppels op 
inekaander te liggen (Bu), Aj' een briedere 
of smallere vore hebben willen, moej' de 
boel veur even ommezetten (Nbk), de 
eerste vore trekkende dag voordat men het 
hele terrein gaat ploegen al een eerste voor 
maken (volgens het bijgeloof moest men 
nieuw werk niet op een nieuwe dag 
aanvangen (0w)), een bliende vore voor 
die men oversloeg bij het poten van aard-
appelen (ZW, Diz, Np, Op, 0w, Sz), De 
buterste vore mooi' bijspitten (Np), Een 
vore 'opbouwen' dan kriej' een betien een 
richel, dan ligt et d'r bovenop (Ste) 2. 
diepte van een voor (z. bet. 2) (Np) Et 
waeter is wel een vore zakt (Np) 
vorebrette de; -n, -s; ..brettien 1. 
breedte van een voor (door een ploeg 
gemaakt) 2. hoeveelheid natuurlijke mest 
met de breedte van een voor (z bet. 1) 
(vo) D'r lag een beste Iaoge roege dong op 
en H en de baos gongen, ieder an een 
kaante van et ommeploegde laand, veur de 
ploeg uur om een vorebrette dong mooi in 
de vore te leggen, dat d'r gien toelTen 
boven uur stak (vo) 
vork-en-lepel z. lepeldiefien 
vörke (OS, Bu, Nw, Ste, d, 1, b) Ook 
vorke (WS, El, Obk, b: in) de; -n; vörkien 
['fmr(o)ko/'for(o)ko] 1. vork (als werktuig) 
et huj mit een vörke omhogens stikken 
(Nbk), etgrös an de vörke stikken (Nbk), 
As een vörke vervoerd wodde, wodde d'r 
vaeke een hooltien veur daon, dan wodden 
de punten ofschaarmd (Nw), Zo]' ok te 
veule huj op 'e vörke nemen? (d), De 
pelisie wil weten hoe de vörke in de staele 
zit hoe de vork in de steel zit (Obk), Toe, 
luibuis, gao es even koffiezetten, ie zitten 
dam— as zit ie mit et gat an de vorke(Sz) 2. 
vork (waarmee men eet) de lepels en (de) 
vörken (Nbk) 3. voorvork De fietsbaand 
schoort iederkeer bij de vörke lange; 

aanst kriek nog een minne stee in de 
baand ( Db) 
vorkebak (01-Nl, Spa, Sz) de; -ken; -kien 

lI' •••] t. bakje waarin men de vorken legt 
(zoals het lepelbakje) 
vörken (n, fp) mv. [fcer(a)kij] t. tandzaad 
of de vruchtjes ervan (met haakjes) Ik 
hadde een aentien deur de sloots wal 
kreupen en doe 'k d'r uut kwam hak de 
sokken en de broek hatstikke vol vorken 
(n, fp) 
vorken (s) zw. ww.; overg.; vorkte, het 
vorkt ['fnr(o)kffl 1. omhoog brengen m.b.v. 
een vork (dus aan de vork geprikt) 
vorken-en-lepels z lepeldiefien 
vörkepunt (Bu) de; -en; ...puntien ['f...] 1. 
punt van een vorktand vörkepunten of-
scharmen (Bu) 
vörkestaele (Bdie, Bu, Np, Ste) Ook 
vorkestaele (Obk, Op, Ste) ['f.1...] - 
vorksteel 
vörkestok Voor var. z. vörke de; -ken; 
-kien [f...] 1. steel van een vork (werk-
tuig) 
vörketane (El, Nbk) ['f...] - vorktand De 
vörketanen moe'n goed spits wezen (El) 
vörkevol (vo) de ['ftr(a)kofofl 1. hoe-
veelheid die men aan een vork prikt Now 
hek nog een vörkevol of achte nog acht 
vorken vol (om te laden enz.) (vo) 
vörkheftruuk (1) ['f...] - vorkheftruck 
vorlik (OS, Bu, Db, Dhau, Nbk, Nt, Nw, 
01-Nl, Op, Wol) Ook vorre/ik (Obk, Ld, 
Spa), voor/ik (Sz), veurilk (Bdie, Op, 
Pe-DbI) bn.; -er, -st ['forlokl'fora ... /'fo:or 
lakI'f&or ... ] 1. voorlijk, vroeg ontwikkeld 
een vorlik maegien d.i. veelal: dat groot is 
voor haar leeftijd (Dhau, Diz, Ma), zo ook 
een vorlikkiendd.i. in lichamelijk opzicht, 
maar ook wat de verstandelijke ontwik-
keling betreft (Nbk), zo ook Hij is nogal 
wat vorlik veur zien leeftied (Diz, El, Ld, 
0w, Sz, Spa) en De kiender die in een 
loop wagentien leren lopen, die bin altied 
even voorliker as andere kiender ( Sz), Die 
is goed vorhk dat kind loopt vroeg (Nbk), 
Et is een vorlik la or, alles is vroeg in de 
netuur (Nbk), een vorlik veurjaor (Diz), De 
netuur is vorlik (EI) 2. (overtr. trap, zelfst.) 
in een zo ver mogelijk stadium hebben 
gebracht Hef de eterije al op vorlikst? 
(Bu), de boel wat op 't vorlikste brengen 
(Dhau), de waske op 't vorlikst brengen 
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(Nbk) 3. t snelst vorderend (0w) De 
vorlike boeren futen in april soms de 
koenen af uut (0w) 
vorm de; -s, -en; -pion, -tien (spor. oost.) 
['fDr()m] 1. uitdrukking van iets door een 
vorm argens vorm an geven (1) 2. omtrek, 
figuur, gedaante Et het de vorm van een 
siepel (Nbk), Dat gebouw komt al aorig 
vorm an (Ld), Wat vew- vorm zo] je h wis 
hebben moeten, vien ie? (Nbk), in de vorm 
van 3. wijze van vertolking, wijze van 
uitdrukking een daankwoord in de vorm 
van een gedicht (Nbk) 4. de juiste, 
passende vorm, de juiste gedaante die iets 
moet hebben De duskersstok moet in de 
vorm zet wodden (Np) 5. vorm in taal-
kundige zin een vorm van een onriegel-
maouig warkwoord (Nbk) 6. conventie, 
formaliteit veur de vorm 7. goede licha-
melijke konditie goed in vorm wezen 8. 
voorwerp met behulp waarvan men iets z'n 
vorm kan geven Ie hebben vorms nodig 
om koekies te bakken (Np), Ik hebbe nije 
vo=s kocht om koekies te bakken (Dho), 
Et kiend speulde mit zaand en vormpies 
(Nbk) 
vormelik (spor.) ['fnrmak] - vormelijk: 
gehecht aan goede vormen Hij is altiedzo 
vorm dik (spor.) 
vormen zw. ww.; onoverg.; vormde, het 
vormd ['formn] 1. vormen, samenstellen, 
formeren een bestuur vormen (El), Van 
alle woorden die wij in vuuftien jaar 
verzameld hebben, moe'n jini mei een 
mooi woordeboek van vormen (01-Nl) 2. 
vorming geven, opvoeden Op schoele en in 
't huusgezin wodt een kiend vormd veto-  
zien leven ( Spa) 
vormgeven (1) ['f] - vormgeven 
vormgever (1) ['f3r(5)mgt:w, ...vr] - 
vormgever 
vorming (spor.) ['frmu]] - vorming: het 
vormen; opvoeding, het vormen in 
geestelijke zin 
vormingscentrum (spor.) [T...] - vor-
mingscentrum 
vormingsklasse (spor.) ['f...] - vor-
mingsklas 
vormingskursus (1) [T...] - vor-
mingskursus 
vormingsleider (spon) ['f..] - vor-
mingsleider 
vormingsonderwies (spor.) ['f...] - vor- 

mingsonderwijs 
vormingspergramme (spor.) ['f...] - vor-
mingsprogramma 
vormingswark (verspr.) {'f...J - vor-
mingswerk 
vormingswaricer (1) [T...] - vor-
mingswerker 
vormoverienkomst (spor) [T...] - vorm-
overeenkomst 
vormvariaant (spor.) [t..] - vormvariant 
vormveraandering (1) ['f .j - vorm-
verandering 
vorre z vodde 
vorrel Ook verreltien (Ow), voddel (b) de; 
•s; -tien ['forl/'fsrltinl'fnd!]  1. vierendeel, 
verrel, vierel een vorrel nemen vierde deel 
van iets (01-Nl); in verschillende bij- 
zondere toepassingen: vierde deel van een 
uier (verspr): Et gier van de koe het vier 
vorrels en vier utters vier kwartieren en 
vier spenen (Ld, Bu), Wat boven de utter 
zit is een vorrel (Nbk), De koe het een 
verkeerd vorrel di. met ontsteking 
(verspr.), Et von-el van die koe is verkeerd 
(Op), Die von-el daor zat baddigheid in 
(Np), Die koe het een had von-el (Op), Op 
'e Makkemer maat haj' dan vanzels ok 
nogal wat twie- en driepappen; zokke 
koenen ofpinken hadden zommers veniend 
in ien of meer von-els  van et gier had, en 
die zollen nooit melk mit die vorrcls geven 
(0w), in von-els  snieden in vier stukken 
snijden: van koek, een appel enz. (Sz), ook 
ruimer: in kleine stukjes verdelen (Ste), 
een von-eltien appel een vierde deel van 
een appel (Sz), zo ook Willen jow dehelte 
van disse dikke appel, ofhef' en een von-el 
genoeg? ( Spa, Op), een vorreltien een 
stukje appel (be: Bu, Nw) of sinaasappel 
(Nw, Bu), ook: een stukje vlees (d), zo ook 
een vorreltien kocke (Np), (vaak gezegd 
bij het wecken:) Snie ie de appels mooi in 
von-elties? (S te),  We kregen een half 
vorreltien  van een appel 1/8 deel (Wol), 
een half von-eltien met name gezegd van 
sterke drank, azijn, olie: een halve vierde 
liter (verspr.), zo ook een von-el draank 
1/4 liter (Np, Obk, Pe-Dbl), een von-el  is 
om de zes borrels henne (Np), ook in 't 
Liekt mij wel krap toe om daor een 
jurkien uut te maeken, doe d'r nog mei- ccii 
half vorreltien bi.% koopman! de helft van 
1/4 meter (Db), een von-el ketoen een 
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kwart ei (Dhau, Np), zo ook een vorrei 
blauwkoper (Dhau), ... stof id. (verspr.): De 
stof wodde vrogger hij de clie verkocht, 
soms mos d'r een vorrel bij (Ow), Ik 
bebbe an een von-els ciie genoeg (Dho), 
D'r kan nog wei een vorreltien of gezegd 
wanneer men iets minder stof wil kopen 
dan de winkelier afmeet (Nw), een ciie en 
een von-ei (Np), drie mussies en een von-ei 
gezegd van een liter drank (Spa), Een 
von-ei  rogge is een kwat mudde (El) 2. 
botervat van 80 pond (s: Wol) 3. klein 
glaasje voor sterke drank (b: lm) 4. hetz. 
als zijvorrei, z. aldaar (Dfo) De von-ei 
wodde bruukt bij et zijen van rogge en ok 
wei hij et meten van stoffen (Dfo) 
vorrelen (Ld, Nbk, Nt, 01-Nl, Wol, Sz) 
Ook vurrelen ( ko) zw. ww.; overg.; vor-
relde, het vorreld ['farjv/tul  ... ] 1. een kalf 
dat geboren moet worden, in stukken 
snijden om zo de koe te verlossen et kalf 
d'r of vorreien (Ld, Nbk, Wol, Sz), et kalf 
van de koe vorrelen (Nt) 2. z. ofvorreien 
vorrelik z_ vorilk 
vorreis (verspr.) bn. ['forls] 1. met de 
grootte, omvang van een kwart een von-eis 
jaor kwart jaar (Dhau, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Obk, Sz, b: lm, bo: Bu)), (van een koe:) 
Hij het de von-eis  jaoren de tijd om te 
kalven (Ma), et domme von-eis  jaor de 
eerste drie maanden dat een kind ter 
wereld is (Ste, Wol) 
vortoe (Dfo) Ook vortow (Dfo) tw. 
['fortu/fortoM] 1. geroepen bij het drijven 
bij de jacht 
vortow Z. vortoe 
Vos de; -sen; -sien [fas] 1. bekend 
zoogdier: vos een vos uutgreven het hol 
van een vos uitgraven, om die (en 
eventuele jongen) te pakken te kunnen 
krijgen (Np), zo liep as een vos (Nbk, Ma, 
Nt, Op, 0w) 2. sluwe persoon (Obk) Die 
ooide vos lat m niet zo gauw verriefeien 
(Obk) 3. bep. lichtbruin paard: vos (Bu, 
Np, Ste, Sz) De Vos zal Mede wezen dat 
hij weer thuus is, hi5 doet niks as 
graenzen om 't vooi (Sz), Die vos het een 
mooie keupersnute (Np), ... een bies (Np) * 

Et hyt hier, zee de vos, en doe zat hij 
aachter een bentepoiie ( Db) 
vosbies (verspr.) ['fozbls] - vosbles 
vosbkspeerd (Obk) [T...] - vosbles 
vosbiest (Dfo, El, Spa, 1) bn. 11' fozblEst]  1. 

vosbles zijnd een vosbiest peerd (1) 
vosenter (Dho, El, Op, Spa) et [Tas...] 1. 
eenjarig paard 
voshingst (vo) de; -en; ...hingsien [Tos...] 
1. mannelijk vospaard De voien kwammen 
uut Grunningeriaand. De heit was een 
bekende voshingst (vo) 
voskursus (spot.) [Tas...] - voskursus 
vospeerd (Bu, Ste) ['fris...] - vospaard 
vossegat (Pe-Dbl) de; -ten; -tien ['fasaxat] 
1. gemetselde put voor een kelder Mit een 
vossegat veur de kelder kriej' daor meer 
iocht in (Po-Dbl) 
vossehol ['fasahal] - vossehol een vossehoi 
uutgreven (Nbk) 
vossehuud ['fasahyt] - vossehuid 
vossejacht ['fasaiaxt] - vossejacht 
vossejaegen (b) onbep. w. ['fasa --- ] 1. op 
de vossejacht zijn 
vossejong ['fosajoi] - vossejong 
vosseklauwe (Np) [T...] - vosseklem 
vosseklemme (1) ['f...] - vosseklem 
vossekop ['fasa --- ] - vossekop 
vossenust (0w) et; -en; ...nussien 
['fasanAst] 1. nest van een vos 
vossepote (spot.) ['fasapo:ata] - vossepoot 
vosseprente (0w) de ['fasa ... ] 1. voet-
afdruk, spoor van een vos een vosseprente 
in de modder of snij (0w) 
vossespoor (0w) et; ...sporen; -tien 
['fasaspo:ar] 1. spoor van een vos 
vossesporen (Bu) zw. ww.; onbep. w. en 
het vossespoord ['fasaspo:a(r)ifl 1. één of 
meer vossen proberen te vinden (door de 
sporen te volgen) 
vossestap (Bu) de; -pen; -pion ['fasastap] 
1. val voor vossen Een vossestap is krek 
zo as een rottekwiope,  mar dan vule groter 
(Bu) 
vossestat (spot.) de; -ten; -tien ['fasastafl 
1. vossestaart 
vossevel ['fasafel] - vossevel 
vost de; -en (bet. 2) ['fat] 1. het vriezen 
(in de natuur), vriesweer We kriegen vost 
(Nbk), Et begon gisteraovend al te dujjen, 
dat de vost zal wei gauw weer vot wezen 
(Nw), Deur de hadde vost is de grond hier 
slim knotterjj (Op), De vost zit nog in de 
grond (Nbk), strenge vost (Nbk), lichte 
vost (Nbk), maotige vost (Nbk), Beneden 
drie graoden vost kuj' niet metselen 
vriesweer met drie graden onder nul (Obk), 
As de vost over dat gewas komt, gaot et 
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mis vanzels (Nbk) 2. vorst van een dak 
Oonze buurman is nog ooldenvets, hij 
bruulct nog dekzoden veur de vost op 't 
hokke (Mun), De hoekslepe Eggen de 
vorsten [nl. hoekvorsten] op, van de marc 
tot de naalde van 't dak (Np) 3. vorst, 
monarch, heerser (spor.) * Mist geit vost 
in de kist en regenwater dat pist (Dfo), 
Snij in 't sliek/Vost op 'e diek(Op, Dhau), 
Komt d'r gien vost in jannewaon zet dan 
de wolle in meert mar klaor (Obk) 
vostendom (1) ['fost;dom] - vorstendom 
vostenhuus (1) ['fostnhys] - vorstenhuis 
vostgreens (1) [T...] - vorstgrens 
vostinne de; -n; -gien [fo'sttno] 1. vorstin 
vostiocht (Nbk, Np) de ['L.] 1. hemel die 
op vorst wijst, vorstige lucht 
vostnaacht (Dfo) de; -en; ...nachien ['f...] 
1. nacht met vorst De vostnaachten bij 't 
veurjaor kun een flinke schaedepost geven 
(Wo) 
vostpanne (Bu, Wo, Nw, Obk, Op) [T...] 
- vorstpan De nokke is de ruter waor de 
vostpannen op spiekerd binnen (Obk) 
vostperiode (verspr.) de; -n, -s ['ftpt(:) 
ri'jo:odij 1. vorstperiode 
vostplagge z. vostzode 
vostverlet ['t.] - vorstverlet Bij de winter 
is d'r wel es vostverlet (Obk) 
vostvri'j (spor.) [aks. wisselt] - vorstvrij 
vostweer (spor.) ['L..] - vorstweer 
vostzode (Db, Dfo, Pe-Dbl) Ook von-
plagge (El) de; -n ['fotso:do/ ... plago] 1. 
elk der gestoken taaie, veenachtige zoden 
die op de naald van een rieten dak lagen 
We hadden vroeger vostzoden op oons rel-
ten dak (Db) 
vot 1 Ook voort (Sz; in verb., z. na *) bw. 
[fotlfo:art] 1. terstond Ik zal et vot doen 
dadelijk (b: In), Die was vot op 't aende 
direkt boos (b), Hij was vot lelk (Nbk), 
vot nao de middag (Bu) 2. zeer dichtbij vot 
an de weg vlak aan de weg (verspr.) 3. 
elders vandaan 'k Heb 't wel es heurd 
argens eers vot, dat woord 'hegedoom' 
(Nbk), Waor koj' vot? (Bdie) 4. weg, 
eropuit, hier vandaan H. was vot van-
middag, en dat gebeurt nogal es! (Sz), De 
kien der willen niet meer wit oons vot 
(Spa), Hij gong weer vot (b), En now as 
de mieter vot wezen! (0w), We moe 51 nog 
vot, vanaovend ( Ste), Vot mit dat mag! 
weg ermee, weg met dat tuig (b), Vot wit 

die vieze boeren (b), Die koe kan dommiet 
wel vot, daar bin 'k al verscheiden keer 
mit naor de bolle west, mar et is een 
brulder; ze gaon heur as een bolle 
gedregen, brullen en klauwen gatten in et 
laand (Bu) 5. in an ien stok vot aan een 
stuk door (Diz): Hij vertelde an ien stok 
vot (Diz) 6. verwijderd, ver weg Hij zit 
veer vot (Nbk), Ze wonen veer vot (Nbk), 
Ze woont een hiel aende vot (Ld), Hij is 
aorig veer vot in diepe slaap (El) 7. zoek, 
niet te vinden Waar zo] de haemer toch 
wezen, hij is vot (Nbk) 8. overleden Ik 
heb nogal wat neven, war d'r bin d'r ok al 
heel wat vot (Nbk, Sz) * (gezegd bijv. van 
een kind dat snel draaft en dan valt) How, 
war vot gaot hadder (Nbk, Spa), schert-
send in reaktie op How!: Vot gaot hadder 
(bo: Nw), Hij zegt gien woord of 't riemt 
war voort hij zegt zo ongeveer alles op 
rijm (Sz) 
vot II tw. [fot] 1. voort, verder, schiet op, 
weg Vot, peerd! gezegd als het paard in 
voorwaartse beweging moest gaan (Nbk), 
ook: Vot, je (Nbk), vaak achtereen: Votje, 
votje! (Nbk) 2. o.k., vooruit dan maar Vot 
dan mar toe dan maar, vooruit dan maar, 
o.k. 
vot- - voort-: eerste lid in scheidbaar sa- 
mengestelde ww. van het type votbein-
selen, votbrengen (ze zijn in dit woorden- 
boek niet alle opgesomd); z. ook weg- en 
samenstellingen daarmee; de vormen met 
vot- zijn meestal gebruikelijker 
vot-en-daodeljk z. vot-en-daolik 
vot-en-daolik Ook vot-en-daodelik (Db, 
Np), vot-en-daoliks (El, Wol), vot-en-drekt 
(Nbk, Np) ['fotl2  ... . foti2do:odlokJ'fot;do:a 
laks/'fotndrEkt] 1. direkt, onmiddellijk 
Burken en bulcen bin ongeschikt [om te 
draaien, nl. bij het binden van een bos 
rijshout e.d.], die hebben kotdraodig hoolt 
en dat brokt vot- en- daolik af' et drijen 
(bs: Dfo), Datkan iederiene vot-en-daolik 
zomar niet zeggen (b), We gaon vot- en - 
daolik even henne (Obk) 
vot-en-daoliks z. vot-en-daolik 
vot-en-drekt z_ vot-en-daolik 
vot-op-slag (Bu, Nt, Op, j, n: Np) bw. 
[fotopslax] 1. onmiddellijk Hij gong d'r 
vot-op-slag op hoge bienen henne (Op), 
Moet dat now vot-op-slaggebeuren?(Bu) 
votbaenselen z. votbeinselen 
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votbargen (Nbk, Np, Wol) ['fobar()g] 
- wegbergen, opbergen Ie moe'n 't even 
votbargen (Np) 
votbeinselen  (Np, 0w, bi) Ook 
votbuenselen (bi)  zw. ww.; overg., 
onoverg.; beinseide vot, het votbeinseld 
[Tod ...  ... ] t. (overg.) wegbonjouren 'k He 
de kiepen votbeinseld out de toon (bi), Ik 
hebbe die jongen votbeinseld (Np) 2. 
ervandoor lopen, weglopen Hij beinselde 
vot (bi) 
votberduren (Np, Sz) Ook votborduren 
(Np, Sz) ['foUbody:ornJ'fo4body:ori] - 
voortborduren argens an votberduren ( Sz), 
As ik wat appats beleefd heb, mag ik daor 
later graag wat op votberduren (Sz), Daar 
borduurt hij war op vat (Np) 
votbewegen (j) U•-] - voortbewegen een 
boom optillen of votbewegen 0) 
votbi'j (bi) bw (bi) ['fo4btj] 1. vlakbij, 
dichtbij Dat is hier votbij (bi) 
votbienderen (Dhau) zw. ww.; onoverg.; 
bienderde vot, is votbienderd ['fobi:ndçxij 
1. flink, stevig lopen Hij biendert war 
hadde vat (Dhau) 
votblaozen ['fodbl...  - voortblazen: 
wegblazen 
votboerken (spor.) ['f1..] - voortboeren 
votbokselen (Nbk, Np) zw. ww.; onoverg.; 
bokseide vot, is votbokseld ['f1..] 1. 
voortlopen, flink doorlopen Hij bokselde 
nog aorig vot (Nbk, Np) 
votborduren z. votbeduren 
votbrengen ['f..] - voortbrengen: weg-
brengen De koopman brengt de auto mit 
koenen vat (Np); naar de laatste rustplaats 
brengen: iene votbrengen id. (Bu, Diz, 
Nbk, Np, Wol), Et is krek al hek een 
dochter votbrocht, Zee ze tegen F. (vo); als 
opbrengst leveren (k: Ste): Al et laand in 
de omtrek is stok voor stok oneindig  beter 
wodden en wil beter vruchten votbrengen 
(k: Ste); verliezen, kwijtraken (Op) Hef 
dat votbrocht, jonge? (Op) 
votdaodelik z. votdaolik 
votdaolik (verspr.) Ook voidaodelik (0w), 
votdaoliks (1Db, Np) bw ['fod3:lok, ook 
..'d - -- /'fo o:adiok, ...'d.....fo o:aiaks, 
1. direkt, onmiddellijk Ik was niet gelokkig 
mit wak kocht hac4 et brak votdaolik 
(Nbk), Aj'niij votdaoliks betaelen, kan 'k 
je Iwie persen t in kotting brengen (Db), Et 
kleine kaeniertien was votdaoliks vol mit 

heurkiendergepraat(vo), Ie moen votdao-
lik kommen, d'r is tillefoon (Nbk) 
votdaoliks Z. votdaolik 
votderekt z_ votdrekt 
votdirekt z votdrekt 
votdoen ['f ..  - wegdoen, verkopen, van 
de hand doen Vroeger moch ie de varkens 
vlak veurdaj'ze votdeden niet voeren, aers 
zal et voer te viiie miiieIlen bi5 et 
bepaalen van et gewicht (Ste), Die koe is 
zoe'njagerd, doe 'm mar veur de dood vo4 
want die krieg ik toch niet weer kalf (Sz), 
Hij het et bedrief votdaon (Ma), Die aalde 
jasse hewwe war votdaon, die hewwe 
ofdaankt (Obk, Diz), Dc hiele santemekliek 
bek votdaon (El), Zoe'n schier biesien 
doej' niet zomar vat (0w) 
votdoezen (Np) ['fo4u:zi] - wegsuffen, in 
slaap geraken Misschien wak wel even 
votdoesd (Np) 
votdonderen (Dmi, Nbk) [foondçn] - 
weggooien Dat oolde ding hek votdonderd 
(Nbk, Dmi) 
votdouwen (Nbk, Np) ['fo3M1p, ...M(g)fl] 
- voortduwen Ie moe'i die waegen vot-
douwen (Np) 
votdrekt (Nbk, Pe-Dbl, Spa, 5: Obk) Ook 
votdirekt (Ste), votderekt (Nbk), vot-en- 
drekt (Nbk) bw. [foUrekt, aks. wisseltlfo 
4ir€kt --- fo4arskt ... /fotçdrekt ... ] t. meteen, 
ogenblikkelijk 
votdrieven ['fori:bip] - voortdrijven: 
heendrijven, aanzetten tot doorlopen We 
moe'n de koenen votdrieven om ze in et 
laand te kriegen (Obk); wegdrijven, verder 
drijven (op het water) 
votdruppelen (Nbk) ['fodr_] - wegdrup-
pelen Bij een lichtmelke koe gaot et d'r 
malckelik out, 't druppelt makkelik vat 
(Nbk) 
votduken (Nbk) ['foyiq]] - wegduiken 
votduvelen (Obk) ['foy:wl1j - wegjagen 
We duvelden de hond die aachter oons an 
leup, vat (Obk) 
votfrommelen (Nbk) ['f...] - weg-
frommelen 
votgalmen (Diz) ['fotxal(o)mn] - weg-
galmen Die meziek galmt  een heel einde 
vot (Diz) 
votgang (Obk, Sz) de ['fotxaufl t. voort-
gang, progressie Now zit ik hier de hele 
aovendmar wat te schilderen, mar d'r komt 
niks gien votgang (Sz) 
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votgaon st. WW.; onoverg.; is votgaon 
[fotx3:5n]  1. opstappen, weggaan, 
vertrekken Ze gaon vot of ze kommen 
thuus zijn altijd onderweg (Ste), Alles over 
de kop, en dan oknogzo votga op! Nbk), 
De boot gaot vot om tien ure (Spa), As ik 
votgao, trek ik een knap overhemd an 
(0w), Et is een plakker, hij gaot nooit 
weer vot (Bu), Ze bleven mar zitten te 
plakken en wussen van gien votgaon 
(Obk), Ik ston op 't slag van vot te gaon, 
doe hij d'r an kwam (Op), Gao toch vot! 
ga weg, ook lig.: bekijk het maar het is 
onzin wat je zegt ed. (Dho, Nt, Obk, Op, 
Sz, Wol), Toe, now mooi' votgaon eertijds 
gezegd door een meisje wanneer ze een 
man weigerde (s: Db) 2. een funktie of 
dienst beëindigen De gemientesiktaoris 
gaat vot, Zien knecht gaot vot (Nbk) 3. 
verdwijnen, wegtrekken Die vlekken gaon 
niet vot, hoe a 'k ok mien best doe (Nbk), 
De winter gaot vat, et is ontlaotend (Diz) 
4. uitgaan, eropuit gaan Mit die kerel kuf' 
wel votgaon, hij kikt niet op een peer 
centen (Diz) 5. ermee gaan strijken,  in d'r 
mit votgaon (Bdie, Nbk): Hij gaot mit de 
pries vot (Bdie), En zo gangen dejaoren 
vot zo verstreken de jaren (j) 
votgeven [T --- ] - weggeven, schenken Dat 
was een echte potter, te zunig om wat vot 
te geven (Dfo) 
votgieselen (Db) zw. ww.; onoverg.; 
gieselde vot, is votgieseld {fot.xisl] 1. er 
zeer snel vandoor gaan Wat gieselen 
hagedissen barre vot, af' bij heur in de 
buurt kommen (Db) 
votglieden st. ww.; onoverg. ['fotxlidi] 1. 
wegglijden 2. voortglijden (Dfo) Hij kon 
op 't ies een hiel aende votglieden (Dfo, 
Nbk) 
votgoezen (Nw) zw. ww.; onoverg.; 
goesde vot, is votgoesd ['f...] 1. op een 
suizende manier weggaan Hij goesde vat 
(Nw) 
votgooien (Diz, Nbk, Obk, Sz) zw. Ww.; 
overg.; gooide vot, het votgooid [fotx ... ] 
1. door weg te gooien zich ontdoen van De 
meensken gooien tegenwoordig een 
hieleboel vot (Obk) 
vothaelen (Wol) [Tot ... ] - weghalen Ik 
hacle et spinrag mit de raegebolle vat 
(Wol) 
vothameren (Sz) zw. ww.; onoverg.;  

hamerde vot, het vothamerd [T...] 1. er 
voortdurend over doorgaan Die vent houdt 
zn nooit stille, hij hamert d'r steeds over 
vat (Sz) 
vothobbelen (Diz) zw. ww.; onoverg.; 
hobbelde vot, is vothobbeld [T...] 1. 
hobbelend voortgaan We hobbelen rustig 
mitpeerd en waegen vat (Diz) 
votinienen z. votinienend 
votinienend (Bdie, Bu, Db, Nbk) Ook 
votinienen (Bdie, Bu, Nbk, 5:  Db), 
vottenien (Bu), vottenienend (01-Nl), voS-
nienen (Spa) bw. ['fottni:4:(t)/'fotlij:n/'fot 
qï:i:t/'fotni:i:] 1. direkt, onmiddellijk Ie 
moe'n votinienen kommen (Spa), (schert-
send:) votinienen op slag direkt en on-
middellijk (s: Db) 
votjaegen (OS, Nt) Ook wegjaegen (Obk) 
zw., st. ww.; overg.; jaegde/jachtte vot 
(verspr.), het votjaegdlvotjacht (verspr.) 
[Tot ... . wsx ... ] 1. wegjagen, wegsturen 'k 
Zal die jongen votjaegen (El), Hij jachtte 
n vot (Nt), Hij reu p 'kiets, kiets!' om de 

katte vat tejaegen (Ma), 
votjutten (Np) zw. ww.; overg.; jutte vot, 
het votjut ['fotjAtlij  1. onderhands 
weggooien, werpen Mit een langere stokin 
dehaandmoej'datstokkien dat over 't gat 
ligt votjutten nl. bij het tiepelen (Np) 
votkarren (Dfo, Wol) zw. ww.; onoverg.; 
karde vot, is votkard ['fotkarn] 1. 
wegfietsen, vooral indien dat moeizaam 
gaat of wanneer het een grote afstand 
betreft We bin mit die oolde fiets een hiele 
aende votkard (Dfo) 2. met een kar 
wegbrengen (Wol) 
votkauwen (Dfo) zw. ww.; onoverg.; 
kauwde vot, het votkauwd [Tot ... ] 1. 
blijven doorzeuren Hij kauwt op et etzelde 
vot (Dfo) 
votknoeien (Db) zw. Ww.; onoverg.; 
knoeide vot, het votknoeid ['f...] 1. blijven 
knoeien 
votknoffelen (Pe-Dbl) zw. WW.; onoverg.; 
is votknoffeld ['fotknofjv] 1. op gebrekkig 
lopende wijze voortgaan 
votknuppelen (Nt) zw. Ww.; overg.; 
knuppelde vot, het votknuppeld 
['fotkn&plv] 1. wegknuppelen, door te 
slaan weg doen zijn Ze hebben in 
votknuppeld (Nt) 
votkoegelen (Ld, Nbk) zw. ww.; overg., 
onoverg.; koegelde vot, het/is votkoegeld 
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[foku:g] 1. (overg) een eind van zich 
werpen Hij koegelt mij dat een aende rot 
(Nbk) 2. wegrollen (14, Nbk) Een boster 
[stuiter] koegelt een hiel aende vot (Nbk) 
votkoemen z. volkommen 
voficommen Ook votkoemen (Sz) zw. ww.; 
onoverg.; is votkonimen [Tot] 1. weg-
komen, weggaan Dat lonttouw moet langer 
maakt wodden, aan ders kun we zo gauw 
niet votkoemen dan kunnen we de explosie 
van het vuurwerk niet zo snel ontlopen 
(Sz), N was wel zo snood, hij maekte dat 
hij votkwam (El), We meugen wel maeken 
dat we votkominen, d'r komt zoe'n malle 
locht opzetten (Obk), Doe biwwe maekt 
dat we rotkwammen (Nbk), Hij raomde 
deur de meensken benne om vot te 
kommen (Diz), Ik moest schreppen om rot 
te kommen (Diz), Wij' wel es as de 
blinder meeken daf' votkommen maak dat 
je weg komt (verspr., Obk), ...rap mae-
ken. (Obk), Hij mos ruteren en hadde 
maeken dat hij votkwam (Obk), Hij maekt 
een scbietbosschoppien om mar even vot te 
kommen (Diz), Die kan goed volkommen 
op 'e redens hij/zij kan heel goed schaatsen 
(Obk), Hij maekte dat hij votkwam (Nbk, 
Np) 2. voortkomen, verderkomen (Np) Ik 
moet aorig deur de snij schoffelen om vot 
te kommen (Np) 3. opschieten, in Kom vot 
schiet op (Bdie, Dho, El, Obk, Np, Nt, 0w, 
Spa, Sz) 4. ontstaan uit, voortkomen uit, 
voortvloeien uit 't Kwam vut de longen vot 
(Nbk), Van al dat kaekelen kwam raeke 
ruzie rot (Pe-DbI), En as dat jonge 
volkien zo max zonder doel wat bij de weg 
orninesleept, daor komp niks gien goeds 
vut vot, zee mien oolde baos vroeger altied 
(s),  Elkeniene loop omme mit de 
gedaachten in et achterheufd: wat komt vut 
dit alles rot! (vo), De meerste stomme 
dingen kommen vut onkunde vot (Nbk) 
votkroepen Nbk, Np, Wol) Ook wegkroe-
pen (Db, Ma, Np), wegkrupen (Spa) 
['fotkrupipl'w ... 'w ... ] - wegkruipen Oonze 
jonge was votkreupen aachter et gedien, 
hij docht dat hij onzichtber was (Wol) 
votkroepertien (Bu, Nbk, Np, Nt) Ook 
wegkroepertien ( verspr.), wegkrupertien 
(WH) et ['fot.krupçtinl'wex ... / --- ] 1. verstop-
pertje wegkroepertien doen (Bdie), .. speu-
len (Wol) 
votkrojen (Nbk) [f..I - wegkruien  

votkrulen (Dhau) j'fotkryli] - wegrollen 
De boster kxu uit een hiel aende vot (Dhau) 
votkrummelen (El,  Wol) zw. ww.; 
onoverg.; krummelde vot, is votkrummeld 
['fotkrAm1i] 1. moeizaam voortgaan Hij 
krummelt mes wat rot mit de fiets, hij 
schöt niet op (El), Wij krunimelen mes 
wat rot (Wol) 
votkwienen (Nbk, Obk) Ook wegkwienen 
(Bdie, Db, Dfo, Dhau, Diz, Nt, 0w, Spa) 

fo;kwii:?wsxkwii . ... kwi:ii:] - wegkwij-
nen Die kiepen bin en 't wegkwienen (Nt), 
Kankeipesjenten kwienen vaekc zachies-
en rot (Obk) 
votlazeren (Nbk) Ook weglazeren (Nt) zw-
ww.; overg.; lazerde vot, het votlazerd 
[T.....w..] 1. wegsmijten 
voile-ven (j) ['fot.li:bqi] - voortleven 0. 
hadde geld zal; en zo leefden ze mooi wat 
vot (j) 
votlokken (spor.) ['t..] - weglokken 
votlopen [Tot O.], z. ook weglopen - weg-
lopen, er lopend vandoor gaan: Ie zollen 
van argernis votlopen (Np), Hij lopthadde 
rot (Nbk, Np), Ze lopen mit je vol; af' 
alles lopen laoten ze sollen met je, als jeje 
alles maar laat welgevallen (Dfo), Daor 
lopen ze zo mit rot daar gaan ze zo mee 
vandoor, aan de haal (Np), (van een niet 
bep. knap iemand:) Daor lopen ze niet zo 
hadde mit vol; want die is zo onsjog 
(Obk), Hij was van huus votlopen, mar hij 
bad haost gien reddinge bij him was 
vertrokken om niet terug te keren (Nbk); 
wegstromen, wegvloeien Een proppe die 
doej'in etproppegat; op 'e stal bijv. in een 
waetergeute, en et aende; dan trok ie de 
proppe vut etgat en dan leup et waeter rot 
(veur de koenen) en dan kwam de proppe 
weer in ot gat (Bu) 
votmaeken (Bu, Ld, Nbk, Obk, Op, Spa) 
zw. ww.; overg., onoverg.; maekte vot, het 
votmaekt [Tot .] 1. voortmaken, op-
schieten Now jong, ie moe'n votmaeken, 
eers koj' te laete (Ld, Nbk), Toe je, piel 
niet zo omme, maak es wat rot (Bu) 2. 
weg doen raken, door slordigheid kwijt 
raken, verliezen Dat zuj'zelf wel votmaekt 
hebben (Spa) 
votmieteren (Nbk, Np, Ste) Ook weg-
mieteren (Ste) [t../..] - weggooien Dat 
ding hek rotmieterd (Np) 
votmoezen (Dho, Ma, Nbk, Np, b: Im) 
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Ook wegmoezen (Bdie, Nbk, b: In, bo: Bu, 
Nw) zw. ww.; overg.; moesde vot, het 
votmoesd [Tot ... ..w --- J 1. iets zoek maken 
votmoffelen (Dfo, Dhau, Dho, Nbk, Np, 
Ste, Wol), z ook wegmoffelen [Tot ... ]  - 
wegmoffelen 
votnienen z vatinienend 
votpeuzelen (Obk) [Tot...] - dooreten 
(rustig en genietend) Die kan zo lekker wat 
vot pcU2elen (Obk) 
votpezen (Nw) ['fotpt:zv] - snel weggaan, 
hard voortgaan Die peest aarig hadde vot, 
die kan welpezen (Nw) 
votpikken (Ste) ['fotO.] - wegpikken, 
stiekem wegnemen Hij pikt de boel vot 
pikt stiekem mee (Ste) 
votpraoten [Tot --- ] - meepraten: naar de 
mond praten Die praot altied mooi mit je 
vot; mooi mitpraoten en daenken: 't zal wel 
(Bu) 
votpreken [Tot....]  - doorkletsen Hij 
preekte mat wat vot; hij hadde gien haast 
om vot te gaan, hij bleef mat praotcn 
(Dfo) 
votprikken (Nw) [f ..J - hetz. als 
votstikken, in de verb na '', z. aldaar 
votpunteren ['f0tpAntp7] - wegtrappen (op 
de punt van de voet) (Db) de balie een 
aende votpunteren (Db) 
votraeken (Dfo, Ma, Nbk) zw ww; 
onoverg; raekte vot, is votraekt [Tot...] 1. 
door bep- omstandigheden vertrokken ge-
raken Wij bin hals over kop votraekt 
(Dfo), Hij is overhaast vatraekt (Ma) 
votrammeien (0w) ['f...] - wegbonjouren 
votraomen (Dfo, Dhau, Ld) [Tot...] - 
weg-schoppen, wegduwen Hij raomde de 
hallo vat, mat de kieper had n nog (Dfo), 
De geit momde et kleine kiend vot (Dhau), 
Wat him in de wege staot, raamt hijza vat 
(Ld) 
votrattelen ['fot....] - voortvertellen, door-
kletsen Ze rattelt an ien stok vot kletst aan 
één stuk door (Sz), (van iemand die door-
kletst, onper&:) Etratteltnogaizo wat vat 
(p) 
votrieden ['fotridu] - wegrijden As hij 
vatridt mient hij dat et gedien veur et 
raem van de kaemer even beweugen wedt 
(v), Zuwwe d'r rap mit votrieden? ( b), As 
oonze volk mit de sjeze votreden, dan 
kannen die plaetveren zo knaarpen (Obk) 
votrisselveren (0w) ['foL.] - voortmaken, 

opschieten Ie moe'n wat votrisselveren 
(0w) 
votrissen (Ma) zw. Ww.; overg; riste vot, 
het votrist ['fotnsn] 1. maken dat iemand 
klaar is, ervoor uitgerust is om weg te 
gaan, in iene votrissen (Ma) 
votroesten (0w) ['f...] - wegroesten 111ij 
lat et mat vatroesten (0w) 
votroetsen (Nt) ['fotrutsn] - met een 
roetsende beweging wegschieten De rotte 
toetste vat (Nt) 
votrotten ['fot.rotv] - wegrotten Geest van 
teer dipten  ze an de koezen tij koeze-
piene; de koezen gangen dan vat, die 
lasten dan op, ratten vat (Nbk), Ze hadden 
wei lupus an de neuze, dan rot de neuze 
vat (Bu) 
votscheuren (Ma, Nbk) [Tot ...  J - weg-
scheuren: iets scheurend wegnemen, ook: 
zeer snel met een motorvoertuig weg-
schieten 
votschieten T (Nbk, Np, v) ['fot.ski:tq] - 
wegschieten De trein komt op gang, et 
döip schöt vat (v), de knikker mit de doem 
votschieten (Np), Die onder lag, scheut de 
aander vat (nl. bij het krijeschieten (Nbk)) 
votschieten IT (Nbk, Nt) zw. ww.; wederk.; 
het votscheten ['fotskitn] 1. zoveel ont-
lasting kwijtraken dat er a.h.w. van de 
persoon zelf niets resteert Hij schiet zn vat 
(Nbk, Nt), Je hoeven jezeis niet vat te 
schieten je hoeft jezelf niet weg te cijferen, 
je hoeft niet superbescheiden te doen 
(Nbk) 2. veel te goedkoop van de hand 
doen (Nbk) Ze hebben et votscheten (Nbk) 
votschoefelen z_ vatschaffelen 
votschoffelen (Dho, 0w) Ook votscizoe-
felen (Diz, Ld) zw. ww.; onoverg.; 
schoffelde vot, is votschoffeld [Tot...! 
...skuf1i] 1. voortgaan en daarbij met 
kleine pasjes, schuifelend lopen Ze 
schoffelen za toch mat een ende vat(Dho), 
een beden vatschaffelen (0w), De oolde 
man scbaefeit nog een heel einde vat 
(Diz), Hij lapt zachies, hij schoefelt mat 
wat vat (0w, Ld) 
votschommelen (Dho) zw. ww.; onoverg.; 
schommelde vot, is votschommeld 
['fotskoml4] 1. onstandvastig lopen Ze 
schommelen za al aank  vat (Dho) 
votschoppen (Dfo) ['fotskopin] - weg-
schoppen een balie valschappen (Dfo) 
votschosselen (Ld) zw. ww.; onoverg.; 
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schosselde vot, is votschosseld 'fotskos1u1 
1. schuifelend voortgaan ffif kan min 
lopen, hij schosselt  war wat vot (Ld) 
votsjokken (Nbk, 0w) zw. ww.; onoverg; 
sjokte vot, is votsjokt [fosj3lqij 1. 
sjokkend weggaan (Nbk) 2. voortsjokken 
(0w) 't Oolde peerd sjokte wat vat (0w) 
votsjouwen (Nbk, Ste) zw. ww.; overg.; 
het (het. 1)/is votsjouwd ['fotsj..i 1. door 
te dragen wegbrengen Hij sjouwde de 
stien een aende vat (Ste) 2. zich lopend 
verwijderen (Nbk) 
votslaon zw. ww.; overg.; het votsleugen 
{'f...] 1. weg krijgen door te slaan 
votslepen (verspr.), z. ook wegslepen ['.i 
- wegslepen: slepend weghalen bomen 
votslepen nut de bas (01-Nl); ergens ver-
liezen, kwijtraken zonder dat men het 
merkt Die kleine jongen slepen alles altied 
vat (01-Nl)7  Dat het ze votsleept (Nbk); 
blijven voortslepen van een slepende ziek-
te: 't Sleept nog wat vat (Nbk) 
votslieren (Bu, Ld, Nbk) ['fj - weg-
glijden Hij sliert een hiel aende vat op 'e 
klompen (Bu) 
votsloeren (Ma, Nw, Ste) zw. ww; 
onoverg.; sloerde vot, is votsloerd ['f...] 1. 
maar steeds niet opgepakt worden (vaak: 
en daardoor in de vergetelheid raken) Dat 
sloert wel wat vat raakt wel in de ver-
getelheid (Nw), Ik moet et anpakken, want 
aanders sloert et war vat (Ste), Et sloerde 
war vat (Ma) 
votsloffen (Ld, Ma) ['f..] - wegsloffen: 
sloffend weglopen (Ld): Hij wadt d'r niet 
beter op, hij slof voetien veur vaetien vat 
(Ld), ook gezegd wanneer ergens geen 
schot in komt (onpers.:) Er slofte daar war 
wat vat het schoot niet op (Ma) 
votsmieten (Nbk) ['f..] - wegwerpen, 
wegsmijten ffi) smit wij dat een aende 
vat! (Nbk) 
votsmulten (ba), z. ook wegsmulten ['f... 
- wegsmelten (..) dan smult ze vat; want 
natte snij die duurt war kat (ba) 
votsodemieteren (Bu, Nbk, Np) Ook vat-
sojemieteren (El, Np), wegsodemieteren 
(Nw) ['L../.] - wegsmijten Ie kun dat wel 
vatsademieteren (Np) 
votsoezen z. ook wegsoezen {'€ J - weg-
suffen, in slaap vallen Hij soest even vat 
(Diz) 
votsojemieteren z. vatsademieteren  

votspi'jen (Bu, Nbk) ['fot ... ] - wegspugen 
Hij spijde za een kwattel vat (Bu) 
votspoelen Ook votspulen (OS, Bu, Op), 
wegspoelen (spor.), wegspulen (spor. oost.) 

- wegspoelen 
votspringen Ook wegspringen (Spa) 
['f.....w ... ] - wegspringen 
votspuiten Ook wegspuiten (spor) ['fJ 

- wegspuiten 
votspulen z. vatspoelen 
votstarven (v) ['f...] - wegsterven, in verb. 
als En dan starft et [acteren van M vat, de 
meziek zet an en ridder H. stapt in et volle 
lacht et tonic] op (v) 
votstikken ['fot.sttk] - wegsteken, in z'n 
zak steken (Wol), verder: voortgaan, op-
schieten niet steken maken, in * Pieter stik 
vat, de luden waachten d'r op gezegd van 
het haastig breien of het met grote steken 
naaien zodat het niet nauwkeurig gebeurt 
(omdat men moet opschieten) (Ste), zo ook 
Ik bebbe breiwark onderbanen, dat is van 
Pietertien stik vat! (Bu, 01-Nl) 
votstoeven ['f.] - wegstuiven: weg, 
verder stuiven; zich snel verwijderen 
votstommelen (Dho, Np, Obk, 01-Nl, Op) 
zw ww.; onoverg.; stommelde vot, is 
votstommeld [T] 1. op stommelende 
wijze voortgaan 
votstoppen z. ook wegstappen [f-..] - 
wegstoppen 
votstroffelen (Obk)  [t..] - voort-
strompelen 
votstrompelen (Sz) ['f..] - voort- 
strompelen 
votsturen Ook wegsturen ( La, Spa) ['f.../ 

- wegsturen, door te sturen heen doen 
gaan Et is toch wel slim, aj' vatstuurd 
wadden van schoele (v), We hebben die 
kiender vatstuurd, ze kun niet speulen en 
doen eers niks as ondeugd uutha eIen 
(Nbk); verzenden watmit depost votsturen 
(Ste), past votsturen (Dfo) 
votsukkelen zw ww.; onoverg; sukkelde 
vot, is votsukkeld ['t..] 1. sukkelend weg-
gaan 2. met een niet bep. vlot verloop 
doorgaan 3. steeds blijven sukkelen met 
een ziekte Hij sukkelt war wat vat mit 
zien kwaaIe ( Diz) 
vottenien z. votinienend 
vottenienend z. vatinienend 
vutterig (Bu) bn.; -er, -st ['fotnx] 1. 
geneigd tot uitgaan, graag weggaand Ze 
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bin nogal wat votterig(Bu) 
vottogen (Nbk, 0w, Spa, b) ['foto:gij] - 
wegsjouwen De hond het mi en leerze 
vottoogd (Spa); verliezen, zonder zich 
bewust te zijn kwijt raken As de jongen et 
ark mar niet vottoogd hadden! (0w) 
vottrappen z. ook wegtrappen [ t --- ]  - 
voorttrappen: doorgaand trappen, ook: 
wegtrappen 
vottrekken (Dho, Spa, j), z. ook weg-
trekken ['fotrskjj] - wegtrekken Zo gang et 
nog een posien deur, en doe trok de bujje 
vot d) 
vottugen (Nbk) zw ww.; onoverg.; bin 
vottuugd ['foty:gi]] 1. eropuit trekken, de 
hort op gaan Die tugen ok weer vat (Nbk) 
votveren (bet- 1: 0w, bet. 2: 1) zw. ww.; 
onoverg.; is votveerd ['fotft:ogi] 1. 
voortvarend zijn, opschieten Jonges, jiii 
moe'n votveren,jimnioe'n naar schade toe 
(0w) 2. wegvaren (1) De boot is votveerd 
(1) 
votvliegen ['t...] - wegvliegen Stuit niet zo 
mit die knikkers, want dan vliegen ze vat 
(Dhau) 
votwarken (Nbk, v) Ook wegwurken (Ld) 
['f.1...] - wegwerken Et zal haost in iene 
klap alle warkeloosbied votwarken (v), Dat 
krassien op 'e auto hebben ze votwarkt, et 
is zo goed as onzichtber (Nbk) 
votwi'jen (Nbk), z. ook wegwijen ['f..i...] 
- wegwaaien (all. in onoverg. gebruik) 
votwinteren (Nbk, b) zw. ww.; onpers.; 
het votwinterd ['fo!wtntpi] t. blijvend 
winterig zijn Want as 't nog wat votwintert, 
gaat et daar toch op an (b) 
votzaaien (Nbk, b) ['fotsa:j4] - weg-
gooien, wegslingeren Hij zaaide de balie 
een aende vat (Nbk), Zaai die rommel mar 
vot (Nbk) 
votzakken (v) ['fotsaku] - wegzakken De 
zunne die sta origan aachter de bargen 
votzakte ( v) 
votzet (1) bn. ['fotset] - voortgezet, in 
middelbaar algemien votzet onderwies (1) 
votzetten zw. WW.; overg.; onoverg.; zette 
vot, is/het (bet. 2) votzet ['fot.sctq] 1. 
(onoverg.) zich uitbreiden, vermeerderen, 
van bloemen en planten (Bu, Nbk, Obk) 
Die smerige dingen zetten hadde vat 
gezegd bijv. van springbalsemienen (Nbk), 
Dat ontuug zet slim vat (Bu), Dat is een 
plaantien dat him hiel gemaikkelik votzet 

(Obk) 2. (overg.) voortzetten, met iets 
doorgaan J mos beloven dat bi3i init acht 
ure d'r wezen zal en dan zo] hij d'r ok 
wezen en van beide kaanten wollen ze de 
kennismaeking vatzetten (9, De reize 
wedde weer votzet (9' 't Gesprek wodde 
votzet (s: oost.) 3. wegzetten, ergens 
plaatsen 
votzeuren (Diz) zw. ww.; onoverg.; zeurde 
vot, het votzeurd ['fotsA:oru] 1. blijven 
zeuren Ze zeurt an ien stok vat (Diz) 
votzwaarmen (bs) ['fotswa:ripn] - 
wegzwermen Et volk dat aachterblift in de 
korf of kaaste, naodat de ve uj-zwa arm 
votzwaarmd is, biet een ofzwaarmd volk 
(bs) 
VOUWe Z. vole 
vouwen Z. velen II 
vouwflets Ook roelf: ets (1) ['t...] - vouw-
fiets 
vouwstoel Ook vooLçtoel (1) [T...] - vouw-
stoel vouwstoelen uutklappen (Ow) 
vouwwaand Ook voolwaand (1) ['f1.] - 
vouwwand 
Vr. - afkorting van Vrouw, d.i. mevrouw; 
met kleine letter: afkorting van vrouwelik, 
vrouw 
vr.pr. - afkorting van vraogpries 
vraacht(rieder) z. vracht(rieder) 
vraagteken z vraagteken 
vracht Ook vroach: (Nbk) de; -en; vra-
chien ['fraxt] 1. vracht (die men laadt) een 
vracht stro (Ld), een vracht lossen (Dho), 
...laeden (Nbk) 2. dikke laag die op iets 
zit D'r zit een vracht grus op 't laand 
(Diz), Die vrouw bad een (dikke) vracht 
kleren an de huud (Dfo, 01-Nl), Ze het n 
vracht rokken an (Diz) * Ei laeste schip 
moet ok vracht hebben z. onder schip 
vrachtdienst (verspr.) ['fr.] - vrachtdienst 
AL had vroeger een vrachtdienst op Stien -  
wiek (Np), een geregelde vrachtdienst (El) 
vrachtgoed (verspr.) ['fr .j - vrachtgoed 
vrachtrieder (verspr.) Ook vraac/itrieder 
(Nbk) ['fr. ..] - vrachtrijder 
vragedreet z. vraogescbeet 
vrageleren z, vraogeleren 
vragen z. vraogen 
vrammes z. vrornmes 
vrange z. wrang II 
vraogeleren (Dfo, Dho, Nbk, 01-Nl, Ste) 
Ook vrageleren ( Sz) onbep w ['fro:go. 
/'fr --- ] 1. ter catechisatie gaan Mien buur- 
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maegien gaot te vraoge- leren (01-Nl), Die 
kiender moe'n henne te vraogeferen (Dfo), 
We hebben ok altied henne te vraogeleren 
gaon naor domenee (Nbk), Ik moet te 
vraogeieren, uut etkattechismusboek ( Ste) 
vraogen Ook vragen (Mun, Sz) st. ww.; 
overg., onoverg; het vraogd [fro:g]/ 
'fra: ... ] 1. zich met een vraag tot iemand 
richten Hij vreug as zij de kraan te ok nog 
lezen mos (Nbk), Ze vreug him om de 
kraante (Nbk), Ma'kje wel wat vrao- gen? 
(Nbk), Vraog es wat hij moet/wil (Nbk), 
Wat moet dat, a'k vraogen mag! (Nbk), 
Hij vreug hoe 't mit beur was (Nbk), We 
bin out die kwestie kommen, mar vraog 
niet boe! (Nbk), Now vraog ikje! is dat 
niet opmerkelijk, is dat niet erg gek (Nbk), 
Ja, daor vraog ie wat! Hoe zo] ik dat 
weten! (Nbk), naor de bekende weg 
vraogen, iene et hemd van 't gat vraogen 
maar door blijven gaan met iemand van 
alles nog wat te vragen (Nbk, 0w), naor de 
bekende weg vraogen (Nbk), Ik vreug hoe 
't mit him was (Nbk), Daor wodt niet naor 
vraogd die extra inspanning, de problemen 
die dat met zich meebrengt/die er zijn, 
zien ze niet, rekenen ze niet (Nbk) 2. 
vragen stellen: bij tentamens enz. Wat zo] 
d'r vraogd wodden ? (Nbk), Hij vragt nogal 
maickelik (Nbk), ...muuilik (Nbk) 3. 
(onoverg.) in argens naor vraogen naar iets 
informeren: naor de pries vraogen 4. 
(onoverg.) verzoeken (om) D'r wodde om 
kleren vraagd, dat ik hebbe de kaste mar 
wat plunderd ( Sz), om raod vraogen, om 
wark vraogen 5. uitnodigen (om te komen, 
mee te doen enz) Doe ze me vreugen om 
mit te gaon (b), Vraogen ze je wel es? 
nodigen ze je wel eens uit om mee te doen 
(Nbk) 6. (overg.) ernaar vernemen of de 
ander serieuze verkering wil, wil trouwen 
Hij wol dat maegien vraogen, mar hij wus 
niet hoe hij dat anleggen zo] (Wol), Hij 
dust heur niet te vraogen (Nbk) 7. 
(onoverg.) zodanig doen dat men nauwe-
lijks aan iets kan ontkomen Die jonge zit 
zo te donderjaegen, hij vragt ok om stratY 
(Nbk, b), Datze now uut de bocht vleugen 
binnen, daor vraogen ze ok omme, ze 
riedenja vusen te hadde! (Nbk) S. (overg) 
vergen Dat kuj' aenlik niet van heur 
vraogen, dat kan ze nog niet an, allemaole 
(Nbk), D'r wodt nogal wat van je vraogd 

aj'zok wark doen moeten (Nbk) 9. (overg.) 
behoefte om te kopen, om an- derszins 
aangeboden te krijgen Hoolten redens 
wodde een poze niet zoen protte meer 
omme vraogd (Nbk), Dat lietien van de 
Beatles wodt nog altied vaeke omme 
vraogd (Nbk) 10. (onoverg.) vereisen Zok 
wark vragt om een specialist (Nbk) * Deur 
vraogen woj' wies! (Diz), Vraogen staot 
vrij, en 't weigeren d'r bij (Nbk) 
vraugend ['fro:gijt] - vragend iene vrao-
gend anlcieken, vraagende ogen (spon), 
ook in taalkundige zin: een vraogcnde zin, 
een vraogend veurnaem woord (1) 
vraogenderwies z. vraogenderwieze 
vraogenderwieze (0w) Ook vraogender-
wies (spot-) bw. [frD:gijdrwi:zo; aks. wis-
selt/fro:gdjwis] 1 op vragende wijze 
vraogcrebriek (1) 'fr...] - vragenrubriek 
vraogescheet (Bdie, Dho, Ma, Nbk, Np, 
Obk, Op, b, b: In, bo: Bu, Nw) Ook vrage-
dreet (Sz) de; ...scheten; ...schetien ['frn: 
gsk:t/'fra:yodrt:t] 1. iemand die steeds 
maar van alles en nog wat vraagt 
vraogezaod (verspr.) Ook vragezaod 
(Spa), vraogezaoties (mv: Dfo, Ld) et 
['fr3:ga ... /'fra:go ... ]  1. gefingeerd zaad, 
genoemd als een kind of een nieuwsgierige 
persoon steeds maar naar allerlei zaken 
vraagt As kiender mar deurvreugen tot de 
oolden d'r mal van wodden, zeden ze 
uuteindelik: 'vraogezaod' (Bu), zo ook als 
reaktie op vragende personen/kinderen: 
vraogezaod en pinksternaegels (Ma) en 
Wij eten vandaege vraogezaod (Diz), ge-
zegd als reaktie op Wat zit daor in?, Wat 
is dat enz.: Vraogezaod (El, 0w), Dat is 
vraogezaod waor kleine kiender niks van 
angaot (El) 2. iemand die veel vraagt * 
(gezegd tegen iemand die nieuwsgierig 
vraagt:) Vraogezaod, daor je niks van 
angaot tegen iemand die nieuwsgierig is 
(Nbk, Np, Obk, Sz), ... waorje.. (Bdie, Np, 
Obk), ... waor gieniene wat van angaot 
(0w), Vraogezaod en siepelzaod, waorjow 
niks van angaot (Sz), Vraogezaod, waor 
kleine jongen niks van angaot (Dho), 
Vragezaod dat kleine kien der niks van an 
gaot (01-Nl, Spa), zo ook met als vraag: 
Wat zit d'r in de panne? of Wat eten we 
vandaege, met als mogelijk antwoord: 
Vraogezaod! (Db, Diz, 0w, Spa) 
vraogezaoties z. vraogezaod 
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vraoggesprek - vredig 

vraoggesprek (verspr.) ['fro:xosprsk] - 
vraaggesprek 
vraogstok (spor.) ['fro:xstok] - vraagstuk: 
probleem, kwestie; opgave in vragende 
vorm, som 
vraogteken Ook vraagteken (Spa) ['f...] - 
vraagteken: het leesteken 7 Daor hek nog 
wel een peer vraogtelcens bij ik heb nog 
wel enige twijfel ter zake (Nbk), zo ook 
Daor zet ik een vraogteken bij (Nbk); 
onopgeloste kwestie, vraag die speelt Hoe 
dat kommen is, isnogiengroot vraogteken 
(Nbk) 
vraogwoord (spot-) [fr...] - vraagwoord 
vraogzin (spot.) [1'...] - vraagzin 
vraomen (Dfo, Nbk, Obk, b: im, In) zw. 
Ww.; onoverg.; vraomde, het vraomd 
['frö:xp:] 1. zich erg krachtig inspannen 
Wat mos ik d'r tegen vraomen om et klaor 
te kriegen (Dfo), Mit vrotten en vraomen 
bin die meensken wat veuruutscharreld 
(Obk), Hij was altied au 't vrotten en 
vraomen (Obk) 
vraomer (Nw, Obk) Ook vraomerd (Obk) 
de; -5; -tien ['fr5:mr(t)] 1. iemand die zeer 
hard werkt Et is een vrotter en een 
vraomerd (Obk) 
vraumerd z. vraomer 
vratte z. wratte 
vrattebieter z. wrattebjeter 
vratterig z. wratterig 
vrede [tfrt:d] - vrede: kalmte Hij rust in 
vrede nao een lang ziekbedde en is van de 
wereld verscheiden (Obk); afwezigheid van 
twist, geruzie Hej'm weer vrede (sleuten)? 
(Nbk), Is 't weer vrede tussen jin? (Nbk), 
Ik heb mien eiken  miening over dat geval, 
mar veur de lieve vrede Lî et mat beter dat 
ik me stillebool (Db), Bi slot van 
rekening kwam alles nog goed en gongen 
wij nut vrede wit mekere (Obk), in vrede 
leven geen ruzie hebben (b); afwezigheid 
van oorlog, gewapende kon±likten vrede op 
eerde (1), vrede sluten, Nao die stilte zee 
de veurzitter Vrede, meensken, eindelik 
hielemaole vrede! (vo), Now is et al weer 
zeuven jaor dat wij in vrede leven (b); 
vredesverdrag (1) de vrede ondertekenen 
(1), de vrede van Munster (1) 
vredelievend (spot.) [frudo'librpt] - 
vredelievend 
vredesaktivist (1) [fr...] - vredesaktivist 
vredesbericht (1) [fr..-] - vredesbericht 

vredesbesluut (bi) [fr...] - vredesbesluit 
vredesdaod (1) [fr...] - vredesdaad 
vredesdemonstraosie (spot.) [fr...] - vre-
desdemonstratie 
vredesdoeve (Dfo) Ook vredesduve (Sz) 
[fr...] - vredesduif 
vredesduve z. vredesdoeve 
vredeskonfereensie (1) [fr...] - vredes-
konferentie 
vredeskongres (1) [fr...] - vredeskongres 
vredesleger (vo) et; -s; -tien ['fr ... J  1. 
vredesmacht D'r moet een vredesleger 
kommen in dienst van zoe'n bond(vo) 
vredesmacht (1) [fr...] - vredesmacht 
vredesnaeme (Nbk) [fr...] - vredesnaam, 
in in (de) vredesnaeme in vredesnaam 
(Nbk) 
vredesonderhaandeling (spar.) [fr...] - 
vredesonderhandeling 
vredesopperaosie (1) [tfr...] - vredes-
operatie 
vredesoverleg (1) [tfr...] - vredesoverleg 
Vredespeleis ['fr..] - vredespaleis 
vredespiepe (Nbk) Ook vredespupe (Nt) 
[fr...] - vredespijp 
vredesplan (spot.) [fr...] - vredesplan 
vredespoletiek (spar.) ['fr...] - vredes-
politiek 
vredespupe z. vredespiepe 
vredesregeling (spar.) [fr...] - vredes-
regeling 
vredessymbool (spar.) [fr...] - vredeteken 
vredestied (spar.) [fr...] - vredestijd in 
vredestied (spar.) 
vredesverdrag (1, vo) [fr...] - vredes-
verdrag Duutslaand is al lange an de gang 
om onder de bepaolings van et vredes-
verdrag uut te kommen (vo) 
vredesveurstel (spar.) [fr...] - vredes-
voorstel 
vredesveurweerde (1) [fr...] - vredes-
voorwaarde De vredesveunveerden bin zo 
opsteld, dat Duutslaand d'r nooit weer 
bovenop kommen kan (vo) 
vredeteken (1) ['fr...] - vredeteken 
vredig Ook vree (bet. 3: St; ba: Ru, Nw) 
bn., bw.; -er, -st ['frt:dax] 1. rustig, kalm 
Ze gongen vredig slaopen (va), Wat Jopt 
die koppel koenen daar vredig in 't laand 
(Nbk), De oolde man is in de naonaacht 
vredig sturven (Op) 2. tevreden, het ermee 
eens (Np) Bij' daor vredig mit? (Np) 3. 
voorzien van afrastering (om vee binnen 
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vredige - vrek 

een bep. stuk land, een bep. gebied te 
houden) de boel ofschutten en vredig 
maeken (El), et laand vredig maeken veur 
't vee (0w), Die kaampe is niet vree, we 
moe'n nog henne te vredigen (Ste), Et 
Mand is vredig/vree (bo: Bu, Nw) 
vredige (Obk, Op) Ook vredinge (Obk, 
0w), vrediging (Db, Dfo, 0w), vredinge-
ri'je (bet. 2: vo), vredigeri'je (bot- 2, 3: 
Dhau, Ma) de; -n ['fri:daga/'frudi(g)a, 
... d ij(g)o/'frt: doguffrt:dtij(g)'rtjo/fn: dag 
ç'ija] 1. afrastering (om een stuk land, 
grond anderszins, zodat het vee niet kan 
ontsnappen) Veurdat et vee bij de rneitied 
in 't laand komt, moet de vredinge nao- 
keken wodden (Obk), De vredingen mos ij 
overnemen nl. bi] bep. verkoop van 
landerijen (0w), Wat was et een aarmoede 
dat buurman de vrediging om et laand zo 
min in odder hadde (Db) 2. (verz.) het 
materiaal waaruit de afrastering bestaat D'r 
moet mar wat nije vredige om dat kaam -
pion (Obk), De dikste paolen wodden d'r 
wit holen voor vredingeri7e (VO), Hooft dat 
we wacterd hebben bruicen we o. a. veur 
vredigerije (Ma), Loo/hooft wedt bruufct 
your vredigerije (Dhau) 3. het vredigeg z. 
aldaar (Dhau, Ma) 
vredigehoolt (Nbk) et ['±1..] 1- hout 
gebruikt voor palen in de afrastering 
vredigen (OS, Bdie, Bu, Np, Nt, Op, Ste, 
p, b: lm, bo: Bu, Nw) zw. ww.; overg., 
onoverg.; vredigde, het vredigd ['frudog] 
1. een afrastering aanbrengen (om vee 
binnen een stuk land, een bep. gebied te 
houden), z_ ook stekken, bet. 1 Veurdat de 
koenen in 't Mand kwammen, mos d'r eerst 
vredigd wodden, dus eerst paolekaanten, 
paolepunten (Db), Vredigen is et in odder 
brengen van de stekkeriJe (Op), De boer is 
an 't vredigen (Nbk, Obk), As de koenen in 
't laand moeten, moet d'r eerst vredigd 
wodden, aers gaon de koenen deur de sloot 
(Op), Die kaampe is niet vree, we moe'n 
nog henne te vredigen (Ste), Vroeger in de 
boeke bij et vrediken  mossen tegen zoen 

- hoekpaol ok altied sch oren tegenan, en bij 
de hekkepaolen ok (Bu), et laand vredigen 
(Nw) 
vredigepaol (Db, Dhau, 0w) Ook vredi-
gingpaol (Db), vredigingspaot (Dhau), 
vredingpaol (Dfo)  de; -en;  - tien 
['fn:dogo ... ..frt:dgtij --- / ... ..frt:du] ... ] 1. paal 

gebruikt bij het vredigen, z. aldaar Hij 
batste d'r war op Jos wit de vrediging-
paolen (Db) 
vredigeri'je z. vredige 
vrediging z. vredige 
vredigingpaol z_ vredigepaol 
vredigingspaol z. vredigepaol 
vredinge z. vredige 
vredingeri'je z. vredige 
vredingpaol z. vredigepaol 
vree z. vredig 
vreedzem (spor.) ['frt:tsip] - vreedzaam 
wit vreedzewe middels (vo) 
vreemacken (Ste) onbep. w. en het 
vreemaekt ['frt:ms:lqj] 1. hetz. als vredi-
gen, z. aldaar We moe'n henne te vree-
maeken (Ste) 
vreemd z. vrewd 
vreemde z. vremde 
vreet (bo: Np, Op) de; vreten ['frLt] 1. 
(ruw) bek, mond iene een klap in de vreet 
geven (bo: Np, Op) 
vreetboek (Nw) de; -en; -ien ['frt:dbuk] 
1. dikke buik, kennelijk het gevolg van het 
bovenmatig eten 
vreetgraag (Sz) de; ...gragen; ...gragien 
['frutxra:x] 1. veelvraat Dat is wel zoek 
vreetgraag, hij kan alles wel op (Sz) 
vreetpeinze (Dfo, Spa), voor var. z. peinze 
de; -n; ...peinsien [fr...] 1. dikke buik als 
gevolg van het veel eten Die is aorig dik in 
de huu4 die het een vreetpeinze (Spa) 
vreetpoede (Dfo, Nbk, Obk) de; -n; -gien 
['frt:tpudo] 1. iemand die steeds wil eten, 
die graag en veel eet Dat is een grote 
vreetpoede (Dfo) 
vreetpot (Nbk, Np) de; -ten; -tien [Trut 
pot] 1. het koken (om te kunnen eten) 'k 
Moet wit de vreetpot an de gang ik moet 
gaan koken (Np) 
vreetpuiel (bo) de; -s; -tien [fr...] 1. hetz. 
als vreetpoede, z_ aldaar 
vreetzak (verspr.) Ook vretzaic (Obk) 
['fn:tsakl'frctsak] - vreetzak Die ontvret 
me hielemaol, dat is wel zoek vreetzak 
(Nw) 
vreetzem (Nbk) bn.; -er, -st ['frt:tsip] 1. 
(schertsend, als woordspeling op 'vreed-
zaam') druk etend We bin aorig vreetzew, 
niet? (Nbk) 
vrek de; -ken; -kien [frek] 1. vrek, uiterst 
gierig iemand Die oolde vrek leut een hiele 
scheppe geld nao (Op) 
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vreke - vreten 

vreke (p,  b Im) bw. [fri:ko] 1. in hoge 
mate, in vreke graeg zeer graag (p, b: Im) 
vreken z. wreken 
vrekkeling z. verrekkeling 
nekken z. verrekken 
vrekkerig (Db) bn., bw; -er, -st [frskçox] 
1. vrekkig 
vrekkig (El, Ld) ['frakax] - vrekkig 
vrekt z verrekt 
vremd Ook vreemd (Spa) bn., bw.; -er, -st 
[frsmt/fri:mt] 1. uitheems vremde lanen 
vreemde landen, vremde volken vreemde 
volken 2. niet tot het eigene behorend, niet 
zo bekend, onbekend Vremde woorden 
bruken is nog aJtied gien teken van 
geleerdhied (Op), De buren gong d'r 
nij/sies langes wit vremde meensken 
(Obk), een vremde vrouw (Nbk), Aj'hier 
nij/ kommen te wonen, is alles eerst nog 
vremd (veur je) (Nbk), (verb.) een 
vremden iene (Nbk), zo ook Veto- zien 
eiken baos wil dat peerd him wel haost 
doodtrekken, war zo gauw hij vememt dat 
een vremden iene et 1e/de in banen het, 
legt hij de oren in de nekke en wil gien 
string rechttrekken of slat wit de aachter-
bienen alles kot en klein (0w), Al die 
vremden omje henne (Nbk), D'r is vremd 
volk aa de deure (Nbk), Hij/het er niet van 
vremd het is een familietrek (Nbk), Die is 
hier zeker vremd! (Nbk), J zee: 'Jizn 
hebben goed praoten, mien vader is wit 
mier moeder trouwd, war ik moet een 
vremden iene zuken!'(Op) 3. eigenaardig, 
merkwaardig, raar Vremd was 't het was 
eigenaardig (Nbk, b), een vremdgeval(b), 
Hi.y maakt vreemde meneuvels (Spa), 
(verb) 't Is een vremden iene een 
eigenaardige persoon (Nbk), een vremde 
kwiebes (Bu), Van iene die niet hielendal 
goed is, kuj' tegen zeggen: Die is wat 
vremd, dat is een vremde'die is een beetje 
malende, heeft niet helemaal het normale 
verstand (Ste), Wat doej' toch vremd' 
(Nbk), Wat hef' toch weer vremde kleren 
an (Nbk), En vrenid, doe kwammen de 
traonen de oolde man in de ogen en het 
was eigenaardig.. (b), een vremd idee 
(Nbk), Die kan d'r ok vremd biy kommen 
op eigenaardige wijze (Spa, Nbk), in een 
vremde geur staon in een kwaaie reuk (Bu) 
4. met een eigenaardig gevoel, bevreemd, 
verbaasd Kielç daor wodde ik as kiend 

alt/eten zo vremd van (b), d'r vremd van 
opkieken (spot-) * Vremde ogen dwingen 
hebben een nogal dwingend effekt (vo) 
vremde Ook vremte (Db, Np, Nt, 01-Nl), 
vreemde(Spa) de[fremda/frsmto/'frî:mdo] 
1. vreemdeling, onbekende, iemand die 
niet tot de familie of de kennissenkring 
behoort Dat mooie zingen het ze niet van 
een vremde is een eigenaardigheid van die 
familie, is een familietrek (Ma, Nbk, Obk, 
0w, Spa), zo ook Dat is zn okniet van een 
vremde anwijfd (Np) en Dat het hi van 
gien vremde (01-Nl, Sz) 2. buitenland, 
onbekende streek, in in de vremde/vremte 
Doe we eerst in de vremte woonden, is dat 
oons onwennig ankominen (Op), De tied 
van arbeidsdienst en zo, en warken in de 
vremde (b) 
vremdelingebaank (Ste) de; -en ['frsm 
djtijobâ:i]kJ 1. bank in een kerk voor 
vreemdelingen 
vreindelingedienst (1) de; -en [f --- ]  1. 
vreemdelingendienst 
vremdeinge1egioen (1) [fr...] - vreemde-
lingenlegioen 
vremdelingepelisie (1) [fr...] - vreemde-
lingenpolitie 
vremdhied Voor -heid z. - hied [fremthit] 
- vreemdheid 
vrenidighied (spor.) ['fremdaxhit] - 
vreemdigheid 
vremte z. vremde 
vrend z. vrund 
vreselik (Bu, Np, Ste) bw ['frt:sitk] 1. 
vreselijk, in zeer hoge mate erg As et 
vreselik drok is argens en ie kun et haost 
niet veux mekeer ho/en, dan zej' wel dat et 
je haost begint te maelen (Ste) 
vreten 1 et [frttn] 1. voedsel voor dieren 
De koenen graanzen om meer vreten (Db), 
Vier voer huj is et vreten [aan hooi] veto-
iene koe in de winter (Ste), zo ook Jen 
koe's vreten is ongeveer vier voer bui; et 
vreten voor iene koe in de winter (Ste), 
Dan kot et vreten gauw in (Obk), As de 
koenen vreten komt dr zoek roilegien in 
de bek, van de balIe vreten die in de 
veurmaege zit (Ste) 2. (ruw) voedsel voor 
mensen Ze zo//en ja nooit gien vreten weer 
hebben willen, af' zien hoe ze 't klaor 
maeken (Nbk), een min stok(kien) vreten 
een rotzak (Np, Ste), zo ook een raer stok 
vreten (Ste) 

- 
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vreten II st. ww.; overg. (bet. 1-4), 
onoverg. (bet. 5); het vreten ['fn:tiij 1. 
(van dieren) voedsel nuttigen Ze vratten zo 
best, dat ze gruuiden elke dag (Ld), Die 
koe het n dikke vreten in et nije gras 
(Ld), Etpeerd vrat him onder 't schoft nog 
even goed zat (Ld), (zelfst.) Dat peerd is 
tieuwerig in 't vreten (Dhau), (gezegd bij 
slecht maaien:) 't Is kiek as dat 't d'r of 
vreten is (01-Nl) 2. (meestal ruw) eten 
(door mensen) Dan hebben ze wat te 
vreten, zeden ze dan (App), Mar dat jim 
niet te vreten hebben, zoas ie dat 
uutdrokten, dat is overdreven (vo), Ie 
hebben 't nog nooit zo raar vreten je hebt 
het nog nooit zo raar meegemaakt, hot is 
erg gek (Np), Hij vret as een heiden ( Ste) 
3. slecht maaien, snijden, knippen enz. 
(zodanig dat er her en der en dus plukken 
gras enz. blijven staan) Hij het et d'r of 
vreten hij heeft het slecht gemaaid (Nbk), 
Demesiene vreet etgrus d'r of(Spa), Et is 
dt of vreten het haar is slecht geknipt 
(Nbk), Et (grös) is d'r of vreten, zo slecht 
is et mijd (Bu), (gezegd van snijden met 
een stomp mes:) Et vret d'r deur ( Spa) 4. 
erg veel verbruiken (spor.), in verb. als Dat 
vret stroom (Nbk) 5. knagen De moezen 
hebben d'r zeker an zeten te vreten (Nbk), 
(Eg.) Zo/es begint anje te vreten gaat aan 
je knagen (Nbk) 
vreter Ook vreterd (Diz, Np, Obk) de; -5; 
-tien ['frutç] 1. iemand die vreet, die veel 
eet 't Is een grote vreter, die vent (Nbk, 
Spa), een raere vreterd een eigenaardige, 
rare persoon (Diz), zo ook Dat is een 
aorige vreter(d) (Np) * (inzake een café-
houder e.d.: die verdient nl. flink aan 
sterkedrank maar juist niet aan iemand die 
(veel) eet in een kafé:) Ie kun beter ruit 
een zoeperd te doen hebben as mit een 
vreterd (Np, Obk) 
vretend z_ vreter 
vreteri'je de; -n (bet. 2) [frutç'tja, ook 

z. -ije] 1. het ongeremd, zonder 
scrupules dooreten, zitten vreten 2. vreet-
partij Ie kriegen niet meer, we maeken d'r 
gien vreterije van (Db) 3. aantasting door 
allerlei ongedierte, zoals houtworm, worm-
steek enz. Et spint dat kan vergaon, daor 
kan vreten7e in zitten; et binnenste is et 
pit, dat is hiel lange had, daor komt nooit 
vreterie in (Nbk), D'r zit vreterije in de 

baste van de boom (Db), D'r zit nogal es 
vreterije in de slotten (Ld), We hadden 
van 't zoemer een boel last van vreterrje 
en aander ongemak in de tuun (Op), D'r zit 
vreteri7je in de wottels (Dho) 
vretersperti'jgien (Obk) [fr...] - vreet-
partijtje Ze zatten te vreten en te schraan-
sen, et was een vreterspertijgien (Obk) 
vretzak z. vreetzak 
vreugde (Op) de [frâ:yda] 1. vreugde, 
genoegen * Veul beloven en weinig geven, 
doet de gekken in vreugde leven (Op) 
vreze (s: oost.) de ['frt:zo] 1. vrees, angst, 
in uut vreze vent (s: oost.) 
vri'j T bn.; -er, -st [frj (OS, WS zuid. van 
de Lende elders spor.), frej (WS noord. 
van de Lende, elders spor.] 1. zonder 
zaken die kunnen belemmeren, die kunnen 
afsluiten e.d. de vrije netuur, et vrije veld, 
Etpadmoet vrij blieven de doorgang over 
het pad mag niet geblokkeerd worden 
(door bijv. een geparkeerde auto, een hek 
dat men aanbrengt) (Nbk), zo ook Zo] et 
pad weer vrij wezen? (Nbk), (Eg.) De 
baene is vrij er is geen obstakel, niets wat 
een beletsel kan vormen (b), de hanen vrij 
hebben 2. niet gehinderd door de aan-
wezigheid van anderen We kun daor even 
mooi vrij zitten Nbk), Et is wat vrijer aj' 
de boel ofschutten (Dho), een vrije schop 
(spor.), een vrije balie (spor.), een vrije 
trap (spor.) 3. met de vrijheid om te gaan 
en te staan waar men wil Ze hadden him 
opsleuten, mar hij is now weer vrij (Nbk), 
Ik vuul me zo vrij as een voegeltien (Nbk) 
4. onafhankelijk Ik bin vrij man! zonder 
gezag boven me (Nbk), een vn'/ laand, een 
vrije stad 5. zonder gebonden te zijn door 
verkering, verloving of huwelijk De verke-
ring is eet, hij is weer vrij (Ld), vrij man 
wezen (Db) 6. onbezwaard, zonder lenin-
gen e.d. Hij het de hure opzegd, hij wil et 
heus vrij hebben ( Ld), Ik daenke dat mien 
buurman zien huus now vrij het en gien 
cent meer over het (Op), Hij het alles vrij 
onbezwaard (El) 7. in vrtj van zonder (het 
desbetreffende) Hij is d'r niet hielemaole 
vrij van heeft die aandoening (verkoudheid 
e.d.) in lichte mate, ook gezegd inzake een 
minder wenselijke eigenschap (Nbk), een 
heus vrij op naeme een huis vrij op naam 
(spot.) S. waarover beschikt kan worden, 
niet in gebruik Hebben ze nog een kaemer 
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vrij? (Nbk) 9. niet behoevende te werken 
of naar school te gaan Morgen bin 'k vrij 
(van schoele/van mien war/ir) (Nbk), Of 
bij' vrij van je wark, vandaege! (Nbk), een 
vrije dag hebben, een dag vrij nemen van 
je wark (Nbk), een dag vrij geven/kriegen, 
Ze hebben van daege weer 1-wie uren vrij 
van schoele (Nbk), vrije tied Zoks mooi' 
in je vrije tied doen, niet onder je wark 
(Nbk) 10. in d'r vrij van wezen/blieven 
enz.: van het genoemde Vrij blijven/zijn 
enz. 11. niet gebonden aan dienstverban-
den, voorschriften, heersende opvattin-
gen enz. HooI je vrij en wor gien lid van 
een portij (b), Ik wete nog niet of ik et 
rnje huus dak bouwen wil anbesteden gao 
of et in vrij wark uutvoeren laot(Op), een 
vrij beroep (1), Hij is vrij van de dienst 
hoeft de dienstplicht niet te vervullen 
(Nbk), Arbeiderskiender of kiender van 
kleine boeren as die tegen de 20jaor lap en 
konnen hout ok nog wel es deurverkopen 
as ze in et plak van een boerezeune in 
dienst gongen as soldaot; boerezeunen en 
aanderen die ot goed doen konnen, hadden 
d'r soms aorig geld veuj- over as ze vrij 
konnen (0w), vrije liefde (1), Dat sta ot je 
vrij kun je doen als je 't wilt (Nbk) 12. 
zich ongedwongen gedragend, vaak: 
enigszins vrijpostig Die is zo vrij (Bu), 
Dat kiend was slim vrij (Ma) 
vri'j II bw. 1. vrij, nogal Dat is vrij 
makkelik (Bdie), A het 1-wie dochters, de 
iene is vrij knap, de acre is mar een 
lillikerd (Op), verder vooral in vrij wat 
nogal wat: D'r zit vrij wat drift bi de locht 
gezegd wanneer de wolken snel drijven 
(Nbk), Die het vrij wat kniep in de hanen 
hij heeft sterke handen (Np), Bijtreden was 
hij mat vrij wat goed (..) (Nbk), (J 
kreeg S daordeur vrij wat minder haezen 
en knienen bij de aachteipoten (b), Mat 't 
jong wodt al vrij wat wetig (b), Hij het de 
veestaepel vrij wat uutbreid (Dfo), Ik 
hadde gister vrij wat te doen (Nw) 
vri'jbaankvleis (Db, 01-Nl) ['fr ... J - vrij-
bankvlees D'r is vrijbaankvleis, de om-
roeper gaot deur dörp (01-Nl, Db) 
vri'jbekore (Dfo) tw. [fnjboko:oro] i 
hetz als verkaote, z. aldaar 
vri'jboer ['fr..] - vrijboer 
vrijbrief (Db) ['fn.] - vrijbrief 
vrijbuiter (spot-) [fr..] - vrijbuiter 

vri'jdag de; ..daegen; ...daggien ['fr..] 1. 
vrijdag Et is vrijdag, et is mark in 
Noordwoolde (Bu) * Faoske, Goeie Vrij-
dag, Kwaoie Zaoterdag, Spek2undag, 
Eiermaendag (b: Im), Witte donderdag, 
Goeie Vrijdag... (Nbk) 
vri'jdagaovend [...'g...] - vrijdagaovend 
vri'jdagmiddag [...'ntj - vrijdagmiddag 
vri'jdagmorgen [...'m ...J - vrijdagmorgen 
vri'jdagnaacht [...-'n..] - vrijdagnacht 
vri'jdagsaovens [...'s..] - vrijdagsavonds 
Vrijdagsaovens Lç een echte uutga ons-
aovend (Wol) 
vri'jdagsmiddags [..'sm ... ] - vrijdags-
middags 
-vri'jdagsmorgens [...'snt..] - vrijdags-
morgens 
vri'jdagsnaachs [...'sn ... ] - vrijdagsnachts 
vri'jdagsweer (Dhau) et [fr...] 1. weer op 
vrijdag, vooral in * Zok vrijdagsweerzok 
zundagsweer weer dat men op vrijdag 
heeft, heeft men ook op zondag 
vri'jdom (Ste, j) de [fr...] 1. vrijheid, 
onbelemmerdheid Ie bin je vrijdom kwiet 
aj' in een gesticht kommen di. in het 
bejaardentehuis (Stel, Die vnjdom van de 
beesten om et oolde baas henne! ij ) 
vrijen zw. ww.; onoverg.; vrijde, het 
vrijd ['frtj(d);, ook frsj., z. vrij T] 1. 
elkaar kussen, zoenen (vooral: in een 
relatie) * Neef en nicht vrijt licht nl-
omdat ze elkaar goed kennen ontstaat er 
gemakkelijk een huwelijk (Spa, Nw), ook 
(schertsend) wel gevolgd door ..en nicht 
en neef vrijt scheef (Nw) 
vrijer de; -5; -tien ['fnjç, ook 'frejç, z. 
vrij T] 1. minnaar, de jongen met wie een 
meisje verkering heeft Die vrijer van Aol-
tien het een protte geld (Db), Ze het de 
vrijer thuus (Np) 
vri'jeri'je [frtja'rtja, fri.jr ... . ... ejo, z. vrij 
T en -i'je] - vrijerij, vrijage N leur een 
blauwgien op mit die vrijerije (Dfo) 
vri'jerslampien (Spa, Sz) et; ...lampies 
['fr...] 1. gedempt licht van een petro-
leumlamp (bij het minnekozen) 
vri'jersslokkien (El) ei ['frtjos1okin, 
'fnjs ... ] 1. fles met sterke drank die men 
in z'n binnenzak heeft 
vrijersvoeten (Db) ['fr.] - vrijersvoeten, 
in op vrijersvoeten (Db) 
vri'jctiedsbesteding [...'tidz ... ] - vrije-
tijdsbesteding 
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vri'jetiedskleding - vri'juut 

vri'jetiedskleding (spor) [...'t...] - vrije-
tijdskleding 
vri'jetiedskleren (spor.) [...'t...] - vrije-
tijdskleding 
vri'jgeven [fr...] - vrijgeven 
vri'jgevig (spor.) [frtj'gt:wox, ...vx] - 
vrijgevig 
vri'jgezel 1 de; -len; -legien [frjga'ssl, 
ook frej..., z. vrij 1] 1. vrijgezel 
vri'jgezel II (Wol) bit; attr. [...'sel] 1. (van 
jongens, mannen) ongehuwd een vrij-
gezelle vent (Wol) 
vri'jgezelleknope (verspr.) de; -n; 
pien 

[...ts 
 ... ] 1. drukknoop (die zat ni. al 

aan de kleding, andere knopen moesten 
aangenaaid worden) Vriijgezelleknopen dat 
bin de knopen an de galgens (Nw) 2. hetz. 
als pikpakknope (Diz, Sz) 
vri'jgezellen (Db) zw. ww.; onoverg.; 
vrijgezelde, het vrijgezeld [frtjgo'ssl] 1. 
in de kost gaan, zijn 
vri'jgezellestrikkieu (Nw) [...'sel ... ]  - 
vrijgezellenstrikje 
vri'jgezelletied [...'sel ... J - vrijgezellentijd 
vrPjhied Voor -heid z -hied de; ...heden 
['frtj..., ook frej..., z vrij 1] 1. het onbe-
lemmerd zijn, het niet onderworpen zijn 
An oonze helden nut 't verzet, die veur de 
vrijhied vullen (b), Die vn7fhied moej' 
hebben die ruimte om te handelen (Nbk) 
vri'jhiedslieeld (vo) ['fr..] - vrijheidsbeeld 
Mat vlak bij de haeven brak de zwine 
inienend deur en doe veerden ze krek et 
geweldige vrijhiedsbeeld veurbij (vo) 
vri'jhusien (Dho, Nt, 01-Nl, Sz, Wol) et 
[frejhysin, voor evt. varianten z_ ook vrij 
111. hetz. als . pininaol, z aldaar Ze heb-
ben daor vnjhusien, we moe'n d'r henne 
(Nt), Ze blaosden dan wel op eenhoorn as 
d'r ergens vnjhusien was en dan kwam 't 
jongvolk allemaole opzetten (Sz) 
vri'jkaorte [fr...] - vrijkaart, vrijbiljet 
vri'jkommen st. ww.; onoverg.; is vrij-
kommen ['fr...] 1. uit gevangenschap 
komen 2. van iets afkomen mit de schrik 
vrijkoinmen (spor.) 3. beschikbaar worden 
An de Lendiek kwam een spul vrij en dat 
leek 'in wel wat (ko) 
vri'jkopen (Db, 1) [fr...] - vrijkopen: 
loskopen, ook: door betaling vrijgesteld 
worden Fake het vroeger wel es verteld, 
boe jonges vroeger vrijkocht wodden; dat 
tegen een flinke soinme geld een aan der 

veur heur dienst doe, die hiette dan een 
remplasant (Db) 
vri'jlaoten ['fr...] - vrijlaten: de vrijheid 
geven; niet binden 
vri'jloop [Dfo, Nbk) ['fnjlo:p] - vrijloop 
As een motor in de vri7loopstaot, wodtd'r 
zegd dat hij te pruttelen staot (Dfo) 
vri'jlotten (Bdie, Dfo, Diz, Nbk, Obk, Op, 
0w) - vrijloten, nl. eertijds m.b.t_ de 
militaire dienst Van mien lichting bin 
verscheiden jongcs oficeurd of vrijlot (Op), 
Vroeger kon ie vrijlot wodden van dienst 
(Dfo), De kaans om an te lotten was groter 
as om vrij te letten (Op) 
vri'jmaark (Ste) de ['fr...] 1. markt waarop 
men mag verkopen zonder vergunning of 
vergoeding 
vri'jmetseler (1) [...'m...] - vrijmetselaar 
vri'jmetseleri'je (1) [...'tjo, ook ejo z. 
-ije] - vrijmetselarij 
vri'jperti'j (1, vo) de; -en; -gien [fr...] 1. 
toestand van liefkozen en kussen Doe 
kreeg H. een doest in de maege en et zo] 
haost weer een vrijpertij wodden (vo) 
vrijpleiten (Ma) [fr...] - vrijpleiten (lett.) 
Hij het him zels vfiffjjpleit (Ma) 
vrijpostig (spor.) [...tp ... ] - vrijpostig 
vri'jreizendag (Op) de [frsj'rejzdax] 1. 
dag waarop men voor een bep. vast bedrag 
binnen Nederland per trein overal naar toe 
kan reizen Mit een vrijreizendag veur 
bejaorden kuj' mit de trein kriskras deur 't 
laand (Op) 
vri'jschietertien (k: Ste) et; ...ties 
['frjskittin] 1. bep. kort jasje, veelal van 
vijfschaft gemaakt 
vri'jspraoke (spor.) ['fr..] - vrijspraak 
vri'jspreken [fr...]  - vrijspreken En 
spreek de rechtveerdige vrij en recht-
veerdig hun (b) 
vri'jstaon [fr...] - vrijstaan: mogen Et 
staotje vrij om d'r henne te gaon (..) 
(Nbk); losstaan, vooral als tegenw. deelw.: 
een vrifstaondhuus 
vri'jstaot (1) [fr...] - vrijstaat, met name 
in Oranje- VnJstaot (1) 
vri'jster [fr...] - vrijster: meisje dat vrijt, 
die verkering heeft, zoekt, in verb. als Die 
oolde vrijster is niet tegen een kerel an-

lopen heeft nooit een man gekregen (El) 
vri'juut [frijyt, ook frej..., z. vrij 1, aks. 
wisselt] - vrijuit, zonder terughoudendheid 
Fraot toch vrijuut! (Nbk), Ie tin hier 



vri'jwielen - vroegkarke 

vriuut praoten, we holen et wel onder 
oons (Nbk), Mit jow is d'r over te praoten, 
vrij- uut, mit een N.S.B. - er niet! (vo) 
vri'jwielen (Np) 'fr ... wili] - freewheelen 
(letL) Ikbebbe lekker een aende vnwieJc! 
(Np) 
vri'jwillig [...'w ...J - vrijwillig: onge-
dwongen 't Is ailemaole vriwiIhj, we 
hoeven oons niet te verplichten (Nbk); 
belangeloos Dat wark is vrijwillig, we 
wo n d'r niet veer betaeld (Nbk) 
vri'jwilliger [...'w ..j - vrijwilliger: iemand 
die onbetaald en onverplicht werk verricht 
voor een vereniging, de dorpsgemeenschap 
enz.; iemand die vrijwilligerswerk doet 
vri'jwilligersleger (spor.) [...'w...] - vrij-
willigersleger 
vri'jwilligerswark [...'wtl...]  - vrij-
willigerswerk 
vri'jzinnig [..'stnox] - vrijzinnig (mb.t. 
de godsdienst) De domenee is van de 
vrizhiniekaantbehoort tot de vrijzinnige 
protestanten (Np) 
vried z. wried 
vriend z. vrund 
vriendelik z vrundehk 
vriendin(ne) z. vrundinne 
vriendjespoletiek ['frintjøspo:alotik]  - 
vriendjespolitiek 
vriendschap z. vrundschop 
vriendsehop z vrundschop 
vrieshak (1) [fri:zbak] - vriesbak 
vrieskiste (Nbk, Nw, 01-N1) [fr...] - 
vrieskist 
vrieskoolde (spor.) ['fri(:)s...] - vrieskou 
vrieslocht [fr...] - vrieslucht 
vriespunt {'fri:spAnt, ook wel 'fris...J - 
vriespunt Et was een uutgezocbte dag, zo 
om et vriespunt henne 0) 
vriesvak (Nbk) [' fri(:)sfak] - vriesvak 
vriesweer [Tri:s ... ] - vriesweer 
vrieven z. wrieven 
vriezen [fri:zi] - vriezen, vriezend weer 
zijn of anderszins met omstandigheden zijn 
dat de temperatuur onder nul is Et zal 
vriezen, zeggen de berichten (Nbk), Et het 
vannaacht een betien vreuren (Nbk), Et 
begint te vriezen (Nbk), Et kan vriezen, et 
kan dujjen lett. en ook fig.: het kan 
doorgaan of niet, goed gaan of niet (Nbk, 
Ma), Mit die scbraole oosten wiend kan et 
bakstienen vriezen (Ld), 't  Vriest dat 't 
knerpt (Spa), Mit Kastmis vreur et dat 't 

kraekte (Nbk, b, Diz), 
vriezer (Nbk, Ste) de; -5; -tien [fri:zçtin] 
1. ijskist, vrieskast 
vrikken z. wrikken 
vrind z. i'rund 
vrindelik z. vrundelik 
vringe z. wringe 
vringen z. wringen 
vrnl. - afkorting van veurnaemelik 
vroedvrouw (Dfo, Nbk, Obk, Sz) ['fr---] - 
vroedvrouw Die vroedvrouw het hiel wat 
kiender haeld (Dfo) 
vroeg bn., bw.; -er, -st [frux] i. vroeg 
(op de dag) Ze moe'n morgens al vroeg 
naor de schoele (Nbk), vroeg in de 
morgen, We moe'n aanst naor heus, want 
et is morgen weer vroeg dag (Obk), Hoe 
vroeg moe'n we d'r morgen wezen! (Nbk), 
Kuj'ok vroeger kommen? (Nbk), vroeg nut 
bedde kommen (Nbk), op zien vroegst(en) 
(Nbk), de vroege karke hetz. als vroeg-
karke, z. aldaar (Ste), vroeg in de waopens 
vroeg uit bed (Np) 2. tijdig vroeg op bedde 
gaon, d'r vroeg bijl wezen d.i. vooral: al 
jong verkering hebben, Marmit sisterde en 
knisterde de eerste pielke de ]echt in en 
knapte, een betien te vroeg, mit een don-
derende klap nut inekeer(b) 3. vooraan in 
een tijdsreeks of tijdsorde vroeg in et 
veurjaor, .. in de haas4 . - in de weke, vroeg 
oflaete, in de vroege aovend aan het begin 
van de avond (Op), vroeg volwassen (Nbk) 
4. (van de seizoenen, veranderlijke feest-
dagen, gewassen, de ontwikkeling in de 
natuur) eerder dan gewoonlijk een vroege 
winter, De Paoskedaegen bin vroeg van 't 
jaor(Nbk), vroege appels (Nw), Die appels 
bin vroeg riepe (Nw, Bu), Ze bin vroeg 
van 'tjaor (Bu), De winter is vroeg inva-
len, van 'tjaor (Nbk) * Die vroeg op staot 
is nooit laete (Nw) 
vroeger Ook vrogger (Db, Ohw, 0w, Ste) 
bw. [frug/'frogç] - vroeger, voorheen, 
eertijds Dat zeden ze vroeger wel (Nbk), 
Hij mag zo graeg es van vroeger vertellen 
(Nbk), in vroeger daegen (Nbk, b), ...bed 
(Nbk), In vroeger tieden stonnen de 
manluden in de onderbroek te mien (Np), 
Die femilie is van vroeger otterdoks 
bervormd(Spa), (schertsend:) dejeugd van 
vroeger de bejaarden (Dhau) 
vroegkaarke z. vroegkarke 
vroegkarke (Np, Ste) Ook vroegkaarke 
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(Bdie) ['fr...] - vroegkerk, vroegmis D'r 
noren (wie missen: de vroegkarke (7.00 
of 7.30 ure) en de Jaete karke (10.00 of 
10J5 ure) (Ste), Die het even naar de 
vroegkarke west (Np) 
vroegmis Z. vroegmisse 
vroegmisse (Ste) Ook vroegmis (Np, Obk, 
Sz) Ufr ... Il - vroegmis, vroegkerk 
vroegriepe bn. [aks. wisselt] - vroegrijp 
Juttep eren bin vroegriepe (Nbk), Die 
jongen en die meiden bin tegenwoordig zo 
vroegriepe (Nbk) 
vroegte ['fruxta] - vroegte in de vroegte 
(Nbk) 
vroegtiedig (Sz) [aks. wisselt] - vroeg-
tijdig, naar verhouding vroeg Ze is 
vroegtiedig in et graf kommen (Sz) 
vrogger z. vroeger 
vrommes Ook vrammes (Mun) et; -en; 
-ien [frDmas/'frams] 1. (vaak enigszins 
negatief of hard, itt. vrouw) vrouws-
persoon Wat een aekelik vrommes is dat 
toch! (Nbk), Dat vrommes zoj' toch ok wat 
van kriegen! (Nbk), een vrommes as een 
boom een zeer grote en dikke vrouw (Pc-
Dbl) 
vrommeske (Mun, Sz) et; -s ['frDmoska] 1. 
vrouwtje 
vromzwaarm (Bu) de; -s; -pien [Trom ... ] 
1. voorzwerm 
Vroom (b) ['frö:m] - vroom: fijn 
godsdienstig (1..) in de karke zitten mit een 
Vroom gezichte (.) (b) 
vrotpioeg (verspr. OS, Bu, b: im) Ook 
wrotpioeg (Db, Dfo, Obk) de; -en; -ien 
['fr3tpl /'wr3t] 1. klein type ploeg, nl. 
om de grond die al geploegd is, los te 
maken Ze gongen mit een vroiploeg 
aachter de gewone ploeg an om de 
ploegzode te breken (Obk), De vrotploeg 
daor gang ie mit onder deur de vore, om 
de boef goed Jos te kriegen; dat gong 
zwaor, d'r mossen een peer goeie peerden 
veur (Nbk), D'r wodde eerst ploegd, dan 
kwam de wroiploeg d'r aachteran; de bete-
kenis was dat de grond dieper Josmaekt 
wodde (Obk) 
vrotte (ho: Bu, Np, Nw, Op) de; -n; 
vrottien ['frota] 1. mond met vooruit-
stekende lippen LIi) het wat een vrotte (ho: 
Bu, Np, Nw, Op) 
vrotten (verspr., b: lm) Ook ivrotten (Db, 
Nbk, Spa, Wol) zw. ww.; overg., onoverg.; 

vrotte, het vrot ['frotn/'wronij 1. wroeten 
(in de aarde, en op vergelijkbare wijze) Ik 
heb de hele dag in de tuun legen te vrotten 
(Diz, Np) 2. liggen woelen (Diz, Wol) We 
vrotten onder de dekens (Wol), Ik kon niet 
slaopen van de warmte, ik lag mat te 
drijen en te vrotten (Diz) 3. heel hard 
werken We moe'n vrotten om klaor te 
kommen (Diz), Hij vrot d'r tegen om et 
wark daon te lcriegen (Ste), lene die altied 
an vrot is een klau werd (0w), Mit vrotten 
en vraomen bin die meensken wat veur-
uutscharreld (Obk), Hij was altied an 't 
vrotten en vraomen druk aan het werk 
(lichamelijk) (Nbk, Obk), Die man die vrot 
him kepot werkt zich kapot (Nbk, Np) 4. 
in je d'r deur(henne) vrotten zich erdoor 
slaan (Dho, Nw), We hebben eens d'r deur 
vrot (Nw), Ze moe'n bezit d'r mat wat 
deurhenne vrotten id. (Dho) 
vrotter (Db, Dho, Diz, Nbk, Np, Nt, Nw, 
01-Nl, 0p, Spa) Ook vrotterd (Dho, Np, 
Nw, Spa, Ste, Sz, b: lm), wrotter (Diz, 
Nbk, Obk, wol) de; -5; -tien ['frotç 
/...trt/'wr ... ] 1. iemand die heel hard en 
veel werkt Dat bin vrotters, bezit, ze doen 
deur! (Dho), Dat is een drokke vrotter 
(Diz), N. is een goeie vrotter (Db) 
vrotterd Z. vrotter 
vrouw Ook vrouwe (Mun, Obk, k: Ste) de; 
-en; - gien [fro&'froMal t. vrouwspersoon 
Hij het een oolde vrouw zien pissen heeft 
een strontje (aan het ooglid) (01-Nl), de 
rooie vrouwen 2. echtgenote (ook als 
aanspreekvorm) Ik weet niet waor de 
vrouwe is, zeker evenpies op 'e IJitter 
(Mun), Kaf' 't bij de vrouw niet hadden? 
(Sz), Hef' nog wat in de flesse, vrouw? 
gezegd tegen echtgenote om een glaasje 
sterke drank te krijgen (Dfo), Man en 
vrouw moe'n aenlik gien ruzie maeken as 
de kien der d'r bij binnen (Nbk), if zag 
wie et was: de vrouwe van A. (vo), Ik heb 
de vrouw in 't bedde mijn vrouw ligt in 
bed en de bevalling is aanstaande, evt: aan 
de gang (Dfo, El, Np), Rij zou zien vrouw 
nog verkwaanselen nl.: zo verkwanselend, 
verkwistend is hij (Spa), zo ook Hij 
verkwaanselt zien vrouw nog een keer (Sz) 
3. meesteres, vrouw des huizes, vooral: 
boerin als meesteres (vo) qo 't laest zee 
ze: 'Mat vrouw, dat haj' toch niet doen 
moeten!' (vo), Mat ie zeggen mat gewoon 
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vrouw, beur, dat bin we hier zo wend (vo) 
4. meesteres to.v een hond of kat (als 
huisdier) Kom ie war bi_y de vrouw, heur! 
(Nbk) 5. (in verbinding met een familie-
naam) aanspreekvorm, gebruikt voor 
vrouwen die niet tot de allerhoogste 
maatschappelijke klasse in het dorp (zoals 
de vrouw van de burgemeester, dokter, 
dominee en notaris) behoren Wil Vrouw 
Jaansen ok een bakkien koffie? (Nbk), Wil 
ie Vrouw Van der Veen even naor huus 
brengen mit de auto? (Nbk) * Gien enkele 
man is gelokkig mii een Jillike vrouw, mar 
hij is wel gerust (Op), Een man zocht om 
een vrouwzonder gebreken,mar hij vuij d'r 
niet iene en kreeg niks (Obk) 
VrOUWe z. vrouw 
vrouwe-aord (1) ['Er.] - vrouwenaard 
vrouwe-emancipaosie ['Er...] - vrouwen-
emancipatie 
vrouwebeweging (1) ['Er.] - vrouwen-
beweging 
vrouwebond ['Er...] - vrouwenbond 
vrouwehost z. vrouwJudebost 
vrouwebroeic z. vrouwJudebroek 
vrouwedag (1) ['fr.] - vrouwendag 
vrouwediskriznmenaosie (1) [tEr...] - vrou-
wendiscriminatie 
-vrouwedokter (1) ['En..] - vrouwenarts 
vrouwegek z vrouwludegek 
vrouwegevangenis (spor.) ['Er.] - vrou-
wengevangenis 
vrouwegroep (spor.) [fr...] - vrouwen-
groep 
vrouwehaand z. vrouwludehaand 
vrouwehaandel (spor.) ['Er-..] - vrouwen-
handel 
vrouwehand z. vrouwludehaand 
vrouwehaor et ['Er.--] 1. haar van een 
vrouw 2. bep- plant: venushaar (Dfo, El) 
vrouweheind z vrouwludebeind 
vrouwehuus (1) ['Er...] - vrouwenhuis: 
opvanghuis voor vrouwen in nood 
vrouwejaeger (Bu) ['Er ..j - vrouwenjager 
vrouwekaamp (1) ['En..] - vrouwenkamp 
vrouwekapsel (1) ['Er...] - vrouwenkapsel 
vrouwekefé (spor.) ['fr..] - vrouwenkaEé 
vrouwekleding z. vrouwludekleding 
vrouwekleren z. vrouwludekleren 
vrouweldiniek (spor) ['Er...] - vrouwen-
kliniek 
vrouweklooster (1) ['Er.--] - vrouwen-
klooster 

vrouwekraante (spor.) ['Er...] - vrouwen-
krant 
vrouwekwaol ['Er...] - vrouwenkwaal 
vrouwelichem ['fr. ] - vrouwenlichaam 
vrouwelik ['Erom!ok] - vrouwelijk: tot het 
vrouwelijk geslacht behorend; uit vrouwen 
bestaand; eigen aan vrouwen; zoals bij 
vrouwen; (in de taalkunde) feminien (1) 
vrouwelikbeid (Sz) Voor -heid z. -hied de 
['Er...] 1. uitwendig geslachtsdeel van een 
vrouw 
vrouwemond z. vrouwludeinond 
vrouweorgenisaosie z.  vrouwlude-
orgenisaosie 
vrouwepraot z. vrouwludepraoi 
vrouwerofle z. vrouwluderolle 
vrouweschoe z. vrouwludeschoe 
vrouwesport z. vrouwludesport 
vrouwestenime z. vrouwludestemme 
vrouwestudie (1) ['Er..] - vrouwenstudie 
vrouwetael (1) ['Er..] - vrouwentaal 
vrouwevereniging z. vrouweverieninge 
vrouweverieninge (1) Ook vrouwevere-
niging (verspr.), vrouwludeverenige (Ste) 
['fr ---  ... ] - vrouwenvereniging 
vrouweverkrachter (spon) ['Er...] - vrou-
wenverkrachter 
vrouweverleider(spon) ['Er..-] - vrouwen-
verleider 
vrouweversierder (spor.) ['Er...] - vrou-
wenversierder 
vrouwevleis z. vrouwludevleis 
vrouwevoetbal z. vrouwludevoetbaj 
vrouwewark z. vrouwludewark 
vrouwewereld z. vrouwludewej-ejd 
vrouwezadel z. vrouwludezadej 
vrouwezael (1) ['Er-..] - vrouwenzaal 
vrouwlu z. vrouwluden 
vrouwlubaanken z. vrouwJudebaanken 
vrouwludebaanken (DEo) Ook vrouwlu-
baanken (DEo) mv. ['Er.-i... 1. banken in 
de kerk bestemd voor de vrouwen 
vrouwludeheroep (1) ['Er...] - vrouwen-
beroep 
vrouwtudeblad (spor.) ['Er...] - vrouwen-
blad 
vrouwludebloeze (Obk) de; -n; ...bloesjen 
['Er...] 1. blouse voor een vrouw 
vrouwludehost (Nbk) Ook vrouwebost 
(spor.) ['fr..] - vrouwenborst 
vrouwludehroek (Obk) Ook vrouwebroek 
(spor.) ['fr..] - vrouwenbroek 
vrouwludebuse (Obk) de; -n; ...busien 
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vrouwludegek - vrouwluushemd 

['fr ] 1. een op de onderrok gedragen zak, 
vgl. Vrouwludebusen dreugen de maegies 
en de vrouwluden vroeger mit een baand 
om de middel op de onderrok; voor de 
buusdoek, en as schoelekiender deden wij 
d'r onderwegens knollen en appels in 
(Obk) 
vrouwludegek Ook vrouwegek (spot.) 
[fr...] - vrouwengek Die vent is wel zoek 
vrouwludegek ( Spa) 
vrouwludegoed (Nbk) [fr...] - vrouwen-
goed 
vrouwludehaand (Nbk, Ste) Ook vrouwe-
haand (spot.), vrouwehand (Spa) de; ...ha-
nen; ...haantien ['froMlydo --- / --- ] 1. hand 
van een vrouw 2. (g. mv.) handschrift van 
een vrouw (Nbk) * Een vrouwehaand en 
een peerdetaand hebben gien stille- staand 
(Db, Nbk, Ste), ... nooit gien... ( Ste), Een 
vrouwebaand en een peretane staon nooit 
stille (Db), Een peerdetaand en een 
vrouwehaand staon nooit stille (Np), Een 
vrouwehaand en een peerdetaand moe'n 
altied gaon (Obk), ...moe'n altied bezig 
wezen (Spa), .. .en een peerdetane staon 
nooit stille (Nt) 
vrouwludehemd (Dhau, Obk) Ook vrouw-
luhemd (Dfo), vrouwluushemd (Ld, 5: 
oost.),  vrouwehemd ['fr /froMlyhsmd 

- vrouwenhemd 
vrouwludekerel (Ste) [fr...] - vrouwen-
jager 
vrouwludekleding Ook vrouwekleding 
(spot-) ['fr ... / ... ] - vrouwenkleding 
vrouwludekleren Ook vrouwekleren 
(spot-) [fr...! ...] - vrouwenkleren 
vrouwludekneup (Ma) de; -en; -ien 
['froMlydakm&:p] 1. losse, platte knoop 
vrouwludemond (Nbk) Ook vrouwemond 
(spot-) [fr...] - vrouwenmond 
vrouwluden Ook vrouwlu (Db, Dfo, Nbk, 
Obk, b) mv. ['frotlydii/'from1y] 1. 
vrouwspersonen Heur die vrouwluden es 
kaekelen (Nbk), Hij het naor de verkeerde 
vrouwluden west naar de hoeren (Nbk) * 
De vrouwluden hebben 't woord en de 
inanluden de daodvrouwen praten, mannen 
moeten het werk doen (Np), Slaachten het 
zien uutvalen, krek as vrouwluden (Obk) 
vrouwludenaeme (Nbk) Ook vrouwe-
nueme (spot-) ['fr...] - vrouwennaam 
vrouwludeoge et; -rij ...ogien [fr...] 1. oog 
van een vrouwspersoon Ja, lachte de 

bocrinne, vrouwludeogen zien seharp in 
zokke dingen, mien jonge (vo) 
vrouwludeorgenisaosie (Nbk) Ook vrou-
weorgenisaosie (Nbk) ['fr..J ... ]  - vrou-
wenorganisatie 
vrouwludcpraot (Nbk) Ook vrouwepraot 
(spot.) [fr...] - vrouwenpraat 
vrouwluderolle (Nbk) Ook vrouwerolle 
(spot.) [fr...] - vrouwenrol 
vrouwludeschoe (Np) Ook vrouweschoe 
(spot.) ['froMlydosku! ... ] - vrouwenschoen 
vrouwludeslokkien (bs: Obk) et; ...slok-
kies ['frsMlydoslokin] 1. borrel vooral voor 
vrouwen Hunningmee is een vrouwlude-
slok/den (bs: Obk) 
vrouwludesport (Nbk) Ook vrouwesport 
(spot-) ['fr..] - vrouwensport 
vrouwludestemme (Nbk) Ook vrouwe-
stemme (spot.) ['fr...] - vrouwenstem 
vrouwludetasse (Np) [fr...] - vrouwentas 
vrouwludeverenige z. vrouweverieninge 
vrouwludevesite (Pe-Dbl) de; -s [fr...] 1. 
visite van vrouwen onder elkaar Mit een 
vrouwludevesite deden ze vaeke een 
kooltien in de stove (Pe- Dbl) 
vrouwludevleis Ook vrouwevleis (Nbk, 
01-Nl, Wol) et ['f...] t. neiging om een 
vrouw te hebben Die jonge zit helemaole 
gien vrouwludevleis an (Sz), N. taelt niet 
naor maegies, ik daenke dat d'r gien 
vrouwludevleis an n zit (Dfo, Op), Die 
oolde vrijgezel het gien vrouwludevleis an 
bim (Obk), N. het niet veule vrouw-

ludevleis, hij kikt haost nooit naor 
maegies omme (Ld) 
vrouwludevoetbal (Nbk) Ook vrouwe-
voetbal (spot-) [fr...] - vrouwenvoetbal 
vrouwludewark (Nbk) Ook vrouwewark 
(spot.) [fr...] - vrouwenwerk: werk dat 
geschikt is voor vrouwen, ook: werk zoals 
vrouwen dat doen, dat typisch is voor een 
vrouw 
vrouwludewaark z_ vrouwludewark 
vrouwludewark (Nbk, 0w) Ook vrouw-
ludewaark (Ste) et ['fr ... I --- ] 1. werk van, 
voor, door vrouwen Talhoolties schellen 
was vrouwludewark (0w) 
vrouwludewereld (1) Ook vrouwewereld 
(1) ['fr...] - vrouwenwereld 
vrouwludezadel (1)  Ook vrouwezadel 
(Nbk) ['fr...] - vrouwenzadel 
vrouwluhemd z. vrouwludehemd 
vrouwluushemd z. vrouwludebemd 
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vrouwmeenske - vufe 

yrouwmeenske (0w) et; -n; ...meenskien 
['fr..] 1. vrouwspersoon 
vrouwspersoon de;  ...personen; -tien 
['fr...]  1. (niet negatief) vrouw, 
vrouwspersoon 
vrouwvolk (Obk) et [fr...] 1. meerdere 
vrouwspersonen, de vrouwen 
vrucht de; -en; vruchien [frAxtj 1. vrucht: 
van een plant (1) 2. schijnvrucht e.d., 
eetbare vrucht vruchten op sap 3. 
landbouwgewas, gewas in de tuin De 
vruchten kun je verhaegelen gezegd bijv. 
van bonen en bieten (Ste), Die dreugte 
daor kriegen de vruchten tegenslag van 
(Ld), We weren van de zommer nek be-
dield mit de meerste vruchten (Ld), Et is 
niet zo best van 'tjaor, d'r zit war weinig 
vrucht in, ze bin meerst loos (Sz), Ik wil 
de zi5tied van sommige vruchten ok wat 
verschoeven (Ld), Aletlaandin de omtrek 
is stok veur stok oneindig beter wodden en 
wil beter vruchten votbrengen (k: Ste), 
twiede vrucht gewas dat men verbouwt na 
de oogst, bijv. spurrie (Bu) 4. resultaat, 
positieve uitkomst de vruchtenplokken van 
eigen arbeid (k: Ste) 
vruchtber ['frAydbr] - vruchtbaar: veel 
vruchten voortbrengend, ook: kinderen of 
jongen kunnende voortbrengen 
vruchtboom ['frtydbô:m] - vruchtboom 
Bieholen is d'r nog wat veur de 
bestoe ving van de vruchtbomen en veerder 
meerst niet moer as veur eigen gebruuk 
van de imker (j), De vruchtbomen op 'e 
lied wat snuuien, et gros onder de hoge 
liendebomen en ieken wat kot holen en al 
zo wat henne (vo) 
vruchtenat (01-Nl) et ['frAxtanat] 1. nat, 
sap van vruchten (als drank) 
vruchtenballe (Nw) de; -n; -gien 
['frAxtibala] 1. bep. snoepje 
vruchtentaart z. vruchtentaart 
vruchtenyoghurt z. vnuchteyoghurt 
vruchtesap ['fr.] - vruchtensap (als 
drank) 
vnichtetaart (spor.) Ook vruchtentaart 
(spor.) ['frAxta ... PfrAxt1 ... ] - vruchtentaart 
vruchteyoghurt Ook vruchtenyoghurt 
['fr ... ..frAxtI --- ] - vruchtenyoghurt Wij eten 
tegen worrig niet vaeke pudding meer, et is 
now meerstal vruchtenyoghurt (Op) 
vruchtgebruuk ['fr...]  - vruchtgebruik 
Daor het hij et vnuchtgebruuk van (Ste), 

iene et vruchtgebruuk geven (Ste), L'i 
vrucbtgebnuuic geven (Nw) 
vruchtwaeter (spor.) [fr...] - vruchtwater, 
lamsvocht 
vrund (Np, Obk, 1) Ook vrend (bet. 1: 
Pe-Dbl), vrind (bet. 1: p), vriend de; -en; 
vruntien {frAnt/frsnt/frtnt/frint] 1. vriend, 
kameraad, makker Ze bin vrunden (1), Bij 
was wit iederiene goeie vrenden (Pe- Dbl) 
2. geliefde, partner * Eengoeie buurman is 
beter as een vere vrund (Obk), In tied van 
nood leer ieje vrienden kennen (Op) 
vrundelik (Obk) Ook vrindelik (Nw, Sz), 
vriendejik ['frAndlak/'frmndlokl'frmndlak] - 
vriendelijk, aardig Die is niet botte vrun-
deuk, die kikt altied zo nijsgicnij! (Obk), 
Ie hebben mij zo hulpen, dat ik bedaa.nke 
je vrindelik, beur (14w), Hij is altied even 
vriendelijk (Bu), Ie hoeven niet zo ]elk te 
doen, ik vraog otje toch gewoon vnen-
delik! (Nbk) * Vriendelilce woorden wo 
altied versta on/Aj' wonen in 't zuden, 
westen, oosten of noorden/vriendelik het 
altied wonderen daon (Op) 
vrundeljkhjed (1) de ['1'...] t. het vrundelik 
zijn, z aldaar 
vrundinne (spor.) Ook vriendinne (Pe-
Dbl, Spa, Ste), vriendin (Nw) de; -n; 
-gien [frAn'dtnWfrin'd ... I ... ] - vriendin 
vrundschop (Np, Obk) Ook vriendschop 
(Obk, Op), vriendschap (verspr.) de; -pen; 
-pien ['frAntskop/'frint ... ] t. vriendschap, 
het vrienden zijn vriendschop shuten (Obk), 
vriendschop an mekaere hebben (Op) * 
Hiel vuul dingen bin overbodig, mar 
vriendschap bij'nodig (Op) 
vrundschopsring (Np) de; -en; ...rinkien 
['fr..]  1. ring die men draagt als 
vriendschapsteken 
vrunlikens (Wol) de ['frAnlakfls]  1. 
vriendelijkheid 
vufe t (Bu, Nbk, Np, Op, 0w) Ook vieve 
(Nbk, Nw, Obk, 0w, p, b: hu), vijve (Ste, 
Sz), vijf(Sz) de; vuven; vufien ['f'foI'fi:va, 
ook ... wa/'fsjva/ ... ] t. cijferteken vijf een 
Romeinse vieve (Nbk) 2. het waarderings-
cijfer vijf Ik bad een vufe op wiskunde 
(Nbk) 3. kant van een dobbelsteen met vijf 
ogen (spor.) 4. speelkaart met vijf figuren 
schoppen vieve (Nbk) 
vufe II (Bu, Nbk, Np,  Op, 0w) Ook vieve 
(Nbk, Nw, Obk, 0w, p, b: im), vief (Obk), 
vijve (Ste, Sz), vijf (Sz) hoofdtelw. 
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vuil - Viiie 

[frfo/tfiva ook ..wo/fif/'fsjvo/fsjf] 1. vijf 
Hij het vief knienen! Ja, vieve zee 'Id 
(Nbk), een meter of vieve (Nbk, b), Geef 
me de vieve reik me je hand (Nbk), ffiy 
kon gien vieve tellen was erg onnozel, 
dom (0w), D'r bin een paer van de vufe op 
'e loop hij/zij is enigszins malende (Np), 
zo ook lene van de vieve is op 'e loop 
(Nw) en Die mist iene van de vieve (Np, 
Nw), Sommige meensken hebben een buit 
vie- ven en zessen maken veel drukte (Op, 
0w), zo ook Hij het altied van die vieven 
en zessen (0w), Ik wil niet graag et vijfde 
rad an de wagen wezen z. onder rad 1, bet. 
1 (Sz) 
vuil bn., bw. {fj1] t. vuil, gemeen Wat 
was dat toch vuil van die vent! (Nbk), een 
vuile loebes een zeer gemeen iemand 
(0w), een vuile rotzak id. (Nbk), een vuile 
streek een gemene rotstreek (Nbk) 
vuilak (Nbk, Nw) ['fjlak] - viespeuk, 
smeerpoets (Nw), ook: gemene vent, 
rotzak, vuilak (Nbk) 
vuilbruud z. voelbruud 
vuilnisauto (spot.) ['f...] - vuilnisauto Het 
de vuilnisauto d'r al west? (Nbk) 
vuilnisbak (spot.) ['f...] - vuilnisbak 
vuilnisbakkeras (Spa) Ook vuulnis-
bakkeras (Nw) [fjlmzbakaras/'fyL..] - 
vuilnisbakkenras 
vuilnisman (1) Ook vulnisinan (Db) ['f..J 
'fklntsman] - vuilnisman Woensdags doe 
k alle blikgoed mit an de vulnisman ( Db) 
vuilnisvat et; -ten; -tien ['fjlntsfat] 1. 
vuilnisvat 2. veelvraat (Bu) 
vuilniswaegen (Nbk) ['f...] - vuilnisauto 
vuilophaaldienst (Sz) de; -en ['•d t. 
vuilophaaldienst 
vuilspuiteri'je (1) [fcjlspjtç'tja, ook 

z -i'je] - vuilspuiterij 
vuiltien (0w) et; ..ties ['ftejltin] 1. vuiltje, 
in gien vuiltien an de locht niets aan de 
hand (0w) 
vule T Ook veul(e) (spot.) bw. ['fylo/ 
'fA:l(a)] 1. vaak Vroeger kregen we niet 
vule een sinesappel, doe waren ze niet veur 
de gewone man (Sz), Die is vule op sjouw 
(Dhau), Dat komt vule veur (Nbk), Hij 
komt daor vule (Spa) 2. in aanzienlijke 
mate Af al te vule an de band zitten (..) 
(Spa), een vrouw die niet vule bosten het 
(Np) 3. z. vuul 
vule II Ook veule ( verspr.), veul (verspr.)  

onbep. hoofdtelw. {'fylo/'fA:l(a)] 1. (al dan 
niet zelfst. gebruikt) een grote hoeveelheid 
(het bijv gebruik van vule is nogal be-
perkt; omschrijvingen als een protte, een 
boel e4. zijn vaak veel gebruikelijker) De 
arfenis was niet vule (Diz), Veul meensken 
kun daor mar niet an wennen (Nbk), Af' 
mit een kniephaand de kiepen voeren, dan 
kriegen ze niet te vule (El), Et is niks 
weerd, ze geven d'r niks te vule veur niet 
bep. veel (Nw), Van die eren, hef' daor ok 
veule van? (Nbk), Ze hebben wel een grote 
bek mat niet veule in de botten (b), Ik had 
een wasliende vol witgoed hangen, en 
iniens begint et wat te regenen; d'r kwam 
gelukkig niet veule van (Sz), D'r is bastens 
veule grufd van 'tfaor (Pe- Dbl), Hasems 
nao 't eerpelrooien was d'r niet veule wark 
meer (b), Ie hebben mij vusen te vule 
melk in de koffie damt (Nbk), Hij het niet 
vule klaormaekt hij heeft weinig bereikt 
(Ste), Van roddelen komt nooit veule 
goeds van (0w), In die winkel het nooit 
ven] nering zeten (Op), Wat d'r dan in 
mien berinnerings naor bovenkomt, wodt 
mij now te veule wordt me te veel, meer 
dan ik kan verdragen, het emotioneert me 
te zeer enz. (ko), niet vule woord wezen 
niet veel voorstellen, weinig opleveren (b, 
Nbk): 't Was disse keer niet veule woord 
mit de jacht (b), Et zwaorste wark is beur 
niet te vule ook het zwaarste werk wil ze 
wel doen, kan ze wel aan (Spa), 't Is een 
wiefien daor niet al te vule bij zit die niet 
bep. erg pienter is (Np), Hij kan niet vule 
hebben hij  verdraagt niet veel, is 
lichtgeraakt (Nbk, Np), Weet ik vu/el weet 
ik veel, vule/veule gier genoeg, .. .niet 
genoeg veel is niet genoeg, zonder 
ophouden, in zeer grote voorraad (verspr;) 
Et drijorgel speulde deur dorp; dan een 
wals, dan een mars, veule niet genoeg, et 
was prachtig het hield maar niet op (Obk), 
Die huusholing het een kaemer vol 
huusraod, van veule en gien genog (0w), 
Ik vien dit en ik vier dat en veule gien 
genog ( 0w), Een graoperd het (an) vule 
niet genoeg (Ste), Die het een boel te 
klaegen en te zeuren, en vule niet genoeg 
(Ste), Et gong d'r zo omweg an vule gien 
genoeg (Nbk), (van opschepperij:) Hij 
vertelt grote verhaelen en veule gier genog 
(verspr., 0w), ... niet genog id. (Db, Dhau, 
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vulen - vurig 

Ld, Nt, 01-Nl, Op, Spa, 0w) * (nieuw-
jaarswens:) Ven] heil en zegen in et nije 
jaar (Nbk, 0w) 
vulen Ook gevulen (Dhau, Np, 01-Nl), 
veulen (Nt, 01-Nl, Spa, Sz, ko) zw. ww.; 
overg., onoverg.; vuulde, het vuuld [''li, 
?fy:1v (Bdie, 01-Nl, Wol)/ga'f....fA:1u] 1. 
(onoverg.) voelen (door de tastzenuwen) Ik 
vuul niks, dr zit zeker gien stroom op 'e 
draod (Nbk) 2. (wederk.) zich voelen 
(m.b.t. een bep. gewaarwording) je lam- 
lendig veulen (Spa), Ik vuul me niks niet 
lekker (Nbk), Vuul ie je wel goed? (Np), 
Gevuul... id. (Np), je appelig veulen 
(01-N1), Ik vuul mij dan inienen nek, 
gelokkig en tevreden (b), Ik ven] me 
schuldig (Nt), Now, dat kuj' goed in de 
spieren vulen, aj'zoe'n aende fietst hebben 
(Nbk), je niet zuver vulen last van z'n 
geweten hebben (b), je argens thuus vulen, 
Hij het et altied as zien roeping veuld om 
dokter te wodden (Sz) 3. (wederk.) zich 
belangrijk vinden je wat vulen (Nbk, Np): 
Die man die vuult 'n nogal wat (Np), N 
vuult heur mit de dag veurnaemer (b) 4. 
met het gevoel iets waarnemen Hij vuulde 
wat in ethaor(Nbk), _dat d'r wat in zien 
baor ommekreup (Nbk) 5. tasten om 
gewaar te worden Vuul d'r es an (Nbk), 
Vuul es in je haor, dam-  zit wat in (Nbk), 
Ik moet es even in de buse vulen, a'k de 
sleutel ok hebbe (Nbk) 6. aanvoelen (lett.) 
Et vuult nogal schap (Nbk) 7. aanvoelen, 
merken 't Was een hiele ere, dat vuulde ik 
wel (b), Ik vuulde wel an him dat hij d'r 
niet an wol (Nbk), Ie zeden et nog wel 
veurzichtiij, mar hij het et wel vuuld de 
kritiek, de steek onder water is wel tot hem 
doorgedrongen (Nbk) 8. gevoelens hebben 
(voor), er belangstelling voor hebben Hij 
het de verkering uutmaekt, hi vuulde niks 
meer veur dat maegien (Pe-Dbl), fr vuul 
d'r niet vule veur om d'r nog langer over te 
praoten (Nbk), Ik vuul d'r niks veur! zie 
het niet zitten (Nbk), Ja, ik vuul d'r wel 
wat veur zie het wel zitten (Nbk) 
vulens z voelens 
vulgat (Dho, El, Np, Nt, Obk) et; -ten; 
-tien ['fAlgat] 1. gat: om een vat mee te 
vullen 
vulkaan de; ...kanen; -tien [fAl'kâ:n] 1. 
vulkaan, vuurspuwende berg 
vulkachel (0w, Ste) ['fAlkaxJ] - vulkachel  

Een vulkachel kan naacbs an blieven, daor 
koj' nog wel es even bij weg; de kolom-
kachel mos ie de bieltied dein-  vullen, en 
de vulkachel kon langer deurbranen (S te) 
vullen zw. ww.; overg; vulde, het veld 
['fAl1] 1. vullen, vol maken Demijerskorf 
was vroeger vuld mit eten dat ston in de 
maege, vaeke brune bonen mit spek (Db), 
een vulpenne vullen (Nbk) 2- een vol 
gevoel in het lichaam geven (door het 
eten) (Nbk) Dat vult aorig (Nbk) 
vulligheid, voor -heid z -hied (Sz) de; 
...heden [fAlaxhsjt] 1. smerige streek 
vulling de; -s, -en; vullinkien [fAlu)] 1. 
het vullen 2. datgene waarmee iets op-
gevuld wordt, i.hb van tanden of kiezen: 
plombe 
vullis (Wol) (z ook vuulnis) et, de [fAlis, 
...las] - vullis, vuilnis Et askelaand wodde 
vullis henne bracht (Wol) 
vulmeule (b: In) de; -n; ...meultien [TAI...J 
1. volmolen De vulmeule was 25 jam - 
leden nog te zien in Boekelte (b: In) 
vulnisman z. vuilnisman 
vulpenne [t..] - vulpen 
vulpennehoolder (spor.) [fAlpsno...] - 
vulpenhouder 
vulpenne-ink (1) de [T...] 1, inkt voor, in 
een vulpen 
vuislange (1) [T...] - vulslang 
vume Z. vieme 
vurehoolt (Nw, Obk) ['f..j - vurehout 
vuren [' ':arnJ - vuren: schieten (1), ook: 
vurig, brandig worden (Nbk) Die koe het 
et zedel opscheurd; bij een varken kwam 
dat nogal es veur, en dan wodde et zede] 
ruit soepe wasken, want dan zette et nogal 
es wat op en begon et te vuren; de soepe 
hulp daor tegen (Nbk) 
vurig bn., bw.; -er, -st {':arax] 1. harts-
tochtelijk, temperamentvol (Ld, v, j) Die 
vragt beur ofhoe etkomt dat de manluden 
van De Hoeve bij lange nao niet zo vurig 
binnen as de manluden van Nijberkoop 
(v), Een vurig ponnegien trok de malle-
meule; de orgelman drijde zien deuntjes 
(j), De hingst was vurig wild (Ld) 2. 
brandig (Nbk, Np, 01-N1) Et is daar wat 
vurig wodden, om die wonde henne (Nbk), 
een vurige poeste (Np), Wat had dat kiend 
een ringvuur om 't gezicht; vurige plakken 
op 'e huud (..) (01-Nl) 3. in vurig waeter 
vocht in blaasjes als gevolg van ringvuur 
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(01-Nl), vgl. Wat had dat kiend een 
ringvuur om 't gezicht; vurige [in bet. 2] 
plakken op 'e huuo rood waeren ze mit 
een raand d'r ommehenne van blaosies 
waor as vocht in zat, vurig waeter; et was 
besmettelilc, je kregen d'r za lve veur van 
de dokter, zwaoveJzalve (01-Nl) 
vurigitied Voor -beid z. -bied ['f...] - 
vurigheid: hartstochtelijkheid; branderig-
heid (Nbk) 
vurrelen z. vorrelen 
vusen (verspr.) Ook vuusten (Obk, Sz), 
vuus (Bu, Nbk, b), vuuls (Np), veuls (Nbk, 
Np), veus (b: In) bw ['fysi/'fystip'fys/ 
fyls/fA:ls/fA:s] 1. in te hoge mate vusen te 
duur (b, Nbk), vuscn te kwabbig ( 01-N1), 
Et is vuus te veer (Nbk), Ik heb et vuus te 
drok (Bu), Ik wil die tuun veurhuus nog 
wat anplanten, want hij is me vuusten te 
kaal (Obk, Sz), Et is vuuls te nat (Np), 
Veuls te vaeke is zij op 'e rittel (Np), De 
eier bin now vuus tepriezig (b), Ie hebben 
mij vusen te viiie melk in de koffie daon 
veel te veel (Nbk), Die het vuus te veule 
mitmaekt (Nbk), voos te veule id. (b: In), 
Mevrouw maekt et vusen te bot maakt er te 
veel van, is veel te goed met wat ze doet 
(b) 
vut (Bdie) bw. [fAt] 1. weg, verdwenen, in 
*4 't gat zeg van flut [floep, nl- van 
vloeibare substantie]'Bin alle knollen vut 
(Bdie) 
vuufdaegs (Nbk, Np) Ook viefduegs (Nbk) 
[' rvde:xs/'fiv ... ] - vijfdaags 
vuufde (Nbk, Np) Ook viefde (Nbk, 0w) 
[' 'vdo/'fivdo] - vijfde 
vuufdehalf (Bu, Np, Obk, Op) Ook 
viefdeha/f(Dfo, Ma, Nbk, 0w), vuufteliulf 
(Nbk, Np), vieftehulf (App, Nbk, Np, b) 
[ 'vdo --- ; aks wisselt/fivdoJ'fyfto ... / 
'fift ... ] 1. viereneenhalf Een peer klompen 
kostte vroeger vuufdehalve stuver 22 1/2 
cent (Dfo, Np, Obk), 't Kost vuufdehalf 
gulden (Np), vieftehalve cent 4 1/2 cent 
(Nbk), 't Kost vuufdehalfgulden (Np), een 
sprong van vieftehalve meter (App), Zien 
praoties en vieftehalve cent is nog gien 
stuvermittenneer(b) 2. (zelfsL) vijfde deel 
van een liter (App) 
vuufdoemer (01-Nl) de; -s ['fyvdurnr] 1. 
bep lange spijker 
vuufdraodsgaoren et  ['fyvdr ... ] 1. 
vijfdraads garen Vier- en vuufdraods- 

ga oren is dikker as driedraodsga oren (Bu) 
vuufdraodssjet (Ste) bn [fyvdro:atsjet] 1. 
van vijfdraads garen uit sajet Vuufdraods-
sjet ga oren wedde bruukt veur sokken in 
de klompen ( Ste) 
vuufduzend (Nbk, Np) Ook viefduzend 
(Nbk, 0w) [i'vdyznt; aks wisselt/fiv..] - 
vijfduizend 
vuufhoeke (1)  Ook viefhoelce  (1) 
[fyf.... fif...] - vijfhoek: vijfhoekige figuur, 
plaatsing, vorm 
vuuflioekig (1) Ook viefhoekig [ aks. 
wisselt!...] - vijfhoekig 
vuuflioge (1) Ook viejhoge (1) ['h.] - 
vijfhoog 
vuufhonderd (Nbk, Np) Ook viejkonderd 
(Nbk, 0w) [fyL; aks. wisselt/fif...] - 
vijfhonderd 
vuutbonderdduzend (Nbk, Np) Ook 
viefhonderdduzend (Nbk, 0w) [aks. 
wisselt] - vijfhonderdduizend 
vuufjaorliks (1) Ook viejjuorliks (1) [aks. 
wisselt] - vijfjaarlijks 
vuuffiamp (spor. west.) Ook vieftamp 
(spor. oost.) [f.../...] - vijfkamp: pentatlon 
vuufl(aortstok (Ste) et; -ken; -kien 
['f..stok] 1. (bij het kaartspel) negen, tien, 
boer, vrouw en koning van dezelfde kleur, 
ook: tien, boer, vrouw, koning en aas 
vuuficop (Bdie, Bu, El, Ma, Nbk, Np, Nw, 
Op, Ste, bo: Dho, S: Wol) Ook vieftop 
(Bdie, Nbk, 01-Nl, 0w, b: lm) de; -pen; 
-pion [fyf..J'fif...]  1. vijfkop, bep. 
inhoudsmaat (dan ook zonder lidw.): vijf 
kop, maatbeker van vijf liter ed. siepels, 
een gulden de vielkop (Bdie), Eerappels 
wedden bij de vuulkop verkocht (Ste), 
vuulkop eerpels aardappelen in de hoe- 
veelheid van een vijfkop (Nbk), een 
vuulkop eeipels (Bdie, Np, bo: Dho), D'r 
zatten tien vuutkoppen eerpels in een korf, 
een vuuticop was zeuven pond, dus een 
korf eerpels was zeuventig pond (Np), 
Ekkels gullen vroeger een stuver de 
vuufkop (Op), Bij de kop veur de bonen 
(1 1/2 pond) en de vuulkop veur de eerpels 
[ong. 3 1/2 kilo] mos ok iekerd wedden 
(Nbk), De vuulkop was een soort vattien 
[een bep. rond metalen tonnetje met ko-
peren plaatje voor het ijken], daor gong 
vuufliter in; as iene vuutkop zaandhebben 
mos, kreeg die mit de vuuficop (Nw), Een 
vuutkop eerpels is een iezeren blik mit een 
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kenperen plaetien, daar staat 5 liter op, 
gruunteboeren bruukten ze een boel veur 
eerpels (Ste) 2. hoge hoed (b) * (gezegd 
als antwoord op het onbeleefde hen? i.t.t. 
watblief Haenen verkopen we niet, kiepen 
bij de vuulk-op (s: Wol) 
vuufmeters (Nbk, Ste) Ook viefmeters 
(Nbk, Ste) bn. ['fmi:tçs; aks. wisselt/fif...] 
1. van vijf meter, in een vuufmeterse roe 
bep. lange meetlat (Nbk, Ste), Veur et 
laandmeten haj' een viefineterse latte, ok 
wel roe (Ste) 
vuufpondspoede de; -n; -gien[T. ... ... 
1. zak om vijf pond thee, rijst e.d_ in te 
verpakken vuui]jondspoeden gotte (Np) 
vuufpoonskladde (Nbk) de; -n; -gien 
[T. ... ...'ki ... ] 1. papieren zak om vijf pond 
thee, rijst etc. in te verpakken 
vuufschaft z_ viefschaft 
vuufschaften z. viefschaften 
vuufschoft Z. Vierschaft 
vuuftaander (Dfo, Np, Obk, 01-Nl, Op, 
Pe-Dbl) Ook vieftaander (Dfo, Diz, Ma), 
viffiaander (Sz) de; -5; -tien [T --- ] 1. vork 
met vijf tanden 
vuuftaans (Nbk) Ook. vieftaans (Nbk) bn. 
[f'f.../...; aks. wisselt] bn. 1. gezegd van 
een vork met vijf tanden een vuuftaans 
vôrke (Nbk) 
vuuftehalf z. vuufdejialf 
vuuftien (Nbk, Np, Wol) Ook vieftien 
(Nbk,  0w), vijftien  (Sz)  ['fyftinl 
'fif.....fcjftinj - vijftien 
vuuftig (Nbk, Sb, Spa, ko) Ook vieftig 
(Nbk), vijftig (Sz) hoofdtelw. ['fyftx/ 
'fif --- / ... ] 1. vijftig 
vuuftiger (1) Ook vieftiger  (1) 
['fyftagç/fif...] - vijftiger: iemand van 
vijftig, verder in de vuuftigerjaoren (1) 
nul Ook veut (verspr.), vule (Sz) bw. 
[fyl/fA:l/TyloJ 1. in te hoge mate, in veib. 
van het type vuul te (..,k Die gedienen 
vien ik niet mooi, ze bin me vuul te hol 
(Op), We kriegen vuul te vule reklame in 
de busse (01-Nl), Pattie meensken laoten 
hem- in de zunne vuul te slim verbranen 
(Obk), Dat gelood is me vuul te scharp 
(Nbk), ... veul te scharp (Nbk), Dat gelood 
is me vule te scherp (Sz) 2. z. voel, 
voelens 
vuulbaord z. voelbaard 
vuulbek (Sz) de; -ken; -kien ['fylbsk] 1. 
onbeschaamd iemand, iemand met vuile 

praatjes Dat is een grote vuulbek (Sz) 
vuuleisend (Db) [fy'lejs;t] - veeleisend Ik 
bin niet vuuleisend, mat ik wil toch mien 
pet hebben ( Db) 
vuulnis (Obk), z_ ook vullis de, et ['fylnts] 
1. vuilnis 
vuulnisbakkei-as z. vuilnisbakkeras 
vuuls Z. voels, vusen 
vuulzak (b: lm) de; -ken ['fylsak] 1. zak 
op een wagen met boekweit waarin 
gevoeld werd hoe de kwaliteit was (b: Im) 
vuur et [fy:ar] 1. vuur, het verschijnsel 
van vlammen en gloeien D'ris nog vuur in 
de kachel (Nbk), Et vuur moet doofd 
wodden (B u), ...moet doven (Bu), in vuur 
en vlam steen (El, Nbk, Np): Ethuus sten 
in vuur en vlam (El, Nbk), ook fig.: zeer 
druk en ongeduldig zijn (Dhau, Nbk), et 
vuur anwakkeren het meningsverschil, de 
ruzie proberen groter te doen worden (Op), 
glad vuur doorgebrande, maar nog wel 
volop gloeiende baggelturf, eierbriket e.d., 
om in een test te doen of om de volgende 
dag de kachel mee aan te maken (Dfo, EI, 
Ld, Mun, Np, Nw, Pe-Dbfl:  Vroeger 
mossen we glad vuur hebben in de teste 
van de stove, want aanders rookte et 
kooltien vuur (El), As vuur deurgebraand 
is dan zit et nog vol vuur, dan stop ie 'tin 
de doofpot onder wat aske en dan kuj' et 
de volgende morgen weer breken om de 
kachel mit an te stikken, dan hej'glad vuur 
(Nw), et vuur gladstrieken een door-
gebrand kooltje in de as in de doofpot 
leggen en dan gladstrijken (0w), As de 
baggel deurbraand was, was et glad vuur 
(Ld), vuur bestrieken kooltjes vuur bewa-
ren in de asbak van de kachel (Dfo), Die 
kan et vuur wel instrielcen hij ligt op 
sterven (Nw), Paoszaoterdag koj' ok vuur 
opha eien en dat betekende et nije leven; 
dan wodde een keerze ansteuken mit een 
vuurstientien, die keerze bloem de karke. 
Eerst braant de paoskeerze aJliend, dan 
wodt dat vuur deurgeven en iederiene, 
zodat d'r lacht in de karke komt, dat is: 'de 
opgang naor et licht' (Ste), Dat is eulie op 
't vuur dat versterkt de onrust, de kritiek, 
de boosheid (Bdie, Op), koold vuur niet of 
nauwelijks heet vuur, gezegd bijv. van de 
sterretjes van kindervuurwerk (Nbk, Np), 
Ilij braant m niet an koold vuur hij is erg 
voorzichtig in z'n doen en laten, redt zich 
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goed in een ondervraging, doorstaat een 
vuurproef met gemak (El, 0w, Pe-Dbl), 
veur iene deur et vuur gaon (El, Nbk, Np, 
Spa), de kastanjes nut et vuur haelen de 
klus klaren (voor een ander) (Nbk, Np), je 
et vuur nut de sloffen lopen zeer veel 
moeite doen, veelal: en daarbij druk lopen 
(Nbk, Ld), zo ook Hij vligt him et vuur 
nut de sloffen (Obk), Ik durfde haand d'r 
niet veur in 't vuur te stikken ben er niet 
absoluut zeker van (El), Ik zo] de haand in 
't vuur stikken as ik de waorhied niet zegd 
hadde het is beslist zo (Obk), mit vuur 
speulen iets doen dat zeer risikovol is 
(verspr.), zo ook in vuur en vlam speulen 
id. (01-Nl), 't Komt hitte van 't vuur ge-
zegd wanneer het een zeer actueel nieuwtje 
betreft (Diz), (van iemand die vooraan 
loopt:) Hij mag et vuur uutmiegen (Dho), 
Et is altied vuur en waeter tussen die beide 
ze hebben altijd geweldig ruzie (Nbk, 0w), 
Et is vuur en vlam mit die beide id. (Nbk, 
Np), Die beide bin vuur en vlam id. (Spa), 
't Is waeter en vuur id. (Bdie), ... vuur en 
waeter id. (0w), pik in 't vuur ruzie (Obk, 
01-Nl, Op, Pe-Dbl, Spa): 't Is pik in 't 
vuurmit die beide(Spa), Hijkon wel vuur 
in de broek hebben, zo hadde ]cup hij 
(Pe-Dbl), Et vuur spatte dr nut vonken 
(Nbk), een kleur as vuur een vuurrode, 
hoogrode gelaatskleur (verspr.), Die meid 
is zo hiete as vuur zeer hitsig, geil (Ma), 
Zo schaip as vuur is dat mes (Obk) 2. 
plaats waar, installatie waarin enz. vuur 
brandt een panne op 't vuur zetten (Nbk), 
iene et vuur nao an de schenen leggen, zo 
ook iene et vuur an de schenen leggen 
(Bdie, Diz), ... (nao) an de tijen leggen 
(Dfo, El, Obk, Op, Spa), Ikhebbe wel veur 
hieter(e) vuren stamt wel grotere moeilijk-
heden te overwinnen gehad (Nbk, Np, 
Obk), tussen twie vuren zitten te maken 
hebben met de uitgesproken (tegenge-
stelde) opvattingen van de één zowel als 
van de ander (Nbk, Np) 3. het afschieten 
van/het schieten met vuurwapens onder 
vuur raeken worden beschoten (v), Vuur! 
kommando om te schieten 4. toestand van 
groot enthousiasme in 't  vuur van 't 
gesprek (Op), in et vuur van et spel (Nbk), 
Hij is vol vuur (Op), Hij zee et vol vuur 

- (Nbk) * Waar rook is, is vuur geen rook 
zonder vuur (Nbk, Np), ... (daor) is ok vuur 

(Bdie, El, Obk, Op, Pe-Dbl), Wie et 
dichtst(e) bij et vuur zit, waarmt bim op rj 
best (Dhau), ... et best(e) (Bdie, Nbk, Np, 
Op, Wol), Wie et naoste. id. (Dfo) 
vuuranmaeker (El, Ld, 1) de; -5; -tien 
['f..] t. vuuraanmaker (1) 2. bep. turf (EI, 
Ld) 
vuuranzetter (Dhau) de; -s ['f...] 1. hetz. 
als vuuranmaeker, bet 1 
vuurballe (Ld, Nbk, 0w, j) de; -n; -gien 
['f.] 1. vurige bal die zich door de lucht 
beweegt volgens bep. volksvertellingen (j)  
2. bolbliksem (Nbk) 3. vuurbal (Ld, 0w) 
vuurbenauwd (Nbk, 0w) bn., bw. [aks. 
wisselt] 1. erg bang De peerdebije was 
een soort bije, kotter en wat dikker as een 
gewone bije; peerden wodden d'r vuur-
benauwd veur omdat ze zo veniendig stik-
ken konnen (0w) 
vuurbestrieker (0w) de; -s; -tien 
['fy:abastrikç] 1. harde turf waar kooltjes 
vuur uit over moesten blijven voor de 
volgende morgen, vgl. Een vuurbestrieker 
was een hadde turf die aovens in de aske-
bak van zoe'n lokomotief-klom-kachel 
kwam; de reuster van de vuurpot wodden 
dan ommekeerd zodat wat koolties vuur op 
die hadde turf kwammen. Daor was dan 
ere morgens nog wel een kooltien vuur van 
over, dat wodde dan ere morgens mit de 
tango weer in de kachel daon. Mit wat 
prikkies en een losse turf d'r omme braan-
de de kachel weer (0w) 
vuurdoorn (0w) ['f..] - vuurdoorn 
vuurhekkien (k: Ste) et; ...hekkies ['t..] 1. 
ijzeren hekje rondom de heerdkolk, om het 
vuur binnen de perken te houden 
vuurhokke (WS, Obk, Wol, j) Ook 
vuur/uitte (verspr. OS, Op, Pe-Dbl) et; -n; 
...hokkien ['f../...] t. stookhut Wij vunnen 
et as kien der altieden gezellig zo bij de 
haast in 't vuurhokke op 'e turfbak te zitten 
veur de kookkachel (Mun), Op et vuur-
bokke ston een gek op S schos tien (Mun) 
vuurhutte z. vuurhokke 
vuurkontakt ['t..] - vuurkontakt 
vuurkooltjen (Dfo) et; ...ties [T...] 1. hetz. 
als kooltien vuur, z. onder kooltien 
vuurkörf (spor. oost.) ['t..] - vuurkorf: 
gebruikt om hout in te stoken buiten, nl-  
wanneer men voor de gezelligheid buiten 
zit, bij het barbecuen enz. 
vuurlak (El) de ['f••i 1. bep. zwarte verf 
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waarmee men de onderste strook van de 
muren van de stal verfde (plm- 50 cm 
hoog) 
vuurlepel (k: Ste) de; -s ['f...] 1. ijzeren 
lepel met lange steel om gloeiende 
houtskool in de test van de plaatstoof te 
scheppen 
vuurmaande (Wol) de; -n; ...maantien 
['f...] 1. mand door kolenvuur verwarmd 
(waarop men de babykleren droogde) 
(Wol) 
vuurmotter (n, bo: Dho) de; -5; -tien 
{' c3rmotç] 1. knoeier, morser met vuur, 
vooral gezegd tegen, van kinderen die een 
vuurtje stoken * (waarschuwend tegen kin-
deren:) Vuurmotters bin beddepissers krij - 
gen als straf dat ze naar bed moeten (n) 
vuurpielke (Dhau) de; -n; ...pielkien [T...] 
t. vuurpijl De vuuipielke giet de locht in 
(Dhau) 
vuurpot (Bu, 0w) de; -ten; -tien [T...] 1. 
pot in een kachel waarin het vuur brandt 
De hekkieskachel was hielendal van 
gietiezer, et buterste was glad, de vuurpot 
kaf daor zo uuthaelen, de binnepot wodde 
wit potlood poetst (Bu), Fernuzen in de 
stoolchutte van muurstien wodden opmet-
seld wit 1/em; dit bleef vule beter zitten as 
gewone metselspecie. Daor kwam dan een 
oolde plaete van een lokomotief-klom-
kachel op wit drie gatten,- ok een oolde 
vuurpot van zoe'n kachel in et hem en 
klaor was et, wit een piepe tot et dak uut 
(0w) 
vuurproef (i) [T...] - vuurproef, voor-
namelijk in de vuurproef deurstaon (1) 
vuurreuster (vo) et; -s [T...] 1. rooster 
waarop men stookt, met eronder het vuur 
vuurrood [aks. wisselt] - vuurrood vuur-
rood haor (Nw), Ze was vuurrood om 't 
heufd (Obk) 
vuurscharp (Nt, Obk) bn. [aks. wisselt] 1. 
vlijmscherp De hujsplittermoet vuurseharp 
wezen (Nt), een vuurschaip spiekertien 
(Obk), een vuurschar stientien (Obk) 
vuurscheppien (Bu) ['f.] - vuurschopje 
vuurschoppe (Bu) ['f...] - vuurschop 
vuurslag [T --- ] - vuurslag Doe ze nog gien 
lucefes hadden, hadden ze een vuwstien en 
een vuurslag; as ze wit dat vuurslag op die 
vuurstien sleugen, spatten d'r vonken of; 
die vonken vongen ze dan in een 
tonteldeuze mii slim braandber spul op 

(0w) 
vuurslange (Ste) de; -n [T...] t. bliksem-
schicht Et bin allemaole vuurslangen, ze 
gaon recht onderuut (Ste) 
vuurstien [T ... ]  - vuursteen mooie 
vuurstienen speren (Nbk), Paoszaoterdag 
koj' ok vuur ophaelen en dat betekende et 
ni5e leven; dan wodde een keer-ze 
ansteulcen wit een vuurstientien, die keerze 
bleef in de karke (Ste) 
vuurstienen ['f...] - vuurstenen 
vuurstraoj (b) de; -en; -tien [T...] t. 
vuurstraal 
vuurtange (Ste) [T...] - vuurtang de poten 
van de vuurtange (Ste) 
vuurtien et; vuurties ['fy:ortin] 1. klein 
vuur Wij ho/en wit inekeer et vuurtien wel 
an et branen houden de zaak wel warm, 
zorgen dat e.e.a_ door blijft gaan (vo), et 
vuurtien opraekelen lett. en fig.: proberen 
het meningsverschil, de ruzie aan te wak- 
keren (Nbk, Np), Ei gaot as een lopend 
vuurtien (Obk, Spa), ... deur dôrp (Spa, 
Ma), Et lopt as een vuurtien rond (Ow), Et 
gaot as een lopend vuurtien rond (Np, 
Nbk) 2. vlammetje voor het aansteken van 
een sigaret, pijp  of sigaar Kuj'me ok even 
an een vuurtien helpen? (Op), Mak even 
een vuurtien vanje?($bk), iene een vuur-
tien geven (Nbk) 
vuurtienbranen (Dfo, Nbk,Nw, Obk, 0w) 
onbep. w. en het vuurtienbraand [fy:otim 
brâ:i:] 1. een vuurtje stoken Ikza/d'r een 
betien schaip op wezen en goed kieken as 
die jongen ok vuurtienbranen (Obk), Mit 
vuurtienbranen Icuj' de haoren van de ogen 
brarzen (0w) 
vuurtienstoken (Nbk, Obk) onbep. w. en 
het vuurtienstookt ['f5rortisto:kij] 1. een 
vuurtje stoken 
vuurtoren [tf..] - vuurtoren Et is een 
rooie vuurtoren iemand met rood haar 
(Dfo, Nbk) 
vuurtorenwachter (Nbk, Sz) [T...] - vuur-
torenwachter (schertsend) Ik bin nogal van 
hoog komoiÇ want mien vader was vuur-
toren wachter (Sz), ook wel: iemand met 
rood haar (Nbk), ook: eenrooie vuurtoren-
wachter (Nbk) 
vuurtorre [T...] - vuurvliegje Een vuur-
torre vleug hier vroeger wel over et land 
en dan leek et not con dwaallicht (Sz) 
vuurvaaste [aks. wisselt] - vuurvast een 
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virnrvaaste schaole (Nbk), vuurvaaste spe-
cie (Dho) 
vuurvliegien [t..] - vuurvliegje 
vuurvlinder (spor.) 

[tf 
 --- ] - vuurvlinder 

vuurvreter (Dfo, 1hz, Wol) de; -s; -tien 
['f ] 1. venijnig, boos iemand (1hz, Wol) 
2. fanatieke werker (Dfo) Dat is een vuur-
vreter, die warkt your (wie aan deren (Dfo) 
vuurwaeter (Bu) et 

[tf..] 
 1. jenever 

vuurwaopen [••i - vuurwapen 
vuurwaopenvergunning (1) ['--1 - vuur-
wapenvergunning 
vuurwaopenwet (1) ['•i - vuurwapenwet 
vuurwark [t..] - feestvuurwerk vuw-wark 
of stikken 
vuurzee (spot.) ['±1..] - vuurzee 
vuus z vusen 
vuusten z. vusen 
vuustwaante z. vocsthaanske 
vuustwante Z. voesthaanske 
vuvendattig (Bdie, Nbk, Np, Pe-Dbl) Ook 
vievendatlig (Nbk, 0w) [fybxpd --- ; aks. 
wisselt/fibip ... ] - vijfendertig 
vuventwintig (Bdie, Nbk, Np, Pe-Dbl) 
Ook vieventwintig (Nbk, 0w) [fybip 
twtntox; aks. wisseltifib ... ] - vijfentwintig 
vuvenveertig (Bdie, Nbk, Np, Pe-Dbl) 
vievenveertig [fybnif...;  aks. wisselt! 
fibnt..] - vijfenveertig * (raadsel:) Tien, 
tien, dubbele tien, vuvenveertig en vuuf-
tien, hoeveul is dit? ant- woord: één 
gulden (Np) 
vuvenvuuftig (Bdie, Nbk, Np, Pe-Dbl) 
Ook vievenvieftig (Nbk, 0w) [aks. wisselt] 
- vijfenvijftig 
vuvenzestig (Bdie, Nbk, Np, Pe-Dbl) Ook 
vievenzestig (Nbk, 0w) [aks. wisselt] - 
vijfenzestig 
vuvenzestigpluskaorte (Nbk, Np) Ook vie-
venzestigpluskaorte {...'pl...I...] - vijfen-
zestigpluskaart 
vz. - afkorting van veurzetsel, veurzitter 
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w 1 de; w's; w-gien [wi:, ook wel wij] 1. 
de letter, klank w2. woordreeksen ed- die 
met de letter w aanvangen 
W II - watt 
w.w. - afkorting van wekt, di. week 
W.A. - WA (di voor Ned. 'Wettelijke 
Aansprakelijkheid') 
W.A.-verzekering (verspr.) - W.A.- ver-
zekering 
W.A.O. - W.A.O. 
w.c. [wt:'su, wij'sij] - we. (husien en 
andere aanduidingen waren eerder gebrui-
kelijker) naar de w.c. moeten,  gaon, 
...  wezen 
w.c.-brille {wu'st:..., wij'sij ... ] - w.c-bril 
w.c.-deure [...'s ..j - wc-deur 
w.c.-pepier [ 2s.] - w.c.-papier 
w.c.-raempien [...'s..] - w.c--raampje 
w.c.-rolle [...'s...] - wc.-rol 
w.c.-tonne (Bu) de; -n; -gien [wt:'st:.., 
---] 1. privaatton, opvangton in ouderwets 
toilet 
W.E.U. - WEB. 
W.I.R. - W.I.R. 
W.K. - afkorting van wereldkampioen-
schop 
W.L. - afkorting van Westerlengte 
W.N.F. - W.N.K, afkorting van Wereld 
Netvurfoons 
w.o. - afkorting van waaronder 
W.O. T - afkorting van eerste wereldoorlog 
W.O. 11 - afkorting van twiede wereld-
oorlog 
W .P. - afkorting van winterpeil, Winkler  

Prins 
W.S.W. - w.sw 
w.v.c. - W.V.C.  
W.v.K. - Wv.K (d.i. 'Wetboek van 
Koophandel') 
W.V.O. - WN.O., mammoetwet 
W.v.S. - afkorting van Wetboek van 
Strafrecht 
ww. - afkorting van warkwoord(en) 
W.W. - afkorting van Warklooshiedswet, 
Wegen wacht 
waacht (Np, 1) Ook wacht (verspt) de; 
-en (bet. 2) [wa:xt/waxt] 1. wacht, het 
wacht houden de wacht houwen (Spa), de 
wachtholen 's ochtends erop letten dat de 
wekker afloopt en dan als eerste opstaan 
(be: Bu, Nw), itne goed de wacht 
anzeggen de mantel uitvegen, een stevige 
waarschuwing uitdelen, de mantel uitvegen 
(Nbk, Np, Wol, Spa) 2. één of meer 
personen die de wacht houden En de 
waacht [nl. van het kamp] hadde een ogien 
toeknepen (v) 
waachten Ook wachten (Spa) zw. ww; 
onoverg. (bet. 1-5), wederk. (bet- 6); 
waachtte, het waacht ['wa:xtn]'waxtn] 1. 
(onoverg.) zich bevinden tot iets of iemand 
komt Ik waachte op 'e bus (01-Nl), We 
zatten om hini te waachten (Nbk), We 
hebben waacht tot hi5 kwam (Bu), Ik mos 
nogal even op ½i waachten (Ste) 2. 
(onoverg.) afwachten Wacht evenie,  ik bin 
je zo nog even nodij! (Spa), Kuj' nog 
effen waachten? (b), Dan kuj' lange 
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waachter - waainappe 

waachten! di. als je denkt dat het zomaar 
gebeurt, dat hij nog zal komen enz (Nbk), 
op iene waachten mit eten (Nbk), Daar 
njoe'n we mar even mit waachten, een nie 
auto kopen, we hebben op 't heden gien 
geld (Nbk), We beginnen, daar is gien 
waachten op! dat kan nog zo lang duren, 
we gaan beginnen (Nbk), Waar waachten 
we aenhk nog op? We beginnen! (Nbk), 
Waacht even op oons! Dan kun wi ok 
mitdoen! (Nbk), Kannen jim niet even 
waachten? Dat was wel zo fesoen lik west 
(Nbk), We stonnen d'r op te waachten d.L 
tot het zou gebeuren (b), We kun wel 
waachten tot we een oons wegen eindeloos 
blijven wachten (Nbk), Et het nog niet 
zoe'n nood, we kun nog wel even waachten 
(Dhau), Die koe lat sliejn, hij waacht niet 
zo lange meer mit kalven (Obk), Bij die 
vrouw lat de poppe aorig op rn waachten 
(Obk), (dreigend of vermanend:) Waacht 
mar tot jim groot binnen, dan gaat etjixn 
krek zo! (Nbk), et niet waachten kunnen er 
geen tijd voor hebben: Ik wil dat wel een 
keer veurje doen, mar ik kan et now niet 
waachten (Nbk) 3. (onoverg.) blijven 
liggen, niet afgewerkt worden Daor begin 
ik drekt niet an, dat kan wel even 
waachten (Nbk), Dat laeste waachtte mij 
nog bleef nog voor me over (Nbk) 4. 
(onoverg.) gezegd om aan te geven dat 
men plotseling iets bedenkt, een inval 
krijgt, in verb. als Waacht es even, now 
weet ik et geloof ik weer (Nbk), Ja, waacht 
es, 't was in 't eerpelrooien, dat week wel 
(b) 5. (onoverg.) in te waachten staon: D'r 
staat jim nog hiel wat te waachten, jim bin 
vat niet van him ofi (Nbk) 6. (wederlc) 
zich hoeden voor (Np) Et is niet een 
veurnaemen iene, daar rnoej' je veur 
waachten (Np) 
waachter (bs: Obk) Ook waeker (bs: Dfo) 
de; -s ['wa:xtr/'we:lq] 1. wakende bij, vgl. 
De waachters halen de waacht bij et ielgat 
(bs: Obk) 
waachtgeld (v) ['w...] - wachtgeld (dat 
wordt toegekend na beëindiging van hop. 
dienstverbanden) op waachtgeidmoeten (v) 
waachtgelder (1) ['wa:xtxcldç] - wacht-
gelder 
waachthokkien (Nbk, Np, 1) Ook wacht-
hokkien (verspr.) - wachthokje 
waachthuus (1) Ook wacht/tuin (Bu, Sz) 
{'w J} - wachthuis (vaak verkl.) 
waachtkaemer (1) Ook wacht kaemer 

(verspr.) ['w...] - wachtkamer: waarin men 
zit te wachten tot men aan de beurt is, 
waar reizigers kunnen wachten De 
waachtkaemer zat batstikke vol (b), De 
hiele waachtkaezner schatrerde, dat hij' 
begriepen alle mensen in de wachtkamer 
(b) 
waachtkommedant (1) ['w...] - wacht-
kommandant 
waachtlekaol (spot.) ['wO.] - wachtlokaal 
waachtliest(c) (1) Ook wachttiest(e) (spot.) 
['w ... ] - wachtlijst (waarop men staat om 
z'n beurt af te wachten) je op 't wachtliest 
zetten laoten (Nbk) 
waachtiopen (1) Ook wacht/open (spot.) 
onbep. w. en het waachtlopen ['w...] 1. 
wachtlopen 
waachtmeester (1) ['w...] - wachtmeester 
(bij de rijkspolitie) 
waachtpost (1) {'w...] - wachtpost 
waachttied (1) ['w...] - wachttijd 
waachttoren ['w...] - wachttoren 
waachtwoord (v) - wachtwoord, parool 
waal (verspr.) Ook wai (Bdie) - wei, hui 
Mit de waai wodde varken voer kiaormaekt 
(Bu) 
waai-je-mi'j (b) tw. ['wa:j mtj] 1. lieve 
help 0 waa[-je-mi) waor moe 'k zo gauw 
now henne? (b) 
waaibomehoolt (El, Obk) Ook waaibooni-
hooft (0w) et ['wa:jbô:ma ... ..wa:jbâ:m ... ] 
1. slecht hout Waaiboomhoolt, aj' d'r op 
schieten dan stinkt et (0w) * Alle ho alt is 
gien waaibomeh ooit niet alle hout is slecht 
(El) 
waaiboomhoolt z. waaibomehoolt 
waajbusse (Nbk) de; -n; ...bussien ['w...] 
1. melkbus voor, met wei, hui 
waaien (b) zw. ww.; onoverg.; waaide, het 
waaid ['wa:j] 1. zich voordoen van straf, 
in verb. als Mar as meester 't inarkte, dan 
waaide d'r wat (b) 
waaier (spot.) ['wa:j] - waaier (voor 
verkoeling) 
waaieren (bs) ['wa:jp] - waaieren (door 
bijen), vgl. As et te waarrn wodt dan 
waaieren ze [de bijen] mit de vleugels, en 
verspreiden heur meer in de raoten (bs) 
waaihokke (Bu) et; -n [w ... ] t. bep. hok 
om wei in te bewaren (achter op de stal) 
Aachter in de stal zat een waaihokke, d'r 
stonnen twie waaitonnen (Bu) 
waainappe (Bu, Dfo, El, Ma, Np, Nw, 
Obk, 0w, Ste) de; -n; ...nappien ['w...] 1. 
soort schep, kom met handvat waarmee 



waaiseheppe - waandmeuhel 

wei werd geschept (eerder van hout, later 
van metaal (0w)) De waainappe bruulcten 
wij hij et kalvergeven (Np), Mit de 
waainappe wodde varken voer klaormaekt, 
die ston ok wel as ark in ei waaffi okice 
(Bu) 
waaischeppe (Nbk, Np, Obk) de; -n; 
...scheppien [wa:jsk8poJ 1. bep. schep die 
men bij de waaitonne gebruikte, z ook 
waainappc De waaischeppe had een 
haandvat ( Nbk, Np, Obk), .. .hangt bil  oons 
an de waaitonne (Np) 
waaistamper (Op) de; -5; -tien ['wa:j ... ] 1. 
fopmiddel, gefingeerd instrument voor het 
halen waarvan men kinderen of onnozele 
personen, bij wijze van grap, op pad 
stuurde 
waaitonne (Bu, El, Nbk, Np, 0w, Sz) de; 
-n; -tien ['wa:jtono] 1. ton waarin men 
wei, hui bewaart De waaischeppe hangt bij 
oons an de waaitonne (Np) 2. (vaak verkL) 
huifkar, ni. boerenwagen ingericht voor 
personenvervoer (Sz) 
Waal - Waal: bekende rivier, ook: iemand 
in, uit Wallonië 
Waals 1 - Waals: het Waalse Frans, de 
Waalse dialekten 
Waals II - Waals: mb.t. Wallonië, m.bt. 
de Waalse taal 
waan (Nbk, Nw) de [wâ:n] 1. waan (Nbk), 
in iene in de waan laoten in de veron-
derstelling laten (Nbk) 2. (verz.) in (Nw) 
D'r zit waan an d.L aan een plank: een 
schuine, niet afgezaagde rand (van de 
schors) (Nw) 
waand de; wanen; waantien [wâ:nt] 1. 
wand: van een kamer enz. Dat schilderij 
hong vroeger an de waand (Ste), een losse 
waand wegneeinbare wand, schot (Nbk), 
een hoolten waand een houten buitenmuur 
(Ste), een teken en de waand (spor.) 2. 
achterkant van de bedstee (Obk, 0w, Sz) 
Et kleine joongien sleup in de waand 
(Obk), Ik was altied in de waand liggen, 
mien zuster sleup veuran ( Obk) 3. pak 
rammel, slaag een waand op S huud een 
waand op S huud geven (Db), een waand 
op 'ehuud had hebben ( Dfo, Dhau), Ie kun 
een waand op S huud kriegen! (Db), een 
waand op S beerlig, een waand veur de 
broek kriegen (Ste), .. . veur de kont... 
(Nbk), iene een waand (veur de kont) 
geven (Nbk) * (gezongen tegen de tijd van 
het paosvuurslepen) Hej' nog oolde 
huven/Of oolde waanden [ of: maanden] 

Die we Paosenmaendagao vend bran en/Of 
een bossien bessenrries/A anders hewwe 
Paosenmaendagaovend niet (Obk; niet 
meer bekend waar dit precies werd 
gezongen) 
waandbekleding z. waandbeklieding 
waandbeklieding (1) Ook waandbekleding 
spor.) ['wâ:ndbokli:diij/...] - 
wandbekleding 
waandbetimmering (Obk) ['w...] - wand-
betimmering Tegen worig is waandbetim-
mering in de mode; dat lakken ze dan mii 
blanke lak (Obk) 
waandbod ['w...] - wandbord Ik zal jow 
een waandbod op Sunderklaos geven, daar 
op staat Pieker niet., ei komt toch aanders' 
(vo) 
waandel (i) Ook wandel (Nbk) 
['wâ:ndi/'wandl] - wandel: het wandelen 
(Nbk) Hijisan de wandel (Nbk); handel-
wijze ij) Wij hebben N jaoren kond as 
man waar ie op en kannen in zien baandel 
en waandel',j) 
waandelbos (1) Ook wandelbos (Nbk) 
['w ... J - wandelbos 
waandelen (spor. west.) Ook wandelen 
['w:ndiv, ook wel... dinJ'wand ... ] - 
wandelen: om te ontspannen, rustig, ont-
spannen lopen (kuieren is het gewone 
woord), verder in wandelend laand land 
dat aan de ene kant afkalft en aan de 
andere kant aanwast (Spa), ook: land dat 
meer dan eens wordt verhuurd aan diverse 
personen (El) 
waandelgang (1) ['w .J - wandelgang, in 
in de waandelgang(en) (1) 
waandeiklub (spor.) [w...] - wandelclub 
waandelpad (1) Ook wandelpad (Diz) 

- wandelpad 
waandelschoe (1) ['w...] - wandelschoen 
waandelsport ['w..] - wandelsport 
waandelstok (spor.) Ook wandelstok 
(verspr.) [w ... J - wandelstok 
waandelverieninge (1) ['w ...J - wandel-
vereniging 
waandelwaegen [w...] - wandelwagen 
(voor een kind) 
waandkaorte (spor.) ['w ...J - wandkaart 
waandk!ied (Nbk) ['w ... J - wandkleed 
waandklokke ['w..] - wandklok 
waandkoffiemeule z. waandmeule 
waandluus (Np, Obk, Pe-Dbl) ['w...] - 
wandluis 
waandmeubel (Nbk, Op) Ook wand-
meubel (Nbk) {'w ..j - wandmeubel 
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waandmeule Ook waandkoffiemeute (Ma, 
01-Nl), wandmeule (Spa) - wandkoffie-
molen 
waandplaete (spor.) ['w...] - wandplaat, 
plaat ter illustratie aan de muur 
waandrek (1) [1W...] - wandrek 
waandrekkien (Obk) et; ...rekkies 
['w:ntrekin] 1. bordenrekje aan de wand 
waankel (spot.) Ook wankel (spot-) 
['wâ:ijki/'waijkfl - wankel: niet vast, niet 
stevig staand De taofel ston wankel (Nbk), 
Ei staot wippel, vrij waankel ( Np) 
waanklaank (1) Ook wanklank (spot.) 
{'wâ:t] .../'wal)...] - wanklank 
waanplaanke (01-Nl) de; -n; ...plaankien 
['wâ:mpl:ijk] 1. hetz. als schaole bot. 4, 
z. aldaar (ook schobbe genoemd) Plaanken 
die zo nut een boom zaegd weren, zatten 
vanzejs altied schuine kaanten an; dat 
weren waanplaanken of sehaolen (01-Nl) 
waanschaopen (0w) [wâ:'sko:p] wan-
schapen As iene niet zo recht van lief en 
leden was, was hij waanschappen (0w) 
waant z want II 
waante (Bdie, Ni, 01-Nl, Spa, Sz, ba) Ook 
want de; -n; waantien ['wâ:nto/want] 1. 
handschoen zonder vingers, vuisthand-
schoen halve waante hetzelfde als halve 
haanske, z. onder haanske (Ni, 01-Nl, Sz) 
We breidden ok wel halve waan ten, die 
noemden we dan ok welmoffen (01-Nl) 2. 
handschoen (Ni, Spa, Sz) 
waanzin ['wâ:sn] - onzin, idioterie Dat is 
toch waanzin, om zoks te willen! (Nbk) 
waanzinnig (spot.) [w:tsnax] - waan-
zinnig, volslagen idioot Wat een idee om 
zoks te doen! Dat is gewoon waanzinnig! 
(Nbk) 
waar z. weerT 
waard (Bu) de [wa:rt] 1. waard, in de 
verb. buien de waard rekenen: Ze hadden 
de boel al verdeeld, war hadden buten de 
waard rokend,- d'r was nog iene (Bu) 
waardeloos z_ weerdeloos 
waark z. wark 
waarkdag z. warkdag 
waarken z. warken 1, II 
waarker z. warker 
waarkgever z. warkgever 
waarkgroep z. werkgroep 
waarkideren z_ warkkleren 
waarkplaese z. warkplaetse 
waarkplaetse z. warkplaetse 
waarksehoe z. warkschoe 
waarkverschaffing z. warkverscha[fing  

waarkzuchtig (Nw) bn., bw.; - er, -st 
[...'sAxtax] 1. gezegd van iemand die graag 
werkt, die steeds flink aan het werk is 
waarm Ook warm (verspr., WH) bn., bw.; 
-er, -st [wa:rip, ...r m] 1. betrekkelijk 
hoog van temperatuur waarin wacter, wat 
waarm maeken, lekker bi5 de waar-me 
kachel (zitten), Een plaetstove is lekker 
waarin an de bienen! (Wol), waarin eten, 
wat waarins iets warms (spot), Vroeger 
atten do mecnsken twie keer waarin 
gebruikten twee keer per dag een warme 
maaltijd (Nbk), 't Bedde is nog waarin 
(Nbk), Ei is hier waarin met betrekkelijk 
hoge temperatuur van de lucht, Ie mengen 
de kachel wel es wat opporren, zo waarin 
is 't niet(Dho), 't Was gister waarin (Nbk), 
waarin weer, een waarme zommer (Nbk), 
een waarine dag dag met warm weer 
(Nbk), een waanne kaezner (Nbk), waarine 
bouw bouw in de bijenkorf met de raten 
haaks op de spijlen, ni- zodat de 
zonnewarmte via het vlieggat evenredig 
over de raten wordt verdeeld (bs: Obk), 
ook: de bouw van raten in een bijenkorf 
i.t.t. tot een bijenkast (bs: Dfo) of speciaal 
in een ronde korf (bs: Dfo), waarin passen 
honing persen nadat het is verhit (bs), Die 
het et waarin overbrocht heeft het direkt 
aan anderen verteld (Np), Een waarin 
gewicht weegt 1 tot  % meer as een koold 
gewicht; dat verschil wodt kotting nuuind 
levend gewicht (Ste), Ei is zo waarin dat 
deprotters van 't dak valen (Nbk) 2. met 
een hogere dan de normale lichaams-
temperatuur waarme hanen, een waarin 
voorhoofd, et waarin hebben, Ik wor zo 
waarin (Nbk), 11i'f is wit ei peerd an et 
inrieden, dan laoj' et waarin lopen (Nw), 
Dat hoej' now niet mii de waarme bek 
veerder te vertellen je hebt het net wel van 
me gehoord, maar vertel het nu niet direkt 
aan iedereen (Nbk), N moej'niet te veule 
vertellen, want ei wodt mii de warme hand 
weer overbroeht het  wordt direkt 
doorverteld (Spa) 3. de lichaamswarmte 
bewarend een waarincjasse, L;' daor wel 
lekker waarin, ofmoej'nog een deken over 
hebben? (Nbk), Die zit d'r waarin bi 
beschikt over flink wat geld (verspr., Sic), 
zo ook HIy zit waarin in de keuperlappen 
id. (Dfo) 4. in wat waarin holen iets warm 
houden, aandacht weten te houden voor 
iets (spot.) 5. aangenaam qua gevoel 
waarin van kleur ( spot.), Die overgedienen 



waarmbloed - wadderen 

doen waarin an (Nbk) 6. in een waarme 
bakker bakker die zelf bakt 7. (bij 
zoekspelletjes) in verb. als Ie bin waannje 
hebt het bijna gevonden,je bent vlak in de 
buurt van wat je moet vinden (Nbk) * 't Is 
waarin, zee Haam/'t Is koold, Zee loo/t 
(Nbk), soms gevolgd door ... t Is hiete, Zee 
Griete (Nbk), 't Is waarin, zee Haarzn/'t Is 
hiete, Zee Griete (Nbk, Wol, Sz; met 
omwisseling van de regels in Diz), zo ook 
't Is hiete, zee Griete/'t Is waarin, Zee 
Haarni/Foej [ook: Ja], Zegt Jan, ikzwietd'r 
van (Nbk), ook ..ak poest d'r van (Nbk), 
de derde regel soms ook vervangen door: 
't Is koold, zee Joolt (Nbk) 
waarmbloed z. waarmb/oedpeerd 
waarmbloedig (Dho, Ma) [aks. wisselt] - 
warmbloedig: van het ras van warmbloed-
paarden 
waarmbloedpeerd (Diz, Ld, Nbk, Np, 
Wol) Ook waarmbloed (Nbk, Op, 0w) 

- warmbloedpaard Bovenlaanders, 
Friese peerden en zo bin waarin bloed-
peerden (Nbk) 
waarmdri'jen (spot.) zw. ww.; onoverg.; 
dri5de waarm, is waarmdrijd ['w...] 1, 
warmdraaien: van een motor 
waarmen (Ld, Nbk, Np, 0w) Ook warmen 
(Nbk) zw. ww.; wederk.; waarmde, het 
waarmd ['wa:rrp5n, 1.  zich 
warmen Stobbekappen konnen ze hoor as 
et goed winterde twie keer bi'] waanmen: 
mit et kappen en dan hij de kachel (0w), 
We kun oons nog waarmen (b) * Wie et 
dichtste bij et vuur zit, waarint bim et 
beste (Ld, Nbk, Np) 
waarmiopen (spot.) ['w...] - warmlopen: 
van werktuigen, motoren: Zit d'r wel 
koe/vloeistof in de auto? Die is slim 
waarin/open (Nbk); flg: enthousiast voor 
iets worden Wie zo] daor now waarin vew-
lopen? (Nbk); hetz. als waarmdrijen; zich 
gereedmaken door een warming-up 
waarwioper (bs: Obk) de; -5; -tien ['w...] 
1- door de honing nat geworden bij (als 
gevolg van het aftrommelen bij warm 
weer) 2. warm geworden bij door het 
vervoer op een wagen 
waarmpies (verspr.) Ook warmpies (Diz, 
01-Nl, Spa) ['wa:rlppis, ..j5mpis] - 
warmpjes, voornamelijk in de verb Ze zit-
ten d'r waarmpies bij ze beschikken over 
veel geld (verspr., El) 
waarmte Ook warmte (verspr-) ['w./..] - 
warmte: van de lucht Mit disse waarinte 

mooi' niet te veer sjouwen (Db), de 
zommerse waannte ( bI), De waarmte zat 
nog lange in et huus het bleef binnen lang 
warm (nadat het buiten een lange periode 
warm was geweest) (Nbk, Np); de (gewo- 
ne) lichaamswarmte Af' de koolde koorts 
kriegen, kuj' niet in de waarmte kommen, 
dan zwietie vaeke(Obk), Wark daor aj'de 
waarmte niet bij holen kunnen, is knoffel-
warkwerk waarbij je koud wordt (Np); het 
warm zijn van voorwerpen, stoffen, meest-
al: in vergelijking met het lichaam de 
waarin te van et striekiezer 
waarmtehron (1) ['w...] - warmtebron 
waarmtegeleider (1) ['w..] - warmte-
geleider 
waarmtegolf (spot.) ['w...] - warmtegolf 
waarmtehosien (0w) et; .hosies ['wa:rin 
toho:asin] 1. klein windhoosje veroorzaakt 
door de hitte 
waarmtepoekel (Dho, Dmi, Nbk) Ook 
waarmtepoeste ( Obk), warmtepuuste (Spa) 
e.....poekelties ['w ---  ... ] 1. puistje ontstaan 
door de felle zon of door het sterk transpi-
reren Waanntepoekelties kriej' vaeke af' te 
gauw in de felle zoon  zitten en af' wat te 
b/aank binnen (Nbk) 
waarmtepoeste z. waarintepoekel 
waarniteregelder ['w --- n:gidç] - warmte-
regelaar 
waarmwaeterkraene (verspr) Ook warm-
waeterkraene (verspr.) [...'we:...] - warm-
waterkraan 
waarmwaeterkruke (Nt, 0w) de; -n; 
...krukien {..'we:..] 1. knik speciaal voor 
de verwarming van het bed, met heet water 
gevuld 
waarmwaeterkruiler (Nbk) de; -s 
[...'wc:tr ... ] 1- krulspeld die men met heet 
water verwarmt en daarna in het haar 
draait 
wacht z. waacht 
wachten z. waachten 
wachthokkien z. waachthokkien 
wachthuus z. waachthuus 
wachtkaemer z. waachtkaerner 
wachttiest(e) z. waachtliest(e) 
wachtlopen z. waacb t/open 
wad [wad] - wad: in, nabij de Waddenzee 
Wadden ['wadn] 1. in de Wadden de 
Wadden 2. (met kleine letter) z. wadderen 
waddeneilaand ['w...] - waddeneiland 
waddenkust {'w..] - waddenkust 
Waddenzee ['w...] - Waddenzee 
wadderen (verspr.) Ook wat/den (Db, 
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waden - waegengruun 

Ow), wodderen (Bu, Sz) zw. ww.; 
onoverg.; wadderde, het wadderd 
['wadrn/'wadn/'wodrn] 1. waden (z. ook 
waeden) Ze bin deur 't waeter wadderd 
(Dhau), Hij is deur een poele henne 
wadderd (Op), Kiek m es wadderen (Ste), 
Hij waddede dr deurhenne (0w) 2. zitten 
plassen, spetteren in het water of op 
soortgelijke manier in het zand bezig zijn 
(verspr.) Die voegels zitten zo lekker in 't 
waeter te wadderen (Nw), Kiepen die in et 
zaand wadderen, schudderen zaand tussen 
de veren tegen de lozen (Bu), wadderen 
van kiepen in et zaand (Obk), Daor het een 
eetdes legen te wodderen (Bu), De musken 
wadderen in 't za and (Np) 
waden z. waeden 
wadlopen ['wat...] - wadlopen 
wadloper (spor.) ['w...] - wadloper, be-
oefenaar van het wadlopen 
waeden (verspr. WS, Ld, Nbk, Obk) Ook 
woederen (Op), waden (WH) zw. ww.; 
onoverg.; waedde/waedede, is/het waeded 
['we:dn/'we:drn/'wa:dn] - waden (door het 
water) deur et waeter waeden (Bu, 
Pe-Dbl), Hij is d'r deur waeded (Nbk), 
...het d'r deur.. (Bdie) 
waederen z. waeden 
waegen Ook wagen (WH) de; -s; -tien 
['we:gn/'wa:gtl]  1. wagen, drie- of 
vierwielig voertuig De manluden zetten et 
gat op 'e waegen gaan op de wagen zitten 
(p),  Hij komt mit de waegen de weg 
Langes '(Nbk), mit peerd en waegen, De 
waegen rattelde de weg langes (Sz), de 
glaezen waegen z. onder glaezen: Vroeger 
gingen ze hier mit de glaezen waegen uut 
gasten (Sz), mit de gaonde waegen z. 
onder gaande, Af' naor et hujlaand gaan, 
moej' de brede waegen mitnemen en niet 
de lange (Db), de twiede waegen anhaoken 
d.i. bij de oogst (0w), Hij staot kot veur 
de waegen hij is kort aangebonden (n), 
(gezegd met name tegen knechts:) Ie 
meugen wel mit de peerden jaegen, mar ie 
moen d'r omme daenken daj' dan niet op 'e 
waegen zitten meugen (b), Die wagen 
roept ok van gierige boer! die wagen piept, 
de boer is kennelijk te gierig om hem af en 
toe te smeren (Spa), (van personen) et 
vuufde radan de waegen wezen overbodig, 
ongewenst zijn, niet meetellen (Bu, Ld, 
Ma, Nbk, Sz, Wol Nw), zo ook ...van de 
waegen... (Nbk), Hij logt d'r bij as et 
viefde rad an de waegen (El), Hij hangt dr 

as 't vuufde rad bij (Dfo) en Af' d'r over 
en te vule binnen, vuul i j jow as et viefde 
rad an de waegen (Dho, Op, Ste, Ow), 
(van voorwerpen) Dat staot as vuufde rad 
an de waegen dat mag er dan wel bij 
passen, maar het is totaal overbodig (Np, 
bl) 2. auto (spor.) een mooie waegen 
(spor.) * Kraekende waegens lopen et 
langst met iemand die veel klaagt is zelden 
iets ernstigs aan de hand, zo iemand leeft 
vaak lang (Db, Dhau, Sz, Wol), zo ook 
Wagens die 't hadste kraken lopen et langst 
(Spa) en Kraakende waegens lopen al 
lange (Dfo) 
waegenaarm (Dhau) de; -s ['w...] 1. as 
van wagenwiel 
waegenasse (verspr.) Ook wagenasse (Spa) 
['w...] - wagenas 
waegenbaank (Bu) de; -en; -ien ['w...] 1. 
zitbank, zitplaats op een wagen 
waegenbak (Pe-Dbl, vo) de; -ken ['w...] 
1. wagenbak, laadruimte van een wagen 
(waarin de goederen of perso- nen zich in 
bevinden) een goeie toppe gras in de 
waegenbak, en daor kon H. lekker zaachte 
op zitten (vo) 2. z. waegenkiste 
waegenbatte (Diz, Nbk, Nt, Nw, Obk, 
01-Nl) Ook wagenbatte (Spa), waegen-
poeste (Nt) de; -n; ...battien ['w.../...] 1. 
(losse) bodem van een boerenwagen Mit et 
vervoer van turf lag d'r een boel mot op e 
waegenbatte (Obk), zaod wit de 
waegenbatte inslepen di. als sleep gebruikt 
(Nbk) 
waegenbeun (0w) de; -en; -tien ['w...] 1. 
verhoging tussen twee karresporen Een 
waegenbeun was soms wel 50 cm (0w) 
waegenbodem z. waegenbojem 
waegenbojem (Nbk, Np) Ook 
waegenbodem (Bu, El, Op, Ste) de; -s; 
-pien, -tien (Bu) ['w.../...] 1. bodem van 
een wagen As et aovens regenen wol, dan 
zette ie de waegenbodem op 'e zied, dan 
leup et waeter d'r of(El) 
waegenboolte (spor.) de; -n ['w...] 1. bep. 
lange, ijzeren pen als onderdeel van een 
wagen, z. voor de funktie onder schommel, 
bet. 5 
waegenboom (Mun) ['w...] - wagenboom 
waegendoppe (Ma) de; -n; ...doppien 
['w...] 1. dop voor de as van het wagenwiel 
waegengruun (Dhau, El, Ld, Ma, Nt, Obk, 
01-Nl) Ook wagengreun (Spa)  et 
['we:gd.../...] 1. bep. groene verf voor, van 
oude boerenwagens 
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waegenhoepe - waegensmeerdeuze 

waegenhoepe (Diz, Ste) de; -n; ...hoepien 
['w...] 1. hoep: ijzeren band om een houten 
wagenwiel De waegenhoepen rattelen over 
de dick (Diz) 
waegcnhokkc {'w...] - wagenhok S. en H 
stonnen in et waegenhokke kachelhoolt te 
zaegen en te kleuven ( vo) 
waegenjasse (Bu) Ook wagenjasse (WH) 
de; -n [w ... ] 1. soort lange jas die men 
over z'n knieën kon doen als men op een 
wagen zat (niet gedragen) 
waegenketten (spot.) Ook wagenketten 
(Sz) et, de ; -s ['w...] 1. ketting die twee 
achter elkaar rijdende wagens verbindt 
waegenkiste (Dfo, El, Ld, Ma, Nbk, Nw, 
Obk, Op, Ste) Ook wagenkiste (Sz), 
zitbakkien (Nw), waegenbak (Obk, Np, 
Op) de; -n; ...kissien ['w ... ..] 1. (vaak 
verkl.) kist op een wagen, nl- om 
boodschappen, paardetuig, gereedschappen 
enz. in op te bergen en om op te zitten 
(dan vaak met kleed of deken erop) 't 
Waegenkissien paste percies tussen de 
ziedledders op de boerewaegens (Nbk), De 
bakker hadde vroeger de centen en de 
beschuten in et waegenlcissien (Nbk), Een 
wagenkissien, wat koj' d'r lekker op zitten; 
ie kennen d'r ok bosschoppen in doen en 
een scbaopevellegien lag d'r boven op (Sz), 
We rnoe'n mar een flinke protte peerdegrös 
in de waegen bak doen, want we blieven 
vandaege de hiele dag op 'e utterdieken te 
huilen (Op) 
waegenknecht (Dhau, Obk, 01-Nl) de; -en 
['ws:gknext] 1. hefboom om wagen te 
lichten 
waegenlanteern (Ste) de; -5; -tien {'wJ 
1. lantaarn op een wagen 
waegenloops (Np, Nw, n) bn.; attr ['w ...J 
1. (van een paard) wel eens op hol geweest 
een waegenloops peerd (Nw) 2. prosti-
tuerend, gauw bereid met een man ge-
meenschap te bedrijven (Np, n) een 
waegenloops vrommes (n), een waegen-
ioops geval (Np) 
waegenloopse (Wol) de; -n ['we:g1o:psa] 
1. prostituée 
waegenloper (Bu, Np) de; -s; -tien ['w 
1. paard dat vaak op de loop gaat (Bu, Np) 
Een waegenloper kreeg wat veur de strotte, 
zodat die niet op 'e loop gaan kon (Bu) 
waegenmaeken ['w...] - wagenmaken 
waegenmaeker (Ma, Nbk, Obk, Op, Wol, 
vo) ['w...] - wagenmaker De waegen-
maeker bruukte vroeger nooit aanders as 

gewaeterd hooft (Obk), Een kop veur een 
barke koj' vroeger bij een waegenmaeker 
kriegen (Obk), In de dattigerjaoren kostte 
een waegen bij de waegenmaeker zoek 
honderd gulden, hij had d'r ongeveer een 
maond wark mit(Op) 
waegenmaekeri'je [wç:gijms:kç'tja, .eja; z. 
-iUe] - wagenmakerij Gewaeterd hooit 
wodde veurnaemelik bruukt veur de 
waegenznaekeri'je en veur krojen (Obk), 
De waegenmaeker;e is een ofgaond be-
roep (Obk) 
waegenmaekershaandwark (vo) et ['w...] 
1. het handwerk van het wagenmaken Dat 
was et begin van et verdwienen van et 
oolde, keunstige waegenmaekershaandwark 
(vo) 
waegenmaekersknecht (Diz) de; -en; 
...knechien ['w...] 1. knecht van een 
wagenmaker 
wacgenmocre (Ste) de; -n ['w...] 1. moer 
aan een wagenwiel, aan het eind van de 
as, vgl- De waegenmoere zat om de asse, 
die wedde losdrijjd om et wiel d'r of te 
haelen, om de asse te smeren (Ste), Bij de 
waegenmoere beurt een sleutel die daor 
percies omme past; soms waeren ze zes-
hoekig (Ste) 
waegenplaanke z zittersplaanke 
waegenpoeste z. waegenbatte 
waegenrad (Bdie, Ste) et; ...raeden; 
...rattien ['wW] 1. wiel van een wagen 
waegenraem z. hujraem 
waegenring (Np) de; -en ['wO.] 1. ring 
aan de achterkant van een wagen, om het 
touw door te doen waarmee de wezeboom 
werd vastgezet, z. ook onder ring, bet. 5 
waegenronge (Bu) de; -n; ...rongien ['w..] 
1. hetz. als ronge, bet. 1 
waegenschure (Db) Ook wagenschure 
(Spa) ['w...] - wagenschuur 
waegcnsleutel (Op) Ook wie/sleutel (Ma) 
de; -s ['w.../...] 1. sleutel voor het aan-
draaien van moeren op de as van de wagen 
waegensmeer (verspr.) ['w...] - wagen-
smeer Ie moe'n de assen van de waegen 
insmeren mit waegensmeer (Np), Waegen-
smeer hulp tegen moekpoten (0w), As 
koenen ringvuur hadden, kwam d'r wae-
gensmeer op (Bu) 
waegensmeerhusse (Obk) de; -n; 
...bussien ['w...] 1. pot met wagensmeer 
waegensmeerdeuze (Ste) de; -n; ...deusien 
['w...] 1. doos waarin wagensmeer wordt 
bewaard 



waegensmeerpot - waeter 

waegensmeerpot (Ste) de; -ten; -tien 
['w....] 1. pot met wagensmeer 
waegensmeren (Db, Dhau) onbep. w 
['w...] t. aanbrengen van wagensmeer (bij 
de assen) Een hevel bruken ze ok wel es 
bij waegensmeren ( Dhau), Mit et wae-
gensm eren bruukten wij vroeger de krikke 
(Db) 
waegenspoor Ook wagenspoor (Wil) 
['w..] - wagenspoor In de waegensporen 
van de zaandpaeden zatten knikslaegen 
[langwerpige kuilen]; die zatten niet veur 
rnekeer over, dan kreef' dat de waegen 
kiepen kon (Dhau), Hij kan wel uut een 
waegenspoor zoepen, zo maeger is hij 
(Np),  (vera) D'r was een boel 
waegenspoor in de zaandweg ( Obk) 
waegentoete (Nbk) de; -n; ...toetien 
['we:gtu:to] 1. naaf van een wagen 
waegentonge (Bdie) de; -n ['we:gzj --- ] 1. 
hetz. als bloktonge, z. aldaar 
waegenvarve  (Ma, Np, Obk) de 
['wE:gfl --- ]  1. groene verf voor, op 
ouderwetse boeren- wagen 
waegenviel (El, Ld, Nbk, Np, Nw, 0w) 
Ook waegenwiel (verspr), wagenwiel 
(Spa) et; -en; -tien ['we:gfi:lL.wil] 1. 
wagenwiel Om de potten en pannen op te 
zetten bruukten ze ok vaeke een oold 
waegenwiel op een paoJ (Ste), Mit et 
welputtegreven kwam d'r een waegen viel 
onder in de putte, daor wodde de grauwe 
turf op bouwd(Ow) 2. rijksdaalder (Spa) 
waegenvol (Nbk, vo) et ['w...] t. de 
hoeveelheid die men op een wagen kan 
houden een waegenvol huf (Nbk), (..)nao 
elke waegenvol (.) ( vo) 
waegenvracht (ba) de; -en; ...vrachien 
['wO.] 1. vracht op een wagen, die op een 
wagen kan 
waegenwied Ook wiedewaegen ( Np, Op), 
wiedwaegen (01-Nl, Wol, bo: Bu, Nw), 
wiedewaegens (Bdie) bw. {ws:gwit; aks. 
wisselt/wido --- /wit ... /widowe:gijs] 1. 
wagenwijd, in waegenwied eupen: De 
deuren staon waegenwied eupen (Nbk), 
ook wel in waegenwied los id. (spon) 
waegenwiel z. waegen viel 
waegenwippe (Diz, 0w) [we:gwtpa] - 
wagenwip We zullen de waegen even 
opkrikken mit een waegenwippe (Diz), 
Vroeger bruukten we een waegenwippe om 
de waegen te smeren (0w) 
waegenziek (1) ['w...] - wagenziek 
waeke z. week 

wacken Ook waken (WH) zw. ww.; 
onoverg; waekte, het waekt ['wc:k/ 
twa:kfl] 1. niet slapen, wakker zijn: om op 
te passen N waekte en droomde dan zoek 
betien (Ø, Hij mos bij de motte waeken, 
omdat die biggen mos; as de motte dan 
wat rustig was en gien koorts har, wodden 
de biggies mooi bij do motto legd en 
konnen mar beginnen tezoegen (Dfo), Wij 
maggen vannaacht wel waken bij de more, 
want die kan wel es volen (Sz); ook: bij 
een zieke of een stervende: En doe dokter 
et neudig vim, bleven ze te waeken (b) 
waeker (Obk) de; -s ['we:kç] 1. persoon of 
dier dat waakt, oppast Af' een gent bij de 
gaanzen hebben, dan hef' een goeie waekcr 
(Obk) 2. z. waachter 
waekhond (Dfo, Ld, Nbk, b) ['w...] - 
waakhond 
waeks (spot.) ['we:ks] - waaks Die hond is 
goed waeks (Nbk) 
waekvlamme (1) ['w...] - waakvlam 
waekzem (1) [wJ - waakzaam, oplettend 
waens z. weens 
waens(lc)en z. weensken 
waer z. weert 
waes (Nbk, Np) [wE:s] - waas, nevelsluier: 
kruutdaaznp, die as een waes deur de 
straote hong (Np), (bij vergelijking:) een 
waas veur ogen kriegen (Nbk) 
waesem(en) z. waezem(en) 
waeter et; -s (bet. 5); -tien (bet. 5) 
['we:tr] 1. bekende vloeistof: water lekker 
fris waeter, schoon, helder waeter, waeter 
uut de regenbak,  wit de pompe, een 
emmer waeter, zoolt waeter, waeter 
griemen met water knoeien, morsen, water 
vermorsen (Ma, Nbk), bloemen in et 
waeter zetten (Nbk), de bloemen waeter 
geven, We maggen de gruuntetuun wel 
waeter geven, aanders verschrompelt alles 
(Diz), waeter an de kook brengen (Nbk), 
..maeken 

(j)'  op waeter en brood (Nbk), 
Oonze houten wastobbe mos vroeger eerst 
een halve dag nut water staon, want die 
was dan uutraagd van de droogte (Sz), 
Oons mem hadde waeter en ziepe voor  
oons klaor staon ni. zodat we ons konden 
wassen 0)' Ik lusse wel wat waeter uut 
flessen drink graag sterkedrank (Nbk), Et 
kleine dinkien had een honger as een 
,noord; gauw maekte ze [die vrouw] half 
melk en half waeter klaor, een betien 
waarin zoas et beurde een mengsel van 
50% melk en 50% water (j) bange wezen 
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waeter - waeter 

daj'je an koold waeter branen zullen erg 
vreesachtig zijn (Ma), Hij braant bim niet 
an koold waeter hij werkt zich niet gauw 
in de nesten (0w), 't Was ien waeter 
allemaol waeter 't was één en al water, het 
was één grote watermassa (Nbk), Et was 
altied vuur en waeter tussen die beide ze 
hadden altijd hevige ruzie (Nbk, 0w), zo 
ook Da's waeter en vuur mit die beide 
(Bdie, 01-Nl) en Ze bin water en vuur 
(Spa), waeter branen zien overdreven bang 
zijn (Np), Die het et waeter in de kelder 
lett.  (nl- door lekkage, doorsijpelen), 
vooral fig.: is in verwachting (Db, Dhau, 
Obk, Wol), zo ook: waeter in de kelder 
hebben moeten trouwen doordat er een 
baby geboren gaat worden (Bdie, Wol en 
oost.), waeter bij de melk doen iemand 
bedriegen (Dfo), waeter in een maande 
pompen werk doen dat steeds maar 
tevergeefs is, dweilen met de kraan open 
(Pe-Dbl), waeter in de wien doen (Dho, 
Wol), zo ook .bij de wien doen (Spa, 
Wol), en ... deur--- (Op), waeter naor de 
zee dregen (verspr.), 't Is allemaol water en 
wiend het is één en al water buiten (Spa), 
Veur we klaor binnen moet d'r nog heel 
wat waeter deur de Lende het duurt nog 
lang voor we klaar zijn (01-Nl), 't Waeter 
komp op 'e diek de tranen komen hem/haar 
in de ogen (Bdie), Et is mat een haand 
waeter het is maar een kleinigheid, ook 
gezegd van een zeer licht gebouwd iemand 
(Ste), Dat bezit lopt heur ncw as waeter 
deur de vingers raakt zeer snel op, raakt op 
allerlei manieren verloren (vo), 't Klinktje 
as lij waeter in de oren aangenaam, als 
muziek (0w), geld as waeter verdienen 
veel geld verdienen (Nbk), ...hebben veel 
geld bezitten (Nbk), op mekeer lieken as 
twie druppen waeter (Nbk, Np, Op), zo 
vlogge as waeter (Obk, Nbk) 2. (in het 
bijzonder) regen, regenwater D'r is nogal 
wat waeter valen (Nbk), Zollen we ok nog 
wat waeterkriegen vandaege? zou het nog 
gaan regenen (Nbk), Et het van rechten 
aenlik gien waeter angeven het heeft 
eigenlijk nauwelijks geregend (Np), Etmot 
de hiele dag mat waeter stofregen (Dhau), 

- Et water valt bij bakken vol nut de lucht 
mit die buie (Sz), zo ook Et waeter vaalt 
mit bakken nut de Jocht (Db), felle Waeter 
benaming voor de koekoek (Ma), Ze laoten 
Gods waeter over Gods akker lopen laten 
het op z'n beloop, doen er zelf niets aan 

(Np) 3. waterachtig vocht een glassien 
raozend waeter een glaasje prik (Wol), Et 
waeter lopt oons om de tanen, zoe'n zin 
hebben we d'r an we watertanden (i)' Et 
waeter lopt him nut de neuze, zo verkolen 
is hij (Nbk) 4. urine (gezegd over een 
aftreksel van alsem als geneesmiddel:) Et 
was ofgrieselik bitter spul; haost niet om 
in te nemen, mar et dreef de koolde 
ommeraek oi, ie konnen et laeter an de 
kleur van et waeter zien (0w), even wat 
waeter kwiet moeten id (Nbk, Nw), Die 
kan et waeter niet holen is incontinent (Bu, 
Nbk), Hij het et mit et waeter te doen 
heeft een gebrek, kwaal die met de 
urinewegen enz. te maken heeft (Nbk, Ste), 
mit 't waeter naor/veur de dokter (moeten) 
lett: urine meenemen voor onderzoek, fig.: 
moeten uitleggen hoe een en ander zit, 
moeten opbiechten (verspr.), zo ook Kom 
mat es mit et waeter veur de dokter biecht 
maar eens op, zeg maar eens wat er aan de 
hand is (Db, Dfo, El, 0w, Sz, Wol, Ma), 
wel eerder mit et waeter veur de dokter 
west hebben iets wat betrekkelijk moeilijk, 
lastig enz. wel eerder hebben meegemaakt 
(b) 5. het totale water in poelen, plassen 
enz.,  het wateroppervlak De beurt-
schioperhaddenogaJ een grote schute, hij 
mos nogal wat vervoeren over waeter 
(Obk), Even hier en daor wat bijsturen, 
zodat hij niet verzeup veurdat hij waeter 
zien hadde! (s), mit man en peerd te 
waeter (Dfo), iene nut et waeterhaelen een 
drenkeling redden (Nbk), Et is zo hoog 
waeter, we zullen de gröppen mat even 
opmaeken (Dfo), Depolderis onder waeter 
kreupen is ondergelopen (Wol), Et laand 
staot onder waeter (Nbk), et laand onder 
waeter zetten (Nbk), waeter opkeren (Nbk), 
op et waeter wezen op het water verkeren 
(met bijv een roeiboot), Et waeter stiegt 
bij de dag (Ste), N. zag een peer leerzen 
boven waeter nut stikken boven het water-
oppervlak (j),  etheufd boven waeter holen 
(lett. en fig.), tussen waeter en wiend 
aanduiding van het deel van een paal bij 
het aardoppervlak, nl. daar waar deze het 
gemakkelijkst gaat rotten (Nt), hoog waeter 
vloed (1), leeg waeter eb (1), spiekers op 
leeg waeter zaken spijkers op laag water 
zoeken (Dfo, Np, 01-Nl), hoog waeter 
hebben moeten urineren (Ld, Nw, Pe-Dbl), 
Et waeter staot him tot an de lippen zijn 
nood is hoog, vooral: hij kan het financieel 
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nauwelijks nog bolwerken (Sz, Np), 
...komt him an... (Dho), zo ook et waeter 
an de lippen hebben (Op), Et waeter stiet 
mij boven de leerzens ik moet heel nodig 
urineren (Dhau), Et is in et waeter valen er 
is niets van terecht gekomen, het is mislukt 
(Db, Nbk), boven waeter kommen op-
duiken, weer te voorschijn komen (Nbk, 
Np), Hij kan de zwme bij een aander niet 
in 't waeter schienen zien hij is gauw 
jaloers als het een ander goed gaat (0w, 
Wol), zo vals wezen as 't waeter diepe is 
(Nbk), zo slecht [gemeen, liederlijk] as 't 
waeter diepe is (Dho, Op) 6. (zelden 
gebruikt) meer, zee, vaart e.d. Mar dan 
wussen ze toch an beide kaanten van et 
grote waeter, hoe as et d'r in de huusholing 
en zaekeiik veurston aan beide kanten van 
de Atlantische Oceaan (vo), (bij het 
schaatsen van een lange afstand, van 
tochten:) Ze hadden de grote wacters al 
weer aachter de rogge ij ) * Laat kokend 
waeter nargens sta on/Waor bijgeval een 
kiendmoetgaon ( Op), Morgenrood, waeter 
in de sloot geeft regen (Nt), Aovendrood 
(Pe- Dbl), Stille waeters hebben diepe 
gronden (Dho, Sz, 0w), Et waeter lopt 
waor 't et leegste is loopt altijd naar zee 
(fig.) (Ld) 
waeterachtig {'w] - waterachtig: op 
water lijkend 
waeterhaank (Dfo) de; -en; -ien ['w..] 1. 
verhoging in de bodem, dam die men bij 
het turfgraven laat zitten 
waeterballet (spot-) ['w W] - waterballet 
(fig.): knoeipartij met veel water 
waeterbekken (spor, het. 2: Sz, bet- 3: s) 
et; -s ['w...] 1. waterbekken 2. bak waarin 
water wordt verzameld (Sz) 3. soort pan 
met handvat waarmee men water in een 
voederbak doet (s) 
waeterbelle (Ld, Ma, Nbk) de ['w..] 1. 
(gezegd door inwoners van Makkinge) de 
luidklok van Nijberkoop, die men ni. goed 
kan horen bij westelijke wind (een teken 
van naderende regen) (Ld, Ma) 2. waterbel, 
hetz. als waeterbrobbel, z. aldaar (Ld) 
waeterbloeme (Nw, fp) de; -n; 
...bloempien (fp) ['w...] 1. waterranonkel 
(f) 2. waterlelie (Nw) 
waeterbotterbloeme (Ld, 01-Nl) Ook 
waterbotterbloeme (Sz) [w...] - water-
boterbloem, waterranonkel 
waeterbrobbel (El) ['wc:trbrobl] - 
waterbel 

waeterbroek (Nbk) ['w...] - regenbroek 
wacterdaamp z. waeterdamp 
waeterdamp (Nbk, Op, j) Ook waeter-
daamp (Op), waterdamp (Wil) [ w ... 1 - 
waterdamp 
waeterdichte Ook waterdichte (Wil) [aks. 
wisselt] - waterdicht (lett.) We bruukten 
vroeger pik om de liekkisten waeterdichte 
te ]wiegen, as we die maakten, we smuitten 
pik om et smuui te kriegen, de kiste wodde 
wat schieve huilen, dan leup et goed in de 
boeken (Nw) 
waeterdohhe (Dfo, Ld) de; -n; -gien 
['w...] 1. drenlcplaats (voor het vee, in de 
vorm van een diepe kuil in het land), vaker 
dobbe geheten, vgl. Aolpiepers zitten in 
oolde waeterdobben, daor et vee vroeger 
uut dronk (Dfo) 
wacterdrup z. waeterdruppel 
waeterdruppel Ook waeterdrup (Nbk) 
11 w...] - waterdruppel 
wacterdupen (Db) onbep. w. en het 
waeterduupt ['w] 1. scheppen van water: 
met een emmer enz. As d'r gien krulhaoke 
an de stok zit, kun we niet waeterdupen 
(Db) 
waetereerbeie (fp) ['w] - wateraardbei 
waeteremmer (Np) ['w...] - wateremmer 
waeteren T (Np: n) bn.; attr. [we:tp] 1. 
lett. van water: waeteren roggenbri_y pap 
van rogge en water (n), hetz als haene-
pisse 
waeteren II (verspr, niet WH) zw ww.; 
overg., onoverg.; waeterde, het waeterd 
['we:tç;] 1. (overg.) wateren: van hout, ni. 
door het een tijd in het water te laten 
liggen gaver, duurzamer maken Sparre- 
hoolt da]' uut de bos kapt hebben, moet 
waeterd wodden, dan kan et langer mit 
(Dfo), As et hoolt kapt wodde lag et de 
hiele winter in de sloot, at mos eerst 
waeterd wodden; et volgende jaor wodden 
d'r vaeks draodpaoien van zaegd, veur 
langs et laand (Nw), Sparren paolen 
kwammen in een sloot te waeteren (0w), 
De draodpaolen mossen scheid wodden, 
dat was schelhoolt; feitehk mos ie ze eerst 
waeteren, dan dee]'ze bijic eenpoos in de 
sloot, dan koj' ze laeter schellen; ieken 
wollen niet zo best schellen, die kwammen 
om et laand zonder dat ze scheld wodden 
(Nw) 2- (onoverg.) z'n urine lozen (1) 
waeterfiets (verspr.) {'w...] - waterfiets 
waetert'Letsen (spot.) [w --- ] - waterfietsen 
waetergalle (bo: Bu) [w ... ] - regenboog 
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wactergat (0w) et; -ten; -tien [w ... ] 1. 
flink gat, kuil waarin water staat 
waetergebrek (spot.) ['w...] - watergebrek 
waetergebruuk (spon) ['w...] - 
watergebruik 
waetergernael (Ld, Np, 0w) et; -en; -tien 
['w...] 1. gemaal waarmee de waterstand op 
peil wordt gehouden, om een polder te 
bemalen 
wactergeute (Bu, Mun) de; -n; ...geutien 
['w...] 1. goot op de stal voor de koeien 
langs waarin water werd gepompt (en 
waarin ook het voer kwam) 
waetergolf (spor.) - watergolf: in het 
water, in het haar 
waetergolven (Ma, Nbk) ['w ...j - water-
golven wasken en waetergolven d.i. het 
hoofdhaar wassen en watergolven (Nbk) 
waetergrus (01-Nl) ['w...] - watergras 
waetergruwel (Ste) Ook watergruwel 
(spot-) ['w...] - watergruwel 
waeterhoentien (Nw, j) et; ...hoenties 
['w...] 1. waterhoentje 2. kleine visje aan 
de oppervlakte van het water (Nw) 
waeterhoze (Dfo, El, Ld, Ma, Np, Nw, 
0w, Ste, Wol) Ook waterhoze (Wil) de; 
-n; ...hosien [w ... ] 1. waterhoos D'r hong 
een waeterhoze an de Jacht en daor kan et 
geweldig out regenen (Dfo), D'r bongelde 
een waeterhoze an de lacht (0w), D'r kon 
wel es een waeterhoze in de locht zitten 
(Ste) 
waeteries (spor) ['w...] - waterijs 
waeterig Ook waterig (Wil) {'we:tpx/ 

- waterig: op water gelijkend; naar 
verhouding veel water of waterachtig vocht 
bevattend waeterig spul (Spa, Nbk), De 
Jacht is waeterig (Np), De koffie is wae-
terig (Np), waeterig spul (Spa, Nbk), Ze 
mossen wel oppassen, want et was d'r slim 
weeterig en depolle ston te zoep en te biet 
van 't waeter (J) flauwe en waeterige thee 
(Nbk), 't Bliek is nog waterig genoeg, 't is 
nog gien has, da's nog gien bewies van 
drachtigheid(Sz), waeterige ogen met veel 
traanvocht (0w); zwak, niet sterk De 
zunne zat d'r zo waeteng, hij gleensterde 
mar wat (01-Nl) 
waeterijsko (1) ['w...] - waterijsje 
waeterjuffer (Bdie, Bu, Dfo, Nbk) Ook 
waterjuffer (Spa), juffer (Spa) - water-
juffer, kleine libel (dus niet de wratte-
bieter) 
waeterkaant z. waeterkaajzte 
waeterkaante Ook waeterkaant (verspr.),  

waterkant(e) (WJ4) ['w...] - waterkant 4n 
bepaolde waeterkaanten tij' de biezen nog 
wel vien en (Obk), Dat bin de waeter-
kaanten (Dfo), an de waeterkaant (j) 
waeterkanne (Nbk, Nw, Ste) Ook water-
kanne (Spa) ['w...] - waterkan 
waeterkaraf z. waeterkraft 
waeterkeer (Ste) de; ...keren [wc:trkur] 
1. stuw in een waterloop 
wacterkering Ook waterkering ( WH) 
['w...] - waterkering: in een sloot, dam, 
dijk e.d. een stuk laand omdieken veur 
waterkering (Spa) 
waeterketel Ook waterketel (Wil) ['w...] - 
waterketel, ketel om water in te koken De 
waeterketel kon zo gezellig reutelen asbij 
op 'e kachel ston (Obk) 
waeterkever (Bdie, Mun) ['w...] - water-
kever Waeterkevers bin dikke, goold-
kleurige kevers ( Mun), Waeterkevers 
zaggen ze vaeke veur twirrellochies an, 
een soort wilde lanteem (Mun) 
waeterklokke (Ld, Ma, Nbk) de; 
...klokkien (bet. 1) [w ... ] 1. (vaak verkl.; 
gezegd door inwoners van Makkinge) de 
luidklok van Nijberkoop ( Ma) (die men 
met name goed kon horen als de wind uit 
het westen kwam; vaak opgevat als een 
teken van regen) 2. (gezegd door inwoners 
van Langedieke) de luidklok van Else (die 
men met name goed kon horen als de wind 
uit het westen kwam; vaak opgevat als een 
teken van regen) 
waeterkoele (01-N1) de; -n ['w...] 1. diepe 
kuil waaruit men water kan putten 
waeterkoem z. waeterkoeme 
waeterlcoeme (Nbk) Ook waeterkoem 
(Nbk) [w ... j - waterkom 
waeterkoken onbep. w. ['w...] t. doen 
koken van water (zelfst.:) 't waeterkoken 
bij 't vaa,rkenslaachten (s: oost) 
waeterkoker (Bu) de; -s; -tien ['w...] 1. 
koker voor water, toestel waarin men water 
kookt 
waeterkoold (Db) bn. ['w...] 1. met 
waterkoude 
waeterkoolde (Bu) de ['w...] 1. waterkoude 
Af' regen kriegen kan et eerst zo koold 
wezen, en dan zej 'Et is vast waeter-
koolde' (Bu) 
waeterkrachtcentraole (1) ['w...] - water-
krachtcentrale 
waeterkraene (verspr.) ['w...] - waterkraan 
Et is een ongemak asje de waeterkraene 
bevreuren is (Obk), --- lekt  (Diz) 
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waeterkraft (0w) Ook waeterkuraf(Bdie) 
['w--- ] - waterkaraf een wactcrkara,fjnit 't 
glas d'r op (Bdie) 
waeterkrobbe (Np) de; -n; -gien [w ... ] 1. 
watertor 
waeterkruke (Db, Nbk) de; -n; ...krukien 
['w...] 1. kruik om water in te doen Doe 
een waeterkrukien nog een luxe was, 
kregen wij as kien der vroeger winter-
aovens een warme balstien mit op bedde, 
die eerst een poes in de ovend van de 
kachel legen had (Db) 
waeterkupe (Bdie) ['w...] - waterkuip 
wacterkussen (spor.) ['w...] - waterkussen: 
kussen gevuld met water 
waeterkwaliteit (spor.) ['w...] - water-
kwaliteit 
waeterlaand ['w...] - waterland bij oons 
in 't waeterlaand(Nt), Vroeger mossen de 
boeren in et waeterlaand alles wit de 
praom vervoeren (Ld) 
waeterlaanders (vo) ['we:trlâ:ndrs] - 
waterlanders En de waeterlaanders leupen 
heur ok al over de wangen (vo) 
waeterlaoge (Db, Dfo, Dhau, El, Ld, 0w, 
Ste) de; -n ['w...] 1. brede laag garven in 
de korenmijt, ongeveer op halve hoogte 
ervan; het regenwater liep van de kanten 
ervan af In de roggebulte beurt een 
waeterlaoge ( Ld), Af' vroeger een rogge-
bultemaekten, mes ie zorgen daj'boven de 
voete een waterlaoge hadden, dan regende 
et niet in (Bu) 2. waterkerende laag op een 
turfbult (bestaande uit de bovenste, wat 
overstekende laag turf met heideplaggen 
erop; schuin aflopend) (0w) 
waeterleerze (Bu, Db) {'w...] - waterlaars 
waeterleiding ['w...] - waterleiding 
(installatie als geheel, bijbehorend buizen-
stelsel binnen een woning of de bijbeho-
rende dienst) 
waeterleidingbedrief (spor.) ['w...] - wa-
terleidingbedrijf 
waeterlehhingnet (spot) ['w...] - water-
leidingnet 
waeterleidingterief(spor.) [w...] - water-
leidingtarief 
waeterlelie (Nbk, Obk, fp) de; -5; -gien 
['w...] 1. waterlelie 
waeterlieze (Obk) Ook waeterlis (0w) de; 
...liezen ['w ... li:za/ ... lis] 1. gele Ijs Ie kun 
bij bepaalde petgatten een boel waeter-
liezen zien (Obk), D'r zitten nogal wat 
snielen in 0 onze sloot, et is de waeterlieze 
(Obk) 

waeterlinie (spor.) [w...] - waterlinie 
waeterlis z. waeterlieze 
waeterloop Ook waterloop (Wil) de; 
--.lopen; . ..lopien [w. 11. waterloop: beek, 
stroompje, ook wel: grotere sloot Een 
oolde, netuurlike waeterloopnumen we een 
diep ( 0w), De waeterloop stroomt op Et 
Diep d.i. hier: het Klein Diep (Ld), Wij 
mossen de waeterloop nog schonemaeken 
(Pe-Dbl), de waeterloop deur 't laand 
(Bdie, De waeterloop was an de kaant bij 
et laandlanges (Pe-Dbl) 
waeterLossing Ook waetertossinge (p) 
waterlossing (Wil) de; -s; ...lossinkien 
['ws:tlosujI ... stij(g) ...  --- ]  1. grote sloot 
voor de afwatering van een flink gebied, 
tochtsloot De Riete is een waeterlossing 
(Bu), De ziedsloten lossen op 'e heufd-
sloot, dus op de waeterlossing ( Bdie, 
Pe- Dbl, Obk), De waeterlossing zat 
verstopt, et wacter gong over de dick 
(Wol, Pe-Dbl), een waeterlossing wit 
schouw d'r op (0w) 
waeterlossinge z. waeterlossing 
waetermaelder (Bdie, j) de; -s [ws:tr 
mc:ldr] 1. iemand die een waetenneulc laat 
werken (j) 2. kleine molen met schuin 
staande assen, niet door wind maar door 
water aangedreven (Bdie) 
wactermark (spot.) et; -en; -ien 

[tw  ... ] 1. 
watermerk (in papier) 
waetermeule (Dfo, Ld, Op, ko) de; -n, 
ook wel -ns; ...meultien [w --- ] 1. water-
molen, molen voor het omhoogwerken van 
water (voor de afwatering) 
waetermier z. waetermiere 
waetermiere (verspr. OS, Bu, Dmi, Nw, 
Ste, p, b: lm; bet. 2: b: In) Ook waeterniier 
(Nw) de [we:trmi:or(o)] 1. hetz. als 
hoen dermiere, z. aldaar De waetermiere 
kropt deur de hiele tuun (Dhau) 2. meeuw 
(b: In) 
waetermoonster (spor) {w...] - water-
monster: uit water genomen monster 
waetermotten (Db, Dhau, El, Nbk) onbep. 
w. en het waetermot ['w...] 1. morsen met 
water Schei now war uutmit waetermotten 
(Db), De kiender bin an 't waetermotten 
(El) 
waetermussien (Bu) [w ... ] - regenkapje 
waeternaeme (1) ['w...] - waternaam 
waeternimf ['w...] - waternimf: najade 
waeterofstotend (verspr.) Ook water-
ofstotend (Sz) [we:tpfsto:atçt, aks. wis-
selt!...] - waterafstotend Ik doe altied een 
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selderieknolJe in de bonesoep, dat werkt 
waterofstotend (Sz) 
waeterofvoer ['w...] - waterafvoer 
waeterofvoersluot (Dfo) de; ...sloden; 
...slotien ['w...] 1. grote sloot voor de 
afvoer van water 
waetcroppervlak(te) (spot-) ['w...] - wa-
teroppervlak 
waeterorgel (App, Np, 0w) ['w...] - wa-
terorgel (in pretparken e.d.) 
waeteroverlast (spot.)  ['w...] - 
wateroverlast 
waeterpak (Nbk) ['w...] - regenpak 
wacterpas 1(01-Nl, 0w) de; -sen ['w...] 
1. waterpas As een mure mit et Jood of 
wae-terpas zuver recht in de loeM stiet, 
staot die mure goed in et Jood (0w) 
waeterpas II (Nbk) bw. ['w...] 1. waterpas, 
horizontaal Dat kezien staot nog niet wae-
teipas (Nbk) 
waeterpeil ['w...] - waterpeil: hoogte van 
het water Et waeterpeil is in de winter en 
zommer ongeliek (0w) 
waeterpelisie (spot.) ['w ...J - waterpolitie 
waeterpest (1) ['w...] - waterpest 
waeterpestol (0w) Ook wueterpistool 
(Nbk) [ w ... ] - waterpistool Kiender kun 
mekeer mooi besnitten mit een waeter-

pestollegien (0w) 
waeterpiepe (Dfo, Ld, Np, Obk) {'w... - 
waterpijp, pijp waardoor water loopt 
waeterpistool z- waeterpestol 
waeterplaante ['w...] - waterplant een 
grusachtige waeteiplaante (Op) 
waeterplaantien (Ste, bo: Bu, Nw, Op) 
['w...] - waterplantje, vlijtig liesje 
waeterplasse (spot.) Ook waterplas (Sz) 
['w...] - waterplas 't Tjeukeni eer is ok een 
heel grote waterplas (Sz) 
waeterpoele ['w...] - waterpoel Dat is een 
hiele grote waeterpoele (Dfo), ook: grote 
plas water Kien der meugen graeg deur 
waeteipoelen henneplassen (Op) 
wacterpogge z. waeteipolcke 
waeterpokke (Np, Nl, Nw), waeterpok 
(Nt), waeterpogge (Bdie) de, ook et (Nt); 
-n; ...poggien ['ws:tf:p3k21 ... pok/ ... poya] 1. 
bep. waterblaas, bep. blaas met vrucht-
water, vgl- Vroeger bewaerden ze de 
waeterpokke van een koe die kaiven zo], 
en die dreugden ze en dan wodden d'r 
stokkies of knipt en op een wonde legd, al' 
die hadden ( Np), Vroeger dan wedde de 
waeteipokke wel opvongen mit et kalven, 
dan wodde die bewaard en dreugd en dan 

knipten ze daar stokkies of en die deden ze 
op wonnen (Np) 
waeterpokken Ook wacterpokkens (Dho, 
Nbk, Nw) ['we:tpolqj(s)] 1. waterpokken 
Hij het de waeterpokkens (Nbk, Nw), Die 
jonge hadde vers cbrikkelik de 
waeterpokken (Diz), Die jokkerije is wat 
mit die waeterpoklcens (Dho) 
waeterpokkens z waeteipokken 
waeterpolo (spot.) ['wc:tçpo:lo-. ... lom] - 
waterpolo 
waeterporupe (Dfo, 0w) ['w...] - 
waterpomp Waeterpompen die buten 
stormen wodden winters in een ring van 
stro zet (Dfo) 
waeterpompen (Db, Nbk) onbep. w. en 
het waeterpompt {'w...] 1. (op)pompen van 
water Bij et waeterpompen is de 
pompestok breuken (Db) 
waeterpompstation (App, Nbk, 0w) [w...] 
- pompstation: van een waterleiding 
waeterpomptange (1) ['w...] - waterpomp-
tang 
waeterpoort (spot.) {w...] - waterpoort (in 
een ommuring, bekend uit Sneek) 
waeterproef (1) [w --- ] - waterproef, wa-
terproof 
waeterputte Ook waterputte (Spa) [w...] 
- waterput de poinpe op 'e waeterputte 
(Bdie) 
waeterrenonkel (fp) ['we:tronoijki] - wa-
terranonkel 
waeterriek (Obk) ['we:tçik] - waterrijk 
waeterriek laand (Obk) 
waeterrotte ['w...] - waterrot (lett.) 
waeterschade z. waeterschae 
waeterschae (Nbk) Ook woeterschade 
(Nbk) ['w...] - waterschade 
waeterschap z. waeterschop 
waetersehapsbelasting z waeterschops-
belasting 
waeterschapslasten z. waeterschopslasten 
waeterscheerling (Ste, fp) Ook wueter-
schering (fp), waetersch ere (Dhau), 
waeterscherens  (mv.: Wol), water-
scheerling (Spa), waterscheren (Spa) de; 
-s, -en; ...scheerlinkien {'w ...  ... ] 1. water-
scheerling De waeterschere zit in desloden 
in et lege Jaand (Dhau), waterscheerling, 
waor as de steernties op breuden (Spa) 
waetersehere(ns) z waeterscheerling 
waeterschering z. waeterscheerling 
waeterschoouwaeker (Dfo, Diz, El, Obk) 
et ...ties ['w...] 1. waterjuffer (Dfo) 2. 
schrijvertje (op het water) (Diz, El, Obk) 
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waeterschop (Nbk, Obk, Op, vo) Ook 
waeterschap (verspr.), waterschap (Wil, 
elders spor.) [w ... ] - waterschap (hop. 
bestuurlijke eenheid voor het beheer van 
het water) Et waeterschop verplicht de 
ingelanen tot et oprnaeken van de sloten 
(Obk), De boer en Haarin hadden et drok 
had over de betere tieden en dat et now 
tied wodde, dat d'r een waeterschop kwam 
(vo) 
waeterschopsbclasting (Dfo) Ook wueter-
schapsbelasting (Obk) ['w...] - water-
schapsbelasting 
waeterschopsbestuur (1) ['w..] - water-
schapsbestuur 
waeterschopsiasten (Dfo, Ld, Nbk) Ook 
waeterschapslasten (01-Nl, Op) - water-
schapslasten 
waeterski ['w...] - waterski: waarmee men 
kan waterskiën 
waeterslange ['w .i - waterslang (waar-
door water wordt gevoerd) De waeter-
slange begon te siepelen, hij was lek op 
een plaickien (Obk) 
waetersniele  (Dfo) de; -n; -gien 
['w ... sriilo] 1. lisdodde 
wactersnippe (verspr., niet Wil) Ook 
watersnippe (Wil) de; -n; .snippien 
['w...] 1. watersnip 2. hetz. als bakke-
brogge, z aldaar (Dfo) 
waetersnitte (Bdie) de; -n; ...snittien 
{'we:trsntta] 1. houten proppeschieter (van 
vlierhout) waarin een knoopje met gaatjes 
was aangebracht om water door te spuiten 
snitteren mit een waetersnitte (Bdie) 
waetersnood (spor.) Uw...] - watersnood 
waeterspiegel (1) ['w...] - waterspiegel 
waeterspoeling (Obk) ['w...] - water-
spoeling: spoeling met water 
waetcrsport (1) ['w...] - watersport 
waetersportartikel (1) ['w...] - water-
sportartikel 
waetersportverieninge (1) [w...] - water-
sportvereniging 
wacterstien (01-Nl) de; -en; -tien ['w...] 
1. ronde slijpsteen die draaiend door het 
water loopt (in een bak eronder) (01-Nl) 
waeterstuf (spor.) [sv...] - waterstof 
waeterstofbow (spor.) ['w...] - 
wat er s t 0 fbo ni 
wacterstofgas (spor.) [sv...] - waterstofgas 
waeterstroom (Diz) 1w...] - waterstroom: 
beek, rivier Waeterstroompies vien ie op 'e 
Veluwe (Diz) 
waetertanen (spor.) ['w...] - watertanden 

wactertank (Nbk) ['ws:trtank, ...tsijk] - 
watertank 
waetertekot (spor.) [sv...] - watertekort 
waetertemperetuur (spor.) ['w...] - water-
temperatuur 
waetertoerisme (spor.) Uw...] - water-
toerisme 
waetertoerist (1) ['w...] - watertoerist 
waetertonne (verspr.) Uw...] - waterton Ze 
hin an 't motten bij de waetertonnc (Wol), 
De waetertonne is druge staat zonder water 
(Bu), We hadden de waetertonne achter 
huus (Diz) 
waetertoren Ook watertoren (WH) [w...] 
- watertoren 
wactertorregien  (Dfo) et; ...gies 
['ws:trtoraxin] 1. watertor 
waetertrappelen (spor.) ['w...] - water-
trappelen 
waetervalle (spor.) [sv...] - waterval 
waetervarfsehilderi'je (spor.) ['w...] - 
waterverfschilderij 
waetervarve (verspr.) ['w...] - waterverf 
waetervat (Dfo) ['w...] - watervat: vat 
waarin water wordt bewaard een waetervat 
leegscheppen (Dfo) 
waeterveurraod (1) ['w...] - watervoorraad 
waeterviolier (ba) ['ws:t1fijo'li:or] - 
waterviolier 
waetervlak (ba) et; -ken ['w...] 1. 
oppervlak van het water 
waetervlakte (v) ['w...] - watervlakte 
waetervliegtuug (spor.) ['w ..i - water-
vliegtuig 
waetervoegel (verspr.) ['w...] - watervogel 
D'r zitten nogal wat waetervoegels in 't 
moeras (Diz) 
waetervreze (Dfo) ['we:trfrt:za] - water-
vrees: afkeer van, angst voor water 
waeterweg (spor.) ['w...] - waterweg 
(vooral in het mv.) 
waeterwild (Obk) ['w...] - waterwild 
waeterwilg (spor.) [sv...] - waterwilg 
waeterwingebied (spor.) ['we:tçwïxabit] - 
waterwingebied 
waeterzute (Dfo, Nbk) Ook waeterzuuite 
(Nbk) de; -n; ...zutien ['we:t1s ...  --- ] 1. bep. 
soort droge appel, hetz. als blauwzute 
waeterzuuite z. waeterzute 
waezem Ook waesem (spor.) de ['we:z5m, 
--- zqi/ ... s --- ]  1. wasem 2. (Eg.) zweem 
(Mun) 't Zaod al op, d'r is al een greun 
waezempien over 't laand te zien (Mun) 
waezemen Ook waesemen (spor.) ['we:zm 

n, ... z m5nJ ... s ... ]  - wasemen (onpers.) 



waezemig - wal 

Et waezemt (Nbk), Et waezemt d'r over 
(Nbk) 
waezemig (Nbk) ['we:zrnax,  ..zöm...] - 
wazemig 't Is wat waezemig in de keuken, 
van de kokerije (Nbk) 
waezemkappe (Nbk) ['w .J - wazemkap 
waezig bn.; -er, -st ['wc:zox] 1. wazig, 
met een nevelsluier De Jocht is zommers 
wei vaeke waezig (Ld), Et was wat waezig 
over et laand (Np) 
waf tw [waf] 1. waf, gezegd om het 
blaffen van een hond na te bootsen 
wafeliezer z. waoteiiezer 
waffel ['wafi] - waffel, mond, wauwel Wat 
het dat rneenske een grote waffel (Dhau), 
Ho ol je grote waffel es dichte (Nbk), Hooi 
ijjow waffel dichte! (0w), zo ook Hooi 
toch es even je waffel (Bu) 
waffere (Wol) vragend vn. ['waf1o] 1. 
(zeer informeel, in snelle spraak) wat voor 
een Waffere vent loopt daore? (Wol) 
wagen z. waegen 
wagenasse z. waegenasse 
wagenbatte z. waegenbatte 
wagen greun z. waegengruun 
wagenjasse z waegenjasse 
wagenketten z waegenketten 
wagenkiste z waegenkiste 
wagenschure z waegenschure 
wagenspoor z. waegenspoor 
wagenwiel z waegenviei 
waggelen ['wag];, ook 'waxl4] - waggelen 
(lett.) Hij waggelde van de taofel naor de 
stoel! (Nbk), Hij waggelde et huus in 
(Nbk), Ze is zo dikke, ze waggelt d'r over 
(Ma), waggelen as een gaanze (Ld) 
waggelkont (Bdie, Dfo, Dho, Diz) Ook 
waggelkonte ( Obk, 01-Nl, Op, Pe-Dbl) de; 
-en; -ien ['wag ... ] 1. vrouw die dik is en 
waggelend loopt een dikke waggeikont 
dikke vrouw (Diz) 
waggelkonte z waggeikont 
wagon [wagon] - wagon: spoorwagen, 
wagonlading 
wal z. waai 
waiselhoolt (b: In) et ['wajsho:lt] 1. bep. 
bruin gekleurd hout (waarvan vroeger de 
verlengstukken  voor pijpen werden 
gemaakt) (b: in) 
wak 1 et; -ken; -kien [wak] 1. wak (in het 
ijs) Rio mar niet in een wak ie kommen 

- d'r niet levendig weer nut! (Nbk), een wak 
maeken, Die wakken in de Lende, daor 
koj'mooi vis tuit haeien (Nbk) 
wak 11(n) [wak] - wak: vochtig, in * Meie  

koold en wak, hatver in de zak (n) 
waken z. waeken 
wakker 1 bn., bw.; -der, -st ['wakr] 1. 
wakker, niet slapend IV wodde wat rimpen 
wakker (b), Hoe mos ze him now wakker 
kriegen! (ba), wakker schrikken (j, ba), 
Hij lag wakker in bedde (Nbk, Np), No 
die geft zokke goeie antwoorden vandaege, 
die is ok goed wakker, zeker (Nbk), Hee, 
wor es wakker! (Nbk), je wakker inaeken 
iaoten zich laten wekken (Nbk, ba), Hij 
was kiaor wakker ook aaneen: z kiaor-
wakker (Nbk, Np), zo ook Inien end schrok 
bij klaor wakker ü) Wakker wodden ieje, 
we moe'n aanst vot! (Nbk), N. wodde op 
een naacht wakker mit een zwa ore 
rommeibujje (D, Ik was nog zo siaoperig, 
ik kon niet goed wakker wodden (Nbk), 
wakker schrikken (b), IV, bij'nog wakker? 
(b), iene wakker maeken, Die is niet weer 
wakker wodden is in z'n slaap gestorven 
(Nbk), Daor lig ik niet wakker van daar 
maak ik me niet druk om, dat kan me 
weinig schelen (Nbk) 
wakker II (Dfo, Nbk, Np, Nw, Obk, bo: 
Bu, Nw) bw. ['wak1] 1. één en al, geheel 
en al, in hoge mate 't Kiend ligt wakker 
[volop en voortdurend] te krijen, die het et 
naor 't zin (Obk), Daar is wakker over 
krimmeneerd (Dfo), Et is wakker etzeide 
eigenlijk precies gelijk (Nbk, Nw, Np), Ze 
hebben d'rai wakker an vertimmerd al heel 
wat (bo: Bu, Nw), Ze bin wakker geliek 
vrijwel geheel (bo: Bu, Nw) 
waksiekow (Ld, 0w, bi) Ook wapsiekow 
(bi), watsiekow ( Ld), watsjekow (bi, b: in), 
watjekouw (Bu, Dho, Np, Nt), wat sjekouw 
(Np, b: In), watsiekouw (Np, p, b: im) de; 
-en; -gien ['waksikoM/'wapsi ... ..watsL./ 
'watsjo ... ..watjokoM/'watsje ... / ... ] 1. watje-
kouw, oplawaai Zak je een waksiekow 
verkopen? (0w), Zakje een watjekouw 
geven? (Dho), 'k Zal je een watjekouw 
verkopen dat de koezenje op 'e kont zitten 
te kaortspeulen! (Np) 
wal Ook walle (WH) de; -n; wallegien 
[wal/'wala] 1. langwerpige ophoging van 
grond, meestal: met bomen beplant langs 
of om een akker, een stuk weiland, langs 
een stuk bos enz., boswal D'r zat daor een 
glop in de wal, daor koj' makkelik deur 
(Nbk), de wallen in Amsterdam (spor.), de 
wal/egies id. (spot-) 2. in de veenderij: 
verhoogd gedeelte met gewonnen turf (Np, 
5: Np, 0w) De Iaoge zwatte grond die 
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ofbonkt wedden mos, was hier bij 00115 
meerstal zoe'n dattig tot vuvendattig cm 
diepe, dat is dus ongeveer de lengte van 
iene lange stik mit de schoppe; de 
ofgreven grond wodde in een kroje schept 
en vervolgens aachter een wal leegd (s: 
Np), Soms zette ie de turf niet op 'e kroje, 
mar op 'e wal d.i. vanuit de pette waar turf 
was/werd gegraven (0w), As et baggelen 
oflopen was gongen de veenbaos en de 
turfmaeker de wallen vene opmeten (Np), 
vgl. Daar hadden ze een bos stevige netjes 
veur bij heur en een roede van vier meter, 
die wodde op et vene legci; ien keer in de 
lengte en ion keer in de brette was percies 
een roe (zestien vierkaante meter). As de 
wal op die meniere an et aende toe 
opmeten was, gongen ze weeromme. Was 
de wal twie keer vier meter bried, dan 
wodde d'r weer een rietien bij steuken, 
mar was de wal mar twie of drie meter 
briec4 dan wodde et zo berekend dat d'r 
weer zestien vierkaante meter kompleet 
was. Op  dat plak wodde ok weer een 
rieticn stonken. As de veenbaos en de 
turfmaeker op et aende weren, wodden de 
rieties teld en wassen ze allebeide hoevule 
roeden vene d'r op et laand laggen. Dan 
was de turfmaekcr krek wat hij die 
zommer verdiende (Np) 3. kant van een 
sloot, een niet zo breed water et huj van de 
wallen (0w), Och, man, hij springt nog 
over die sloot, en hij reurt gien kaant of 
wal nl.: zo lenig, kwiek is hij nog (Sz), zo 
ook Hij raekte kaant nog wal (Np), Dat 
rooide vanzelf kaant noch wal het leek 
nergens naar, het sloeg nergens op (Ma, 
Op, 0w), 't Raekt kaant noch wal id. (Ma, 
Nbk, Np, 01-Nl, Pe-Dbl, Ste), de hakken 
in  de wal trekken zich  (alsnog) 
terugtrekken uit iets, weigeren zich verder 
nog ergens mee bezig te houden (Dho, Nt, 
Ste, Be: Nw), de hoorns in de wal stikken 
gaan dwarsliggen (Db, El, Ld, Ma, Obk, 
Sz), de kop in de wal stïkkenid. (Db), Hij 
krurnmelt weer sta origan tegen de wal op 
wordt langzaam maar zeker weer beter 
(Dfo, Dhau, El, Op,  Sz, Np), zo ook JhJ 
komt weer tegen de wal opklauteren wordt 
kennelijk weer beter (Spa), van twie 
waliegies eten (Np, 0w), de wal ofbouwen 
de rand bewerken van de bouwakker, nl. 
tegen sloot of boswal aan (Ma), van de wal 
in de sloot terechtekommen in een 
ongelukkige situatie belanden (0w), Mit al 

dat schreppen en sloven hebben ze nog 
niet zovule op 'e wal haeld nog weinig 
weten te bereiken, zijn ze er nauwelijks op 
vooruit gegaan (Dfo, Obk), Daor hael ie 
niks mit op 'e wal daar heb je niets aan, 
win je niets mee (Nt, Ma), iene van de wal 
in de sloot helpen (Np), zo ook van de 
walle in de sloot raken er alleen maar op 
achteruit gaan, in een beroerde situatie 
geraken (Spa) 4. kade, loskade, oever van 
een groot water (verspr.) Ze hebben de 
stienen op 'e wal lost (Np), Een schip ligt 
veur de wal [loskade] om te laeden of te 
lossen (0w), De schijppen liggen veur de 
wal (Spa), an de wal, op de wal (0w), van 
wal stikken beginnen te vertellen (spor.), 
De wal keert et schip als iets een- 
voudigweg niet kan (met name: in 
financieel opzicht), dan is daar gewoon 
niets aan te doen (verspr., Ste), tussen wal 
en schip valen in een situatie geraken dat 
men er niet bij hoort, niet bereikt/krijgt 
wat anderen wel bereiken/krijgen (Ow, 
Nbk), bij 't wallegien langes niet helemaal 
eerlijk (n), zo ook Et was bij et wallegien 
langes wat hij vertelde het staat te bezien 
of het allemaal wel waar was wat hij 
vertelde (Pe-Dbl), Dat is (goed) bij et 
wallegien langes op nauwelijks nog te 
aksepteren wijze gezegd, vaak: op schun-
nige wijze verteld (Ste, Wol, Sz, Spa) 5. 
verdikking, verhoogde ring (onder de 
ogen), in verb. als wallen onder de ogen 
hebben (Nbk), zo ook Hij het de wallen 
onder de ogen (Spa, Ste), De wallen han-
gen him onder de ogen (Dfo, Obk) en Wat 
hei' toch een wallen onder de ogen 
(01-Nl), Die het zokke wallen onder de 
ogen, die kon wel in gien weke naor et 
husien west hebben (Ld) 
waldhoorn ['w...] - bep. blaasinstrument: 
waldhoorn 
wak (Np, Spa) de; -n ['wa:lo] 1. 
rouwsluier (van walestoij, voile Vroeger 
dreugen vrouwen bij begraffenissen een 
walean de hoed (Spa) 
Wales [wuls, MijIs] - Wales 
walestof (Np, Obk, 01-Nl) de ['wa:lostDf] 
1. bep. weefsel: sluiergaas, tule e.d., o.m. 
gebruikt voor een van de hoed afhangende 
sluier 
walgelik [waixiok] - walgelijk 
walgen zw. ww.; onoverg.; walgde, het 
walgd ['wal(a)gffl 1. walgen, iets als 
walgelijk ervaren Ik walg d'r van (Nbk), Et 
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is om van te walgen (Nbk), Af' tegenzin in 
je wark kregen, dan walgt et je tegen 
(Dfo) 2. op twee stoelpoten balanceren 
(Sz) 
walhalla (1) [wal'hala] - walhalla 
walhuj (ZW, Nt, Obk, 0w) et ['waL] 1. 
hooi van de kant, bijv. van een slootkant 
walkaant z. walkaante 
walkaante (Nbk, Np, Obk, 01-Nl) Ook 
wallelcaant (Obk) de; -n; ..kaantien 
[ walk ... / ... ..walo ... ] 1. kant van een sloot of 
boswal Mit de haJve,naone wodden de 
waJkaanten opanujd (Obk), de wallekaant 
verstevigen (Obk), De walkaant moe'n ze 
opredden (Np) 2. kade, oever van een 
groot water (Np) Et hui wodde op de 
walkaante zet, nao et huivaeren (Np) 
walkie-talkie  (sporj [wo:ki'to:ki] - 
walkie-talkie 
walkman (spot.) ['wo:kmen] - walkman 
walle z. wal 
wallee z. wallie 
wallekaant z. waikaante 
wallie (p, b: Im) Ook waltee (s: Db) zelfst. 
vragend vn. ['wali/'walt:] 1. wat zegt u, 
wat belieft u, z. ook watblief watte 
Wallonië (1) [wa'16: nijo] - Wallonië 
walm de; -s ['wal5m, ...lqi] 1. walm: 
vettige damp of rook Et was me daor een 
rokerje, ie kannen mekere haostnietmeer 
zien van de walm (Obk), een dikke, 
blauwe walm (Nbk) 
walmen Ook zwalmen (Ste) [wal()mn/ 
'swal ... ]  - walmen: rook, dikke damp 
afgeven Wat walmt die laampe (Bdie), As 
de pitte van de laampe niet goed ofstreken 
was, waJmd- ie (Obk) 
walmes (Np, Obk, 0p, Spa) et; -sen; -sien 
['w...] 1. hetz als tilzende, z. aldaar (Np, 
Op, Spa) de sloot mit et walmes uutredden 
(Np), De vilten wodden eerst ofsneden mit 
een walmes (Np) 2. sikkelvormig mes aan 
een lange steel waarmee men takken, 
braamstruiken e.d. afsnoeit (Obk) Mit et 
walmos wodden de walkaanten opsnujd 
(Obk) 
walmkappien (Diz) et; ...kappies ['w...] 1. 
walmvanger 
walmvangei- (Dhau, El, Sz) ['w...] - 
waimvanger 
walneute (verspr., i) Ook walneuteboom 
(bet. 1: Nbk, Np, 01-Nl, WE, fp) de; -n; 
...neutien ['walnA:ta(bô:m)] 1. okkernote-
boom 2. noot van de okkernoteboom Zak 
jow een paar walneuten ofdoppen? (Ste) 

walneuteboom z. walneute 
walrus (spot.) [w --- ] - walrus 
wals de; -en; -ien [wals] 1. wals een wals 
daansen, ---  speulen, de Engelse wals, een 
Weense wals (Nbk) 2. walsmachine 3. de 
eigenlijke wals in een walsmachine 
walsen zw. Ww.; overg, onoverg.; walste, 
het/is (bet. 2, 3) walst ['walsiij 1. 
(onoverg.) een wals dansen Wat kun J en 
F. nog walsen, ze gies eien in de ronte 
(Db), Ze hebben de Hele middag walst 
(Nbk) 2. (onoverg.) zich verplaatsen terwijl 
men een wals danst Ze hebben de hiele 
zael deur walst (Nbk), Ze bin wel een keer 
of wat van de iene naor de ere kaante 
walst (Nbk) 3. met een walsmachine plet-
ten Ze hebben de reed een peer keer walst 
(Nbk), Ze bin over him benne walst 
hebben zich van hem niets aangetrokken, 
hebben gewoon gedaan wat ze wilden 
zonder zich iets van hem aan te trekken 
(Nbk), zo ook D'r wodt vaeke over meen-
sken henne walst (Nt), HiJ walst overal 
mar deur laat zich door niets weerhouden 
(Nw) 
walser ['walsr] - walser: iemand die de 
wals danst Hij is een goeie walser (Nbk), 
Ik bin niet zoe'n walser dans de wals niet 
zo goed, graag (Nbk) 
walsnieden (Spa) onbep. w. ['walsnidv] 1. 
kanten van een sloot onderhouden door te 
snijden, maaien (met een tilzende ed) 
waisnieder (El, Nt) de; -s ['w ... ] 1. hetz. 
als tilzende, z. aldaar 
walstro (verspr.) et ['w...] 1. walstro (bep. 
plant) 
walwottel z. kalmoeswottel 
wambalke (Np, Nw, Obk, 01-Nl, Spa) de; 
-n;  balkien ['wambal(o)ko] 1. elk der 
beide verbindingsbalken aan de voor- en 
achterkant van de schuur, tussen en 
liggend op beide dreegpla eten (Nw), 
vandaar de veurste wamballce, de aach-
terste wambaJke (Nw) 2. balk liggend op 
en aan het eind van de zware dwarsbalken 
over en ter verbinding van de bintstijlen in 
een ouderwetse boerderij, en liggend tegen 
de spanten (Obk, Spa) Op 'e wambalke 
wodden de spanten vasts piekerd (Spa) 
wambuis z. wammes 
wamme (Nw, b: lm) de; -n ['wamo] 1. 
schuin aflopend, driehoekig deel van het 
dak aan de voor- en achterzijde van een 
boerderij 
wammes (bet- 1: Op, bot. 2: Bu) Ook 
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wambuis (Spa) de; -en ['wamos/'wambjs] 
1. wambuis (Op, Spa) opje wammes krie-
gen op je donder krijgen (Op) 2. klap, 
muilpeer (Bu) iene een beste wammes op 
'e snuit geven ( Bu) 
wanakker z wenneske 
wanbeheer (spor.) [wâmbaht:or] - 
wanbeheer 
wanbeleid (spor) ['wmbolcjt] - wan-
beleid 
wanbetaeler ['wmbat:lç] - wanbetaler 
wandaod [wando:at] - wandaad 
wandel z waandel 
wandelbos z waandelbos 
wandelen z waandelen 
wandellaand (Dfo) et ['w...] 1. land dat 
steeds in andere handen overgaat, z ook 
waan delen 
wandelpad z. waandelpad 
wandelstok z. waandelstok 
wandmeubel z. waandmeubel 
wandmeule z. waandrneule 
wanen (Nbk) [wâ:i:] - wanen: zich 
verbeelden Hij waande him nek (Nbk) 
wang z. wange 
wangbaord (Pe-Dbl) de; -en; ...baortien 
[ wJ 1. baard over een wang, vgl- Een 
bakkebaord is zoe n wangbaortien, dat vien 
ik best mooi (Po- Dbl 
wange Ook wang (Db, Spa, Wol) de, ook 
et (bij wang Db, Spa); -n; wangien (Bu, 
Dfo, Dho, Ld, Nbk, Nt, 01-Nl, Op, Spa, 
Spa, Sz), waangien (Bu, Dhau, Diz, Ma, 
Np, Obk, Op, Pe-Dbl), waankien (Dhau), 
wankien (Db, Dfo), wangegien (Bdie, Np, 
Ste) ['waij(g)a/waij] 1. deel van het 
gezicht: wang Ze het koelegies in de 
wangen (Nbk), Hij het een schrabbe over 
et wang (Spa), mooie rooie wangen (Nbk), 
iene even in de wangen kniepen (Nbk), Af' 
vroeger piene in de mond hadden, gong ie 
et wang mit lienkoekemael pappen (Db), 
Hij mos zo lachen, de traonen leupen in 
over de wangen ( Ld), ...biggelden  fin over 
de wangen ( ba, Nbk), meen kleur op 'e 
wangen kriegen di. als teken van vooruit-
gaande gezondheid, een betere konditie 
(Nbk, Np), wangen as appeltics zo rond (s) 
2. zijkant van bep. vruchten, zoals appels 
Een schaopekop is een zoere, grune appels 
gruun mit een rood wankien (Nbk) 
wangedrag (spor.) [wâijgodrax, 'wâxo...] 

- - wangedrag 
wangzak (1) ['w ... J - wangzak 
wanhoop (spor.) ['w...] - wanhoop,  

vertwijfeling meensken mit zorgen  
ruit wanhoop (b) 
wanhopig [wn'ho:pax] - wanhopig: in 
vertwijfeling 't Is om wanhopig van te 
wodden (Nbk), Hij keek es naor de 
wanhopige Femmegien, die hij nog nooit 
zo mitmaekt hadde ( vo) 
wankaant (Bu, Op) bn; -er, -st [wâ'kâ:nt; 
aks. wisselt] 1. niet symmetrisch, niet aan 
beide kanten recht (Bu, Op) Et is schillig, 
niet kaant, et is wankaant (Bu), Schobben 
bin wankaant (Bu) 2. hetz als onkaant, z 
aldaar, bet.1 (Bu) Die koe is wankaant; 
dan geit hij altied mit et melken an iene 
kaante minder (]3u) 
wankel z waankel 
wanklank z. waanklaank 
wanmeule (01-Nl, Spa, Sz) ['wânr&:la] - 
wanmolen De wanmeule daor wodde et 
zaod in daon, daor zatten schoepen in; 
daor mos ie dan an dnijen en dan vleug et 
stof d'r nut (Sz) 
wanmoftig (Bu) bn.; -er, -st [wâ'moftax] 
1. (van personen:) lui, dik en vet Die kerel 
is wanmoftig (Bu) 
wanne (Np, Pe-Dbl en verspr. oost., b: 
im) de; -n; -gien ['wano] 1. wan (om 
koren van kaf te zuiveren, door te schud-
den) De wanne was van stro vlochten en 
hadde (wie haandvatten ( Bu), Et roonselen 
in de wanne wodde daon om de kÏien nut 
et zaod te kniegen ( Obk), Et zaod wodde 
deur de wanne schudded (Np), We deden 
et zaod dat naost de wiene vul, in de 
wanne; die wanne was gevlochten. We 
hebben fin laeter ok wel bruukt om kleine 
eerpels schone te schudden ( Ste) 2. 
wanmolen (Obk) Ze had een hiele 
batterij,ie, ze had een kont as een wanne 
(Obk) 3. grote kookpot (n) 4. zaaikorf 
(Nw) De wanne haf' mit een touw om de 
nekke; van veuren ]cup et wat rond, et 
paste om et lichem; hij was van spleuten 
vlochten (Obk) 
wannen (Obk, 01-Nl) zw. ww.; onoverg; 
wande, het wand ['wan:] 1. wannen, 
zuiveren van kaf (met een kafmolen) 
wanneer vragend vn. (ter inleiding van 
bijzinnen vaak gevolgd door as) [wani:or; 
aks. wisselt] 1. wanneer, op welke tijd 
Wanneer zollen ze ok al weer kommen? 
(Nbk), Ie weten toch wel wanneer af'faonig 
binnen (b) 2. in welke situatie, in welke 
omstandigheden Wanneerzof'zoks et beste 
in de tuun doen kunnen?As etkrekregend 
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wannevol - waole 

het, of moet et allemaole een betien droge 
wezen? (Nbk) 
wannevol (b: im) de, et [w ... ] 1. de 
hoeveelheid van een volle wanne, z. ook 
onder pannevol 
wanprestaosie (spon) ['w...] - 
wanprestatie 
wanschaoterig (Ste) Ook wanscltaotig 
(Ste) bn, bw; -er, -st [w'sko:otrax/ 
...'sko:atax] 1. (van vormen, voorwerpen, 
gewassen) niet symmetrisch, niet egaal Et 
koppien is niet mooi rond, et is wan-
scbaotig (Ste), De eerpels staan d'r wan-
scheoterig bij (Ste), Do eerpels kun wan-
schaoterig opkommen (Ste) 
wansehaotig z. wanschaoterig 
want 1 (Bdie) et [want] 1. want (op een 
schip) 2. z. waante 
want II Ook waant (Db, d, s: oost.) 
[wantlwâ:nt] - want: omdat, de reden is Ik 
moet eerst even naor de bakker, waant 
mien brood is op (Db), Hef' nog meer op 
je lever, want dan gao 'k vet zo nee, dan 
ga ik weg (Nt, Nbk), ook wel inleidend op 
bijzinnen, zoals in Dan zuwwe hieltied et 
gevuul holen dawwe oons veur de 
rneensken in acht nemen moeten, want dat 
ze oons van alles en nog wat andoen 
kunnen (b) 
wantaepelig (01-Nl) bn., bw.; -er, -st 
[wan'tE:plox] 1. aanstellerig, uitgelaten 
wantoestaanci (1) ['w..] - wantoestand 
wantrouwen 1 et [wantromp, ..Mgj]] 1. 
wantrouwen We hebben daor wantrouwen 
in we vertrouwen het niet (01-Nl) 
wantrouwen II zw. ww.; overg; wan-
trouwde, het wantrouwd ['w..] 1. wantrou-
wen iene wantrouwen, Hij wantrouwde et 
(Nbk) 
wantrouwig (Nbk) [wan'troMox] - wan-
trouwig Ie moe'n niet zo wantrouwig doen! 
(Nbk), Wat bij' toch wantrouwig! (Nbk) 
wanverholing (spot-) [ wâf..] - wan-
verhouding 
waofel (Bdie, Obk, b: In) ['ws:fl] - wafel 
(die men eet) 
waofelbakken (Np) onbep. w ['w..] 1. 
bakken van wafels Ze kun een aep et 
waofelbakken wel leren, dat dan kun ie dit 
wel leren (Np) 
waofelbaoi (Obk, Pe-Dbl) ei ['w...] 1. 
zeker soort baai, met ruitjesmotief 
waofeldoek (Ste) de; -en; -ien ['wJ 1. 
doek gebruikt als theedoek of om op te 
borduren, met ruitjesmotief geweven 

waofeliezer (Nbk, Obk, Ste) Ook wafel-
iezer (01-Nl, Spa) ['w --- - -wa:fl] - wafel-
ijzer, hetz als kniepertiesiezer, vgl. Et 
waofeliezer wodde waofels mit bakken 
voor as d'r feest was (Obk) 
waogd bn. [wo:xt], in en mekeer waogd 
wezen niet voor elkaar onderdoen: Ze bin 
wel an mekaander waogd ze doen beslist 
niet voor elkaar onder (Nbk, Nt) 
waoge (Obk, 01-Nl, Spa, j, b, b: lin) de: 
-n ['wa:ga] 1. houten instrument met 
handvat, verbonden aan de pols, waardoor 
deze in de karn op en neer wordt bewogen 
(b) 2. boterwaag De botter woddc naor de 
waoge brocht mit peerd en waegen, vast 
wel ien keer in de wekt, (j) 
waogen zw. ww; overg; waogde, het 
waogd ['wo:gfl] 1. riskeren je leven 
waogen, Daor zak me niet an waogen 
(Nbk), (hier m.bÂ. sport:) Ik heb me d'r 
nooit an waogd (b), Yoga of zo? Daor 
waog ik mien oolde heufd niet an! (Dfo), 
As 't now nog mit de spanboge of mit een 
klapbusse kon, dan was 't nog te waogen, 
mar in mien haand gien vuurwaopen (b), 
En die voor oons, uutplichtsgevuul, heur 
leven waogen dusten (b) 2. aandurven, 
durven te doen Waog et niet hier nog es te 
kommen! (Nbk), Waog et es! (Nbk), iene 
die wat waogen dust (b) 3. z onder waogd 
* Die niet waogt, die niet wint (vo) 
waoghals ['wJ - waaghals 
waoghalzeri'je (Nbk, Op) [wD:xhalzo'r., 
_halzç..., z. -i'je] - waaghalzerij Die jonge 
het zien waoghalzerije zwaor bezoeren 
moeten (Op) 
waogstok (spot.) ['w] - waagstuk Hij 
brak een bier, dat was 't gevolg van zien 
waogstokkien (Op) 
waolderig (Bu, Nw) bn.; -er,  -St 
['wD:aldçax] 1. met golvingen Deur de 
wiend wodt et ies wel es waolderig (Bu, 
Nw) 
waole (bet. 1: Bdie, Bu, El, Nbk, Obk, bs: 
El, bet. 1, 2: ho: Bu; bet. 3: Dfo, bet. 4: 
Dho, bet 5: Dhau, Ste) de; -n; waoltien 
['wn:alo] 1. ronde golf, golving (Bdie, Bu, 
El, Nbk, Obk, bs: El, Obk, ho: Bu) D'r 
zitten waolen opetiesgolvingen, golvende 
stukken (Bu), De mist komt d'r an as een 
waole (Nbk); in het bijzonder: één ronding 
van de bundel stro die in z'n gehele lengte 
de bijenkorf vormt (doordat de rondingen 
steeds op elkaar worden gelegd) De onder-
ste we olen wo 5i sta origan wat donder 
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waolen - waor 

maakt om de onderkaante recht te lcriegen, 
dat de körf mooi slicht staan kan (bs), De 
körvevlecbtcr doe alle daegen een waole en 
zo zachiesan wodde de körfklaor (Obk) 2. 
(verki.) golvend lijntje (ho: Bu) 3. 
enigszins holle slijpsteen (tWo) 4. (verkl.) 
waalsteen (Dho) 5. (vaak verki.) voile 
( Dhau, Ste) Ik heb lessend nog naor een 
waoltien op een hoed vraogd, een klein 
sluiertien veur de ogen langes (Ste), De 
waolties hadden ze wel op 'e hoeties, voor 
de sjeu (Dhau) 
waolen (Ld, Ma, Nbk, Np, p, b: Im, In, 
bet. 2: Bdie) zw. ww.; onoverg.; waolde, 
het waold ['wo:oln] 1. (van water, een 
dunne ijslaag, golvend gewas) golvende 
bewegingen maken Et waeter waolt veurje 
uur (Nbk), ... waolde de weg uut (Ma), De 
regen komt d'r an waolen (Nbk), (onpers.) 
Et waolt d'r over gezegd als het heel hard 
regent en de harde wind de regen doet 
slaan, golven (Ma, Nbk), Die waoghalzen 
hebben al op 'e Lende reden, en et waolde 
nog (Np), Et grös of de rogge waolt zo 
mooi as et een betien wijt (Nbk), Et grös 
waolt d,-  over (Ld), (bij vergelijking) De 
locht waolt van de waarmte (Ld) 2. 
(onpers-) een beetje mistig zijn (lett.) 
(Bdie) Et waolt over et Mand ( Bdie) 
wauls (bo: Dho) bn. ['wo:alsI 1. in waolse 
stienen waalstenen 
waopen et; -5; -tien ['wo:prp] 1. wapen, 
strijdwerktuig et Runer waopen een mes 
(om mee te vechten) (Bu, tWo), et waopen 
van Stienwiek id  (Dho), et Drentse 
waopen in de base hebben id (Ste), onder 
de waopens in militaire dienst (spor.), 
vroeg in de waopens vroeg uit bed (Np) 2. 
familiewapen, gemeentelijk wapen enz., 
blazoen et waopen van Oost- Stellingwarf 
di. het gemeentelijk wapen (b), ook in de 
benaming van bep. horecagelegenheden Et 
waopen van Oost- Stellingwarf(Ow, Obk); 
bij vergelijking: Hij had et waopen van 
Runen in et gezichte hij had het litteken 
van een messnee in z'n gezicht (als gevolg 
van een gevecht) (Obk), --- et waopen van 
Drenthe op 'e kop zitten id. (Bu, Np), 
...over et gezicht (Nbk), zo ook et waopen 
van Run en litteken van een mes op 
iemands gezicht (Bu),  veur de kop id. 
(Bdie)  
waopenbezit (1) ['w...] - wapenbezit 
waupend z. gewaopend 
waopendepot (1) ['w..] - wapendepot  

waopendier (b) ['w...] - wapendier 
waopenen Ook wapenen (Spa) zw. Ww.;  
overg., wederk.; waopende, het waopend 
['wo:prnn, 'wn:prp (Bdie)/'wa:p ... ]  1. 
(wederk.) zich versterken, zorgen dat men 
weerstand kan bieden Wij waopenen wat 
vaar inbrekers en schaffen een lelke hond 
an (Obk), I'J kun je dfr haost niet tegen 
waopenen (Dfo), Dam-  maf je wel tegen 
waopenen (Nw), je tegen de koude 
wapenen ( Spa) 2. (wederk.) zich voorzien 
van wapens of een daarmee vergeleken 
uitrusting Hij had him waopendmitpenne 
en pepier (Nbk) 3. (overg.) op een 
gebeurtenis voorbereiden, waarschuwen 
zodat men zich erop in kan stellen (Db, 
Dhau, Diz, Ma, Mun, Nbk, Wol) Hij mag 
d'r wel voor waopend wodden (Nbk, Wol) 
waopenfebriek (1) ['w..] - wapenfabriek 
waopenhaandel (spot.) ['w...] - wapen-
del: handel in wapens 
waopenindustrie ['w...] - wapenindustrie 
waupenkaemer (1) ['w...] - wapenkamer 
waopenklied ['w ... ] - wapenkleed 
waupenrok (1) ['w..] - wapenrok 
waopenrusting (1) ['w..] - wapenrusting 
waupenschild (b) ['w...] - wapenschild 
waopensmid 0 'w...] - wapensmid 
waopensmokkel (1) ['w...] - wapen-
smokkel 
waupenspreuk(e) (1) ['w ...I - wapenspreuk 
waopenstilstaand (vo) - wapen- 
stilstand En dan was, wat d'rnowin Paries 
bekokstoofd wodde, gien vrede, mat wao-
penstilstaand! (vo) 
waopenstok (verspr.) ['w...] - wapenstok 
waopentuug (Nbk, vo) ['w...] - wapentuig: 
wapens Mes fouk, ik bin zo bange in disse 
wereld van geweld en waopentuug (vo) 
waupenvergunning (1) ['w ...J - wapen-
vergunning 
waopenwedloop (1) ['w ... J - wapenwed-
loop 
waor 1 bn.; -der, -st [wD:or] 1. waar, 
werkelijk zo zijnd, niet gelogen, niet 
verzonnen Zal et waor wezen, wat ze van 
beur vertellen? (Nbk), Et is waor! (Nbk, 
Obk), Drok hewwe 't, da's waor (p), 't Is 
eerlik waor echt waar (Nbk), Eerlik waor, 
et was een pronkstokbeslist (Nbk, b), Etis 
mat al te waor, dit drama van de joden! 
(b), ongeleugen waor echt waar, beslist 
waar (b), D'r was meja veur waor verteld 

als waarheid verteld (b), veur waor 
annemen als waar aannemen (Nbk), 
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waor - waoren 

(gezegd n.a.v. geroddel over iemand) D5-  is 
altied wel wat van waor (Ste), de waore 
reden (spot.), Waor of niet! (b), 'k Mag 
starven as 't niet waar is het is beslist waar 
(Nbk), D'r is niks van waor (Nbk, v), Dat 
is waor ok laat ik dat niet vergeten (Nbk), 
Dat kan toch niet waor wezen, waj' me 
daor vertellen! (Nbk), Et is beslist waor 
(Nbk), Et is een waor woord, waj' daor 
zeggen het is beslist waar, je slaat de 
spijker op z'n kop (Nbk), (zelfst.) D'r zit 
wel wat waors in dat aolde riempien (..) 
(b), Zo waor as ik hier ventje stao! (spot.) 
2. werkelijk (zo) gebeurd El is wam-

gebeurd (b, Nbk), een waor verhael(spor) 
3. wezenlijk zo zijnd, echt Al' zoemers 
pishem eis in boos kriegen, is dat soms een 
waorc bezuking ( Op), 't Is een waore 
liedensweg(Pe-Dbl), heur waoreaord(vo) 
* (gezegd wanneer men alle reden heeft 
om aan iets te twijfelen dat gunstig wordt 
voorgesteld:) As et waor was zo] 't mooi 
wezen (Op) 'Jow jonge zeune wodt vast ok 
boer/zee de dokter 'Toch waor? zee de 
boer. 'Jao zee de dokter, Ykheur n now 
alknaipen'd.L nl. klagen (Op) 
waor II bw. [wo:ar] 1. waar, op welke 
plaats Waor woont hij? (Nbk), waar 
argens lett. waar ergens, op welke plek 
(verspr.): Waar argens zal dat wezen? 
Nbk), Waor argens zo] hij dat iaoten! 

(Nbk), Waar argens heb ik gister ok al 
weer zien dat de rogge zo best staat (El, 
01-Nl), zo ook waor veur argens (Ld, Ma, 
Obk): Waar voor argens ligt dat in 
Frieslaand? ( Ma), Waor dan toch! waar is 
het, waar ligt het dan toch (Nbk), Waar 
ongeveer? (Nbk) 2. (gebruikt ter verbin-
ding met een betrekkelijke bijzin; vaak met 
toevoeging van as (WS, verspr. OS)) op 
welke plaats Waar hij woont, daor moor' 
langes (Op), (..) op et stegien van 
waor we twin biesies holen konnen ( b), et 
plak waar we wezen mossen (b), Doe hij 
mit zien N. pattietoeren in zoe'n mooi 
boden zat, waar as ze haast hielendal in 
wegzakten ( b), Vlakbij waor hij zit (.) 
(b), Ik weet niet waar (as) hij was 
(verspr., Nw), Ik kon me niet begriepen 
waar die man dat ailemaole leut (j)  3. als 
eerste deel van een gescheiden vn. bw. 
(wanneer een bijzin wordt ingeleid, vaak 
met toevoeging van as) Waor is dat veur 
bestemd? waarvoor (b), Waar zo] 't van 
kommen?waarvan (Nbk), Waorbetdatmit 

te maeken? waarmee (Nbk), Weej' wei 
waar (as) 't mit te maeken het? (Nbk), Hij 
stelde een stak op, waor iederiene et mit 
iens was (b), Ik weet niet waar as 't an 
ligt, mar ik bin niet zo as 't wezen mos 
waaraan (Obk), Doe mar es een schatting 
waor as dat boos op inzet is waarop (Sz), 
En doe doe 'k wat, waor 'k al mien leven 
spiet van had hebbe waarvan (b), N 
stroffelde deur de grbvpe en, waor hij al 
za half en half bange veur was, daar lag A. 
(b), Et eerste waar hij omme vreug, was 
zien tasse (b), De keuning zee doe; waar 
zien vrouw bij was (.  (b), Waar komt 
dat out vat? wat is de oorzaak ervan, 
waardoor komt dat (b) 
waor- - waar-: eerste lid in vn. bw. als 
waordeur, waorbenne, veelal zijn ze 
gesplitst, vgl. Waordeur kwam dat (Nbk) 
vs (gebruikelijker) Waar kwam dat deur? 
(Nbk) en Waorhenne gaaj'? (Nbk) naast 
(veel) gewoner Waar gaoj' henne? (Nbk). 
Verb. als waar (...) aachter die niet als één 
woord zijn opgetekend of lijken voor te 
komen, zijn in dit woordenboek uiteraard 
niet als lemma opgenomen 
waorachies z werachies 
waorachtig z. werachtig 
waoran [aks. wisselt] - waaraan 
waorbi'j [aks. wisselt] - waarbij: bij, in 
welke omstandigheid D'r ston een 
adverteensie in de kraan te, waarbij argens 
een schriever vraogd wodde op een groot 
kantoor ( b); (weinig gebruikelijk, de 
gesplitste variant is de gewone) bij wie, bij 
wat enz.: Waarbij beurt zaks now (Nbk) 
waordeur [aks. wisselt] - waardoor 
Waordeur kamt dat now? (Nbk); de 
gesplitste var. is gebruikelijker: Waorkomt 
dat now deur? (Nbk) 
waore 1 ['w ra], in de waore de persoon 
van wie je zielsveel kunt houden (Nbk, 
01-Nl), verder in je waore je ware, zoals 
het moet zijn: Kiek, dat is now je waore! 
(b) 
waore II bw. ['wo:ra] 1. (bij nadrukkelijk 
of geïsoleerd gebruik) waar, op welke 
plaats Hij woont in N! met als mogelijk 
antwoord: WaoreZ Waarezee-d-ie dat hij 
woonde? (Nbk), Ik moet et hier argens 
henne gooid hebben, mar waore! (Nbk) 
waoren (Bu) zw. ww.; wederk.; waorde, 
het waord ['wo:orn] 1. zich rondwentelen 
Dat varken vint et lekker in de prut te 
waoren (Bu) 
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waoreweg - waorop 

waoreweg z. waorweg 
waorheid z waorhied 
waorhenne vn. bw [aks. wisselt] 1. 
waarheen Waorhenne zoj'! (Nbk), echter 
vaker gescheiden: Waorzof'henne! (Nbk), 
Et kon niet schelen waorhenne (ko) 
waorhied Ook waorheid (spot.), voor - 
heid z. -hied de; ...heden ['w3:rhit, ook 
wel --- rit/ --- hsjt] 1. (g. mv.) het waar zijn, 
de overeenstemminng met zoals het echt, 
werkelijk is De waorhied koj' in zoek 
geval  nooit te weten, je (Nbk), de 
waorhied weten willen de waarheid zoeken 
(Nbk), - .aachterbaelen willen (Nbk), omje 
de waorhied te zeggen eerlijk  gezegd 
(Nbk), De waorhied is, dat (J, Hij zee de 
waorhied sprak beslist de waarheid (Nbk), 
't Is eerlik de waorhied! het is beslist waar 
(Nbk), 't Was mar de halve waorhied het 
klopte voor ongeveer de helft, maar veel 
andere dingen die ermee te maken hadden 
werden niet uitgesproken (Nbk), naor 
waorhied (spot.), et ure van de waorhied 
(1), Wien d'r mar gien doekies omme, zeg 
heur gerust de waorhied mar (Dfo), iene de 
waorhied vertellen vertellen hoe de werke- 
lijke toedracht is geweest, hoe het in 
werkelijkheid is (Nbk), N schrok wel, doe 
ze n de waorhied over M veurhullen 
(Dfo), de waorhiedaachterhaelen (Np, Ste, 
Nbk), Et is wel sneu, mar et is waorbied 
(b), te naoste bij de waorhied bezijden de 
waarheid (Ste), iene de waorhied zeggen 
precies zeggen waar het op staat, de les 
lezen (Nbk, Nw), zo ook Ze hebben him 
goed de waorhied zegd (Np), 'k Heb zn 
ongezoolten de waorhied zegd (Ma), 

verteld id. (Obk), zo ook iene de 
waorhied anzeggen hem precies zeggen 
waar het op staat (s) en Ik laat me deur 
jow de waorhied niet vertellen laat me 
door jou niet de les lezen (Obk), Zakje 
een woord van waorheid zeggen? gezegd 
wanneer men de ander een sterk verhaal 
wil gaan vertellen, sterk wil gaan 
overdrijven of stevig wil gaan liegen (Ste), 
De waorhied moet boven kommen moet 
gezegd worden, moet tot uitdrukking 
komen (0w), De waorhied lao'we in 't 
midden we zullen het er verder maar niet 
over hebben wat nu precies de waarheid is 
(Bu) 2. iets dat waar is een waorhied as 
een koe (spot.) 
waorhiedgetrouw (Dfo) bn. ['w...] 1. 
waarheidsgetrouw, naar waarheid 

waorin [aks. wisselt] - waarin (z. ook 
onder waor-) De tied waorin soms helt en 
kiend rnekaander niet verdreugen (b) 
waorlik (b) ['w...] - waarlijk: echt, 
waarachtig Zo] God waorlik op eerde 
wonen? (b), (...) om waorlik Christen te 
wodden (b) 
waormaekcn ['w...] - waarmaken: door 
getuigenis, door bewijs hard maken Kuj' 
dat waorrnaeken! (Nw), Hij beticht him 
van dingen die hij hielendal niet waor-
niaeken kan (b), (..) kreeg elk een 
stokkien pepier, waar die kerel zien naeme 
op schreven hadde om de kaorties waor te 
niaeken om ze als geldig te markeren (s: 
Oost.); realiseren Now dan, God van Jsrael, 
maak Jow woorden waor (b), Dat hoop ik 
waar te maeken als bevestigend antwoord 
gegeven wanneer men wordt gevraagd z'n 
huisgenoten de groeten over te brengen (b) 
waorinit [aks. wisselt] - waarmee 
waornao [aks. wisselt] - waarna Waornao 
komt hij? gezegd bijv. bij een optreden 
van diverse artiesten (Nbk) 
waornaor [aks. wisselt] - waarnaar, 
gezegd bijv. als vraag naar welke 
gelegenheid de ander van plan is te gaan: 
Waornaor gong ie, zee- d-ie? (Nbk) 
waorncmer (spot.) ['wo:ornï:mr] - waar-
nemer, vervanger 
waorneming (spot.) ['wD(r)nï:mu]] - 
waarneming, observatie 
waornemingskassien (bs) et; ...kassies 
['w...] 1. smal kastje met voor- en achter-
zijde van glas waarin men het gedrag van 
een aantal bijen en de gemerkte koningin 
kan bestuderen 
wao rom z. waoromme T, II 
waoromme 1 Ook waoronz (verspr.) et 
[aks. wisselt] 1. het antwoord op de vraag: 
waarom? Et waoromme zullen we wel 
nooit te weten kommen (Nbk) 
waoromme II Ook waorom (verspr.) vn. 
bw. [ws:orom(); aks. wisselt] 1. waarom: 
om wat, om welke reden Waoromme hef' 
me daor niks van verteld? (b), Waoromme 
zo] hij hier nooit meer kommen? (Nbk), 
lederiene snapt wel waoromme, vanzels 
snapt de reden, de oorzaak wel (ba) 
waoronder (de gesplitste var. is gebruike-
lijker) vn. bw. [aks. wisselt] 1. onder wat, 
onder welk(e) Waoronder zo] et liggen 
(Nbk) 
waorop (de gesplitste var. is gebrui-
kelijker) vn. bw. [aks. wisselt] 1. op wat, 
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op wie Ik moet dat ding hier argens benne 
zetten, mat waarop dan toch? (Nbk) 2. 
volgend op het desbetreffende (b) Waorop 
een goeJerig stemmegien onder de rok weg 
kwam (.) (b) 
waorover (de  gesplitste var  is 
gebruikelijker) - waarover Waarover gaot 
dat toch! (Nbk) 
waorschienlik z. warschienlik 
waorsehouwen (Bu, Nbk, b, v) Ook war-
schouwen (Nbk, Obk, Sz) ['w3:(r) sknwrp, 
. wgij, ook wel Vos ... ..was ...  ]  - waar-
schuwen: tegen gevaar Ie moe'n je kiender 
goed waorschouwen veur ongelokken 
(Nbk), Now is hij toch te hoge de bargen 
in gaan, en ik had 5v nog zo goed 
waorschouwd! (Nbk), Ik warschouw d'r 
veur, Jaot je niet deur die kerel beseibelen 
(Obk); laten weten (zodat de ander aktie 
kan gaan ondernemen) 'As et haam d'r mit 
middag niet of is, moej' me drekt war-
schouwen' (Sz); als dreiging: Ik waor-
schouwje, heb et lefniet en kom nog es te 
Jaete! (Nbk), Ik waorschouw now niet 
weer! (Nbk), Ik waorschouwje veur de 
Jaeste keer! (Nbk) 
waurschouwige z. waorschouwing 
waorschouwing (Nbk, Ste) Ook waor-
schouwige (ZW) de; -s, -en; waor-
schouwinkien ['wD:o(r)skoMlfl/ ... oga] 1. het 
waarschuwen, het gewaarschuwd worden 2. 
keer dat men waarschuwt, vermaant N het 
een waorschouwing had (Ste), Ik heb Sv 
een waorschouwing geven (Nok) 3. 
lichamelijk signaal dat men een nog ergere 
ziekte, aandoening enz kan krijgen (Nbk) 
En die man mat deurwarken en 
deurwarken, terwiel hij al es een waar-
schouwing had het mii zien hatte (Nbk) 
waorschouwingsbod (1) ['w...] - waar-
schuwingsbord 
waorschouwingsschot ['w...] - waar-
schuwingsschot 
waorschouwingsteken (1) ['w O.] - waar-
schuwingsteken 
waortegen (de gesplitste var is 
gebruikelijker) vn. bw ['w...] 1. waartegen, 
wsch. alleen aaneen in vragende zinnen als 
Waortegen zee-d-ie dat die man stemd 
had? (Nbk), dus naast Waar zee-d-ie dat 
die man tegen stemd had? (Nbk) 
waortussen (de gesplitste var  is 
gebruikelijker)  vn. bw. ['w...] 1. 
waartussen, all. aaneen gebruikt in 
vragende zinnen als Waortussen zat hij 

klem, miende ie? (Nbk), waarnaast verb. 
als Waar zat hij klem tussen? (Nbk) 
waorvan (de gesplitste var. is gebruike-
lijker) vn bw. ['w...] 1. waarvan Waarvan 
niet? vreug S. (b), waarnaast (niet aaneen) 
Waor zee hij dat van? (Nbk) 
waorveur (de gesplitste var. is 
gebruikelijker) [aks. wisselt] - waarvoor 
Waorveur hef' zoe'n ding eers? (b), waar-
naast Waor hef' zoek ding eers veur? 
(Nbk), Waorveurmoetienowgrös bruken! 
(b) 
waorweg Ook waoreweg (Nbk) vn. bw. 
['w...] 1. waarvandaan, wsch. all. aaneen in 
verb als Waorwegzee-d-ie dat bijkwam? 
(Nbk), waarnaast Waor zee hij dat ze weg 
komt? (Nbk) 
waorzeggen onbep. w. ['w...] 1. 
waarzeggen Die woonde in De Kniepe, ze 
doe an waorzeggen (Nbk), henne te 
waorzeggen naar een waarzegger, waar-
zegster zijn om een toekomstvoorspelling 
te horen (Nbk) 
waorzegger ['w...] - waarzegger, iemand 
die de toekomst voorspelt 
waorzeggeri'je [..'r ; z. -iie] - waar-
zeggerij 
waorzegster (Nbk, Np, 0w, Pe-Dbl, bl) 
de; -s; -tien ['w...] 1. waarzegster 
waorzo Ook waorzoel (Dmi, Nbk) 
[wo:a(r)so.. ... som; aks wisselt/ ... sut ... ] - 
waarzo Waorzo moe'n we dan wezen 
(Nbk), Ik heb Sv krek nog zien! met als 
mogelijke reaktie: Waorzoet! (Nbk) 
waorzoet z. waorzo 
waorzonder vn. bw. ['wO.] 1. waarzonder, 
all. aaneen gebruikt in vragende zinnen als 
Waorzonder mien ie daf' niet kunnen? 
(Nok) 
Waoteren (Bu, Nbk) et ['wo:atrv] 1. 
plaatsnaam: Wateren (Dr.), nabij Else 
wapenen z. waopenen 
wapperen ['wapr4] - wapperen, heen en 
weer waaien Et wasgoed wappert en de 
Bene (Nbk), De vlagge wappert zo mooi 
(Nbk), Mien haoren wapperen in de wiend 
(bi), Hij het een veuls te grote broek, hij 
wappert Sv om de kont (Dfo), dwarrelende 
vlokkies en wapperende rokkies (ba) 
wapse T (Nbk, Np, Obk, Wol, b, p, b: tm, 
bs: Obk) Ook wespe (verspr.) ['wapso! 
'wsspo] - wesp (bekend insekt) Mit 
in win teren kan de wapse wel es lastig 
wezen, d'r is veur him aanders gien voer 
meer te vienen; de 'gele wapse' dringt dan 
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wel es in (bs: Obk), Al was hij deur een 
wapse steuken, dan har die man niet meer 
schrikken kond (b) 
Wapse II (Nbk, Nw) et [wapso] 1. plaats-
naam: van de plaats Wapse, nabij Vledder 
en Diever gelegen 
wapsenust (Bu, Dho, Nbk, Wol) Ook 
wespenest (Spa), wespenust (spot.) ['wapso 
n.&stl'wsspo ... ] - wespennest, ook wel fig., 
vgl. Ik zo] me daor niet in begeven, ot kan 
wel es een wapsenust wezen een situatie 
waarin je het wsch. zelf uitermate lastig 
krijgt (Bu) 
Wapservene (Nbk, b) et [wapsr'fl:no] 1. 
plaatsnaam: Wapserveen (Dr.), nabij 
Vledder gelegen 
wapsiekow z_ waksiekow 
war z. warre 
warachies z. werachies 
warachtig z_ weraclitig 
warboel (Nbk) ['w...] - warboel 
warbouw (bs: Obk) Ook warrebouw (bs: 
0w), wildbouw (Op), dwaswurk (bs: 0w) 
de ['warboM/wara ... ..wtldb ... ..dw ... ] 1. 
bouw van de raten in een bijenkorf dwars 
voor het vlieggat langs, dus haaks op de 
vliegrichting 
warderen [war'di:orii] - waarderen: op 
prijs stellen Now, dat kan 'kniet warderen! 
dat vind ik bepaald niet prettig (Nbk), 
Now, dat kan 'k wel warderen stel ik op 
prijs (Nbk), (..) die ikzo wardeer(..)(bl), 
(smalend gezegd uit teleurstelling over 
gebrek aan waardering:) Z6 wedt et 
wardeerd aj'je plicht doen! (b), Dat moej' 
in him warderen die karaktereigenschap, 
die wijze van doen moet (zeer) positief 
worden beoordeeld (Nbk) 
wardering [wa(r)'t:arti] - waardering: 
het op prijs stellen, het gewaardeerd 
worden: Now,ik heb een protte wardering 
veur wat hij daon het (Nbk), Ik kan d'r 
weinig wardering veur opbrengen, veur wat 
ze uutvreten hebben! ik stel het niet bep. 
op prijs, ik keur het af (Nbk), Now, daar 
het hij weinig wardering veur kregen! 
(Nbk) 
warempel z. verempeld 
warentig z_ verentig 
warf (1) [war(o)fl - scheepswerf 
wargaoren (Obk) et ['war...] 1. bep. plant: 
warkruid 
warheufd (verspr.) ['w..] - warhoofd 
wark Ook waurk (verspr.), werk (Wil) et 
[war(a)k!wa:r(o)k/wsr(o)k] t. arbeid, het 

werken zwaor wark, zo ook et zwaore 
wark-  Een jonge van de buren doe et 
zwaore wark (j), licht wark, ingewikkeld 
wark, makkelik wark, muuilik wark (Nbk), 
Et is aorig wart dat stempelen leuk werk 
(v), muui wezen van 't wark, breien of eer 
huushooldelik wark (b), onder 't wark 
tijdens het werk, De meensken die nao et 
waark van de dag bij huus stonnen te 
praoten (.) (ba), een aander et wark doen 
]anten iemand anders laten werken (i.p.v. 
zelf te werken), Dat is gien wark geen 
manier van doen, Verdoold nog toe, was 
dat ncw wark? een manier van doen (b), 
(negatief) Dat was 't wark van N. was 
gedaan door, was de uitgevoerde opzet van 
(b), zo ook St is zien werk zijn opzet 
(Ste), Dat is et betere wark gezegd van 
werk dat op vlotte wijze goed lukt (Nbk), 
Dat is niet ieder zien wark dat kan niet 
iedereen goed, gemakkelijk (Nbk), zo ook 
Hujlaeden is ieders wark niet (Po- Dbl), te 
wark gaon te werk gaan: mit overleg te 
wark gaon (Spa, Nbk, v), ook (verb.): te 
warke gaon: overdreven te warke gaon 
(Bu), lange wark hebben lang werk heb-
ben, traag met iets zijn: Die het lange wark 
mit eten, dat is zoe'n tiesker (Obk), D'r 
wodde niet veur niks zo veule wark op 
daon zoveel voor verzet, met zoveel zorg 
voor gewerkt (b), an et wark aan het werk: 
As heit op 'e aendigste tijope an 't wark is 
mit de zichte (.) bezig is met het werk 
(v), drok an 't wark druk bezig met de 
arbeid, an et wark wezen copuleren (vooral 
gezegd van mensen die aldus buiten 
waargenomen worden) (Nbk), i.h.b. iro-
nisch gezegd van waargenomen overspel 
(Nbk), an et wark moeten moeten werken, 
• ..gaon gaan werken, lopend wark werk 
waarbij men moet lopen (verspr.): Ik bin 
niet zo stark meer, mar een betien lopend 
wark kan ik nog wel doen (Bdie, Db, Diz, 
01-Nl, Op, Ma), Et is drievond warkom et 
huj in buus te kriegen, wat moe'n we 
scheuren werk waarbij je onder druk staat, 
dat beslist moet opschieten (Np), Et was 
ok gien hem.mel wark, want de emmer mos 
iederkeer onderdeupt wodden en dan mos-
sen wij him weer mit de banen anpakken 
werk waarbij alles redelijk schoon blijft 
(b), Hij het et wark daon (Nbk), Hij het 
d'r een protte wark op daon (Nbk), ... van 
maekt hij heeft er veel tijd en moeite aan 
besteed, lange wark hebben nogal veel tijd 
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nodig hebben voor iets: Hij het disse keer 
lange werk om klaor te kommen (Nbk), De 
bomen hebben lange wark om in 't blad te 
kommen (v), 'k He d'r wel wark mit had 
het heeft me wel moeite gekost, ik heb er 
wel voor moeten werken e.d. (Nbk), zo 
ook Hij het d'r dikke werk mit id (verspr. 
OS, Dho, Pe-Dbl), ook: hij heeft het 
moeilijk (Ld, Pe-Dbl, b), Hij het d'r werk 
mit om de aenties an mekeer te kneupen 
het kost hem moeite om financieel rond te 
komen (Nbk) en 'k He d'r wel es werk mit 
om morgens overaende te kommen (Nbk), 
d'r (gien) werk van maeken, Hoe zit dat in 
zien werk? hoe werkt dat (Db, Obk, 01-
Nl), zo ook Hoe gaot dat in zien wark? 
(Spa, El), de motor uut et wark zetten 
buiten werking stellen (Db) 2. wat verricht 
moet worden, taak, klus je werk doen: 
Hij doe zien wark altied goed (Nbk), zo 
ook et werk doen, 't Is allemaole nog wark 
er is nog heel veel werk dat moet gebeuren 
(p), hanen vol wark heel veel werk (Dfo), 
een huud vol wark heel veel werk (Nbk, 
Wol), Daor hej' wark en dat betekent veel 
werk (s), 't Was een biel stok werk om die 
grote tuun omme te spitten (Obk), Van et 
werk kwam niks meer van wat nog 
gebeuren moest aan werk Q), Mij donkt, 
jim hebben dit warkien al zo lange daon 
(Obk), Et wark lopt mij over de haan4 ik 
kan et haost niet meer doen het wordt me 
te veel, te zwaar (Dmi, Obk), ...over de 
kop id. (Dmi), Ik kan et werk niet an (Ld), 
Hij het zien pat werk wel daon heeft hard 
gewerkt, vooral: heeft in z'n leven heel 
veel werk verzet (Dhau, Nbk), Hij het zien 
vrouw veur 't wark niet bep. omdat hij van 
haar houdt, maar omdat iemand het huis-
houdelijk werk moet doen (Obk), iene et 
wark nut (de) hanen nemen voor hem, haar 
doen (die er mee bezig is, zal) (b, Nbk), 
iene et wark vew-  de lianen wegnemen 
doen wat een ander eigenlijk net zou doen 
(Np), Die kan et wark ok wel zien liggen 
hij werkt liever niet zo veel (Dhau), Hij is 
niet bange veur 't werk, hij durft d'r wel 
hij zitten te gaan is niet erg happig op 
werk (Dho), Hij dot zien wark vaeke wat 
roeg (Nbk), mit et werk geliek wezen niet 
achter zijn met het werk (01-Nl), Et was 
mien warkien meerstal ik moest dat werk 
meestal doen (v), De raand van de kuil-
bult goed opzetten, is et halve wark is 
belangrijk om goed te doen: dat scheelt al 

veel (Nt), Die zit et wark an de hanen 
vaaste hij/zij komt niet of pas na heel veel 
tijd door zijn/haar (veelal huishoudelijk) 
werk heen (Np), Die blift et werk an de 
banen hangen id. (Np), ...kleven (Ld), zo 
ook Dat is een grote knoeier, die komt 
nooit deur zien werk (Obk) en Die kan niet 
deur 't wark kommen (Nbk, Obk, 0w), Hij 
kan wel deur 't werk kommen is in staat op 
te schieten met z'n werk (Nbk), Wat het N. 
van zien leven een stok werk uur de weg 
zet (Dfo) en Die kan niet mit et werk 
wodden hij kan niet goed opschieten met 
z'n werk (Np), Et werk drift me nietik laat 
me niet opjagen door het werk (Db), zo 
ook Et werk zit me niet op 'e rogge (Obk), 
Dat is werk om werk te zuken onnodig 
werk (bl), zo ook Dat is now werk om 
werk te holen (Bu), Ze het d'r niet zo vule 
werk van het betekent niet zo veel werk 
voor haar (Dfo), Hij het d'rgien werk van 
het betekent niet of nauwelijks werk voor 
hem (Wol), Een wasbok bruukte ie om et 
werk hoger te kriegen ( Ste), Et waark giet 
him boven de macht is hem te veel, wordt 
hem te moeilijk (Ld), Die wil et werk ok 
niet van de banen ze schiet met haar werk 
niet op (Ste), zo ook 't Werk hangt me en 
de hanen vaaste het lukt me maar niet op 
te schieten met m'n werk (Nbk), Hij was 
niet bange veur 't werk wilde wel 
aanpakken (Obk), Hij bad an 't werk een 
breurtien dood (Obk), zo ook Die gaot 
veur 't werk op 'e loop id. (Wol), 't Werk 
wil wel veur him rumen hij kan goed 
opschieten met z'n werk, weet er wel door 
te komen (Nbk, Op), Dat is een drege put 
werk (Nbk, Np), Ze hebben daor een hiele 
put werk (Nbk, Np, Spa, Nw), 't Her-
bergien gaf ok niet zo vule werk, want 
overdag kwam d'r zelden een klaant (J), 
harte veur je werk hebben (Nbk, b), Ze 
hebben d'r gelokkig een mooie put werk 
bij kregen een mooie klus, een opdracht 
die veel werk oplevert (Obk, Db), zoe'n 
puttien werk annemen (Nw), Aj' die per-
soon in 't waark hebben, gebeurt et altied 
mit vaosie (Dfo), Ze hadden m veur in 't 
werk (Nw), Et werk moe 'k eerst an kaante 
hebben, heur (Nbk), van werk werk mee-
ken door omslachtigheid, procedures enz. 
bij het werk nog meer werk maken (Np), 
Mit Sunterklaos nemen, dat is zien minste 
werk wel is voor hem heel vervelend, 
moeilijk (Sz), Etis mar een baandtast werk 
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het is maar weinig werk (Ste), Ik wete nog 
niet of ik et nije huus dak bouwen wil 
anbesteden gao of et in vrij wark uur-
voeren Iaot (Op) 3. resultaat van het werk, 
wat door het werk is voortgebracht Hij 
maekt d'r roeg wark van het resultaat van 
z'n werk is slordig, onaf (Np), Et wark 
brektfe bij de banen of mislukt je (Bu), 
half wark maeken zodanig werken, bezig 
zijn dat het resultaat bep. onvoltooid, onaf 
is, alleen in grote halen is gedaan (Nbk, b), 
Hi/pochte d'r over, dat ze zak mooi werk 
maakt hadden ( Spa), net waark maeken 
(Dfo), Ze hadden zak mooi warkmaekt(j), 
daon wark maeken het werk afmaken (Ma, 
Nbk) 4. betrekking, werk als bron van 
inkomsten Ik heb now weer wark, mar et is 
mar voor een peer maanden (Nbk), Haast 
nooit weren ze zonder wark ' gien wark 
hebben, Wat is je wark? wat doe je voor 
de kost (Nbk), tiedelik wark, vaast wark 
werk in vast dienstverband, iene an 't wark 
hebben betaald werk laten verrichten, al 
dan niet in een bep. dienstverband, N. 
zuukt al lange om wark (..) (Op), Ze 
durfden niet zo veul te zeggen, want dan 
kannen ze et wark wel daon kriegen 
ontslag, beëindiging van het dienstverband 
(b, Obk), zo ook Et is een grote schaande 
dat ze die man daon warkgeven ontslaan 
(Dhau), Hij moet et verwarken, dat hij 
onverwaachs uur et wark raekt is nl- door 
ontslag, ziekte (Obk) 5. plaats waar men 
z'n werk heeft, daar waar men het werk in 
z'n dienstverband enz. uitoefent Hij is al 
mennig weken thuus west van zien werk 
(Sz), Soms brochten ze de eerappels zo kat 
meugelik bij et wark an rooibulten (App, 
0w) 6. honingraat De hunning zit in 't 
wark (Nbk, Np), Een onbevruchte 
kewiinginne maekt verkeerd waark (Obk), 
De moerdoppe is groter as et aandere 
wark (Np), zwat wark raat waarin 
bijenbroedsel heeft gezeten (bs: Dfo), 
blank wark nieuwe raten in een bijenkast 
of -korf (bs: Dfo), grof wark inzetten 
darrenraat maken door bijen (bs: Dfo) 7. 
aardewerk, in grof waark grof aardewerk 
(Mun) 8. motief in brei- of haakwerk Dat 
warkien in die trui moe'k weer uuthaelen 
(Bu), 'k Zal dat klietien baoken, mar dat 
warkien is mij te ingewikkeld (Obk) 9. 
produkt op het terrein van de film, 
literatuur, bouwkunst ed D'r kwam een 
belangriek waark tot stand (p), wark uut de 

faoren vieftig (1), ot godsdienstig wark van 
B. (bl) 10. raderwerk (Nt, 0w), in et 
lopend wark van een fiets (Nt), er lopende 
wark smeren (0w) * Daon wark is makke-
lik rusten men kan maar het best z'n werk 
afmaken alvorens te rusten: dat laatste doet 
men daarna prettiger (Nbk), (naar aanlei-
ding van personen die eigenlijk liever lui 
dan moe zijn:) Zaken om wark en bidden 
God daf' 't niet kriegen kunnen (Nbk), 
(gezegd bij zwaar werk:) Stennen is 't 
halve wark (0w), Goed ark... (Obk), 
Overleg is 't halve waark (Dfo), (gezegd 
als reaktie op verrichtingen als Hé, wat 
toch een wark) Ja, mar zonder wark hef' 
niks aanders as laank haar en dikke lu--en 
(Dho, Ste), Wie mooi lap in 't werk/Komp 
bescheten in de kerk (Sz), Zonder wark 
(hef) gien hunning ( Ma, Nbk, 01-Nl), zo 
ook Gien wark en okgien hunning (Dhau), 
'le Bin raozend op 't wark, zee mien 
kajnmeraod de smid altied, en dan lag hij 
nao 't eten op 'e vielbaank ( s: Db), Veul 
handen maken licht werk (Spa), 't Wark is 
vuur de dommen, Et meerste wark is (kat) 
bij de grond bestaat uit hard werken met 
je handen (01-Nl), zo ook Et wark moef' 
bij de grond zaken (Dhau) 
warkbaank (Db, Nbk) {'w...] - werkbank 
Et gerei hangt nettics boven de warkbaank 
(Db) 
warkbaos de; ... baozen; -ien ['w...] 1. baas 
die met één of meer knechten werkt, 
werkbaas 
warkber (Dmi, Ma, Op) bn.; -er, -st 
['war(a)gbç] 1. bereid, gewend om hard te 
werken (Op) Die verkering mit dat 
maegien mooi' anholen, L., et is warkber 
volk! (Op) 2. (van het weer) geschikt om 
bij te werken (Ma) Et is warkber weer 
(Ma) 3. bewerkelijk (Dmi) een warkber 
huus (Dmi) 
warkbespreking (1) ['w...] - werk-
bespreking 
warkbeurs (1) ['w...] - werkbeurs 
warkbezuuk (1) ['w...] - werkbezoek 
warkbi'je (Obk, bs: Dfo, EI, Obk, Op, 
0w) de; -n; ...bi'jgien ['war(n)gb ... ]  1. 
werkbij De warkbijen bin allemaol wiefles 
en doen et wark; sommige iemkers 
onderscheiden ze weer in soorten (bs), Van 
een eigien tot een warkbije is een verloop 
van drie weken, en hij leeft zoek 55 
daegen; dat laeste gelt niet veur de 
winterbijen, die leven de hiele winterzit 

om 
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(bs), een leggende warkbije, vgl. De laeste 
meniere van perberen om et volk te redden 
is et extra voeren van een warkbije, die 
dan eigies leggen gaot; dat is dan de 
leggende warkbije'(bs: Dfo, Op) 
warkbi'jecel (Obk) de; - len; -legien Uw] 
1. cel voor een werkbij (in raat) 
warkboek (spor.) et; -en; -ien ['w.. 1. bij 
een leerboek behorend boekje waarin 
vragen en opdrachten kunnen worden 
uitgevoerd ter verwerking van het geleerde 
warkboeklcn (spor.) ['w...] - werkboekje: 
om gegevens m.b.t. de te verrichten en de 
reeds uitgevoerde werkzaamheden in bij te 
houden 
warkhroek (EI, Nbk, Pe-Dbl) [w ... ] - 
werkbroek 
warkdag Ook waarkdag (verspr.) ['w...] - 
werkdag 
warkdrok (spor.) [tw] - werkdruk, 
werkbelasting 
warkelik 1(v) bn.; -er, -st ['warklak] 1. 
werkelijk, echt D'r is gien verschil, ei is 
beidend lieke warkelik (v) 
warkelik II (Np, bl, v) Ook werkelik 
(Nbk, ba) bw. ['warkiak/'wer ... J 1. beslist, 
inderdaad Et is warkelik waor (Np), Af' 
warkelikje best mar doen (hl), Dan hebben 
ze toch warkelik dat vassien niet heurd (bi) 
warkelikhied (v, vo, j, 1), voor -heid z. 
-hied de ['war(a)kiokhitJ 1. werkelijkheid, 
realiteit Dan, iniens is de droom eet en ik 
stao weer in de warkelikhied veer et bedde 
(j), in warkelikhied (1), 1 wodde deur die 
vraoge tot de warkelikhied weeromme 
reupen (vo), een vlocht eet de warkelik-
bied (v), je ogen veer de warkelikbied 
sluten de werkelijkheid niet onder ogen 
willen zien (v) 
warkeloos z warkioos 
warkelooshied z_ warklooshied 
warkeloze z warkloze 
warken 1 (Dhau, Nbk, Np, Sta, ho: Bu, 
Nw) Ook waarken (Dho, Ste) de 
[ war(o)kij/'wa:r --- ] 1. in de verb. Hoe zit 
dat in zien warken? hoe werkt dat (Dho, 
Dhau), .. gaot dat... (Np, Ste), Hij is goed 
bij de warken flink pienter, flink bij z'n 
positieven (Nbk), Zo hebben we alles bij 
de waarken bij de hand (ho: Bu, Nw) 
warken II Ook werken (WH), waarken 
(ZW, Dfo, Dho, Ld, Nw, b) zw. ww.; 
overg., onoverg.; warkte, het warkt 
['war(a)k/ 'wer ... ..wa:r---  1. (onoverg.) 
werken, arbeiden  Vroeger werkten de 

mannen hele lange dagen, as de zunne 
opkwam tot hiJ onderging (Sz), Mael-
kost wodden de mijers niet gauw 
ongedaon van en ze konnen d'r goed op 
warken ze konden er goed hun lichame-
lijke arbeid door verrichten (Obk), As de 
raoten scharp staon in meie dan is et 
bijevolk in een goeie kondisie; ze bin dan 
an et warken (bs: Dfo), boven jow kracht 
warken zwaarder, meer werk verrichten 
dan je eigenlijk kunt (Obk), Wij warken 
soms mit de buren deur mekeer gemeen-
schappelijk, bijv. bij het binnenhalen van 
de oogst (Ld), D'r is van 't waarken niks 
kommen er is niet of nauwelijks gewerkt 
(Nw), d'r an warken, D'r wodt an warkt, d'r 
tegen warken zich inspannen om binnen 
een bep. tijdstip klaar te zijn: Ze warken 
dr tegen om et hef binnen te kriegen (Nw), 
Warken daor het hij een breurtien an dood 
(Np), Een peerd dat niet warken wol leuten 
ze wel es een aol inslikken (0w), je een 
bochel warken heel hard, langdurig werken 
(Nbk, Op),jein 't zwiet warken (b), Zebin 
gien warken wondzijn niet gewend (hard) 
te werken (b), Ie zollen je dood warken 
zoveel, zulk zwaar werk is het (Nt), zo ook 
je briek warken zeer hard, veel werken 
(Op), warken as een peerd heel hard 
werken Een krabber warkt opje an en een 
schoffel van je of (Diz) 2. (onoverg.) 
geregeld werk verrichten Hij warkt op een 
kantoor, Hij hoeft aenlik niet te warken, 
hij het geld zat (Nbk), Ik zo] toch graeg 
weer veer jow warken willen! (b), Now 
moet ze eet warken bij iemand anders in 
huishoudelijk werk de kost verdienen 
(Nbk, Np) 3. (onoverg.; van machines 
e.d., ook van onderdelen van het lichaam) 
funktioneren Dat ding dat warkt niet meer 
funktioneert niet meer (Ste), De iene niere 
warkt niet meer (Nbk) 4. (onoverg.) 
uitwerking hebben Die pillen warken niet 
(Nbk), De draank begint zeker te warken 
hij heeft alcohol gebruikt en dat wordt nu 
merkbaar (Nbk), 't Rammelt mij zo in 't 
lief; de brune bonen beginnen te warken 
(Obk), As d'r een betien op heer harte 
warkt wodt, wil et Nederlaanse volk nog 
altied wel offeren (Op), iene op 't gemoed 
warken (Nbk) 5. bezig zijn iets in een bep. 
vorm te maken, in een bep. positie te 
brengen, tot een bep. resultaat te brengen 
Klei is vele zwa order as zaandgrond te 
warken om mee te werken, d.i. om te 
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spitten enz (Nbk), De bijen warken de 
spleten onjmeraek vaaste mit was op 'e 
binderkaanten (bs), een sloot dichte warken 
(Np), Et vene wodde dan naor aachteren 
toe uur de bak warkt en et laeste waeter 
wodde uut de bak jut (Np), Daor mos dan 
een man staan om et huj van de ofstikkcr 
veerdar naor boven te warken (0w), As 
voer kregen de koenen vaeke lienmael wit 
eer mael d'r deur henne, dat wodde in een 
grote tonne wit waeter mongen, et wodde 
deur mekeer warkt en dan wodde et in 
emmers in de geuten brocht (Nw), iene d'r 
vat warken lett. en fig. 6. (onoverg.) 
bevorderen, maken dat Die het zn lillik in 
de misten waarkt is door eigen toedoen in 
een netelige positie gekomen (Dho), zo 
ook Ie moe'njow d'r niet dieper in warken 
je niet verder in de problemen werken 
(Bdie), Af' iene in de kaorte trekken [bij 
het kaarten] dan help ieje maat, dan wark 
ieje maat zien kaante op in zijn voordeel 
(Ste) 7. (onoverg.) tekenen van werking 
vertonen, met name van de lucht: dreigend 
worden, gaan opzetten, tekenen van regen 
of naderend onweer vertonen: De locht 
warkt, De oolde lacht warkt as een peerd 
(01-Nl) 8. (onoverg.) persen (bij weeën) 
(j) Et was een pinke veur de eerste keer, 
et biest begon aovens nao et voeren te 
warken 0) * Loon naar warken (Db, Dho, 
01-Nl, Sz), ..Jaicgen (Nbk, 0w), Mit 
warken ku' een buit verdienen, mar dan 
kriej' bim op 'e rogge (b), Wie niet warkt 
zal ok niet eten (1) 
warker (verspr.) Ook waarker (Dfo) 
['war(o)kr/'wa:r(o)kr] - werker, vooral: ie- 
mand die goed, graag, hard werkt Et is op 
en top een warker heur, die man (Nbk), Et 
is wei een aorige man, mat et is gien 
warker hij kan niet goed werken, werkt 
niet graag, niet regelmatig (Nbk), een 
hadde warker (Nbk) * De hadste warkers 
kommen in de kleinste husies (b: In) 
warkerig (Ma, Nbk) bn.; -er, -st 
['war(a)kçox] 1. geneigd tot werken, werk-
lustig (Ma) 2. (van de lucht) geneigd tot 
dreigen (Nbk) 
warkersideren (b) [w...] - werkkleren N 
bar zien warkerskieren uutstruupt (b) 
warkexemplaor (1) ['w...] - werk-
exemplaar 
warkezel (verspr.) [w ... ] - werkezel 
warkgebied (spor.) ['w...] - werkgebied, 
gebied waartoe iemands werkzaamheden 

zich uitstrekken 
warkgeheugen (1) ['w ..j - werkgeheugen 
warkgelegenhied (spor.) Voor -heid z. 
-hied [21...] - werkgelegenheid: de moge-
lijkheden om aan werk te komen in hun 
geheel Hoe is et bij jim mit de warkgele-
genhied? (Nbk), D'r is hier bij omme niet 
een protte warkgelegenliied (Nbk) 
warkgelegenhiedspergramme (spor.) 
[21.] - werkgelegenheidsprogramma 
warkgelegenhiedspian (spor.) ['1..] - 
werkgelegenheidsplan 
warkgelegenhiedspoletiek (1)  
werkgelegenheidspolitiek 
warkgelegenhiedssituaosie (1) [.1...] - 
werkgelegenheidssituatie 
warkgemienschop (1) ['w...] - werk-
gemeenschap 
warkgever (verspr) Ook waarkgever 
(spor.) ['w .j - werkgever 
warkgeversandiel (spor) [...'xt: --- ]  - 
werkgeversaandeel 
warkgeversorgenisaosie (1) ['w...] - werk-
geversorganisatie 
warkgeversverkiaoring (1) ['w...] - werk-
geversverklaring 
warkgierig (Db, El, 01-Nl, Sz) bn; -er, 
-st [...'x.] 1. werklust hebbend 
warkgoed (Nt) et ['war(o)kxutj 1. stof 
voor werkkleding 
warkgroep (verspr) Ook waarkgroep 
(spor) [w...] - werkgroep een nije werk-
groep (bi) 
warkhaanske (Nbk) ['w...] - werkhand-
schoen 
warkhanen (Nbk) mv. ['war(o)khâ:n:] 1. 
werkhanden Oons heit het echte warkhanen 
(Nbk) 
warkhokke (spor.) Ook werkkokke (Sz) 
et; -n; ...hokkien [wf ... ] 1. hok waarin 
men steeds hop. klussen, werkzaamheden 
verricht Mien buurman staot de god-
ganselike dag te houtkieuven, aifemaole 
veur van de winter om wat nofliker in 't 
werkhokke te verkeren (Sz) 
warkien (Nbk, Np) ['war(a)kin] - werkje: 
patroon, motief In 't taofeikiied zit een 
mooi warkien (Np) 
warkieslappe (Ld, Nbk, Np, Obk, Ste) 
Ook warklappe (Np) de; -n; ...lappien 
[twar(o)kislapa/ ]  1. lap bestaande uit 
stukjes breiwerk die volgens verschillende 
patronen zijn gemaakt, ook wel: lap van 
verschillende haakpatronen (Nbk); ook 
werden er wel verschillende naden op de 

SZSI 
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warkieslappe uitgeprobeerd (Np), De 
warkiesJappe mos ie breien van ketoenen 
ga oren wit pennen (Np), een eupen 
warkieslappe di met patronen met gaatjes, 
zoals in een trui die werd gebreid om in de 
zomer te dragen (Nbk), waartegenover een 
dichte warkieslappe (Nbk) 2. hetz. als 
letterlappe, z. aldaar (Obk) 
warking (Ld, Nbk, Np, d, 1) de; -s, -en 
['warktij] 1. de toestand waarbij een 
toestel, een machine enz. aan de gang is, 
bezig is Et stoomgemael is in warking 
(Np) 2. de wijze waarop iets werkt (d) Hoe 
gaot dat in zien warking? ( d) 3. beweging, 
het uit elkaar gaan en weer inkrimpen e.d. 
(Nbk, Ld) Dr zit warking de loch4 dr is 
aander weer op komst (Ld), D5- zit warking 
in eties(Nbk), ...un ethoolt(Nbk) 3. in in 
warking van kracht (1) Etriegelrnentis van 
1 jannewaori of in warking (1) 
warkjasse (Nbk) de; -n; ... jassien ['w...] 1. 
jas die men bij het werk draagt 
warkkaamp (1) ['w.] - werkkamp: 
strafkamp 
warkkaaste (Nbk ['w...] - werkkast 
warkkaemer (spor.) Uw...] - werkkamer, 
werkvertrek 
warkkaptaol (1) ['w..] - werkkapitaal 
warkkiele (Dhau, Ld, Mun, Nt, Obk) 
['w...] - werkkiel 
warkkleren (verspr.) Ook waarkkleren 
(spor.) ['w...] - werkkleren 
warkkollege (1) ['w...] - werkkollege 
warkkring (1) Ook werkkring (WH) 
['w...] - werkkring 
warklappe z. warkieslappe 
warkloon (spor.) ['w...] - werkloon 
warkloos (Db, Nbk) Ook warkeloos (Nbk, 
Obk), werkeloos (Sz) bn. ['war(a)klo:os/ 
'war(o)ko:as/'wsr ... ]  1. werkloos, geen 
betaalde arbeid hebbende 
warklooshied (Db, Nbk) Ook warke-
loosliied (Obk, vo), voor -heid z. -hied 
[...'L../...] - werkloosheid, de toestand dat 
er  (veel) werklozen zijn Et is 
van da ege- de- dag ien en al wairklooshied 
(Nbk), Chaos en warkelooshied hadden de 
bovertoon (vo) 
warkioze (Nbk, 1) Ook warkeloze (Obk) 

- werkloze In oons laandlopt et 
tal warkelozen wit de dag op (Obk), een 
boel waj-kelozen (Obk) 
warklunch (1) ['w...] - werklunch 
waridustig (spor.) [JI ... ] - werklustig 
warkmaand (Ld) de; -en; ..maantien 

['w] 1. werkmandje 
warkmeester (Diz, Wol) ['w.] - werk-
meester, ploegbaas, voorman De wark-
meester maakte et weekpergrannme bekend 
(Wol) 
warkmeid (1) {'w...] - werkmeid 
warkncnier (spor.) ['war(o)knï:mr] - 
werknemer 
warkncmershi'jdrege (1) ['n..] - werk-
nemersbijdrage 
warknemersorgenisaosie (1) [...'n...] - 
werknemersorganisatie 
warknemersverklaoring (1) [.Jn] - 
werknemersverklaring 
warkomstanigheden (spor.) ['w...] - 
werkomstandigheden 
warkouderbreking (spor) ['w..] - werk-
onderbreking 
warkopdracht (spor.) ['w W]  - werk-
opdracht 
warkoverleg (spor.) ['w..] - werkoverleg 
warkpak (p) et; -ken; -kien {'war(o)kpak] 
1. werkpak R. en A. kommen in ['t] wark-
pakkien baten (p) 
warkpauze (spor.) ['w...] - werkpauze 
warkpeerd ['w...] - werkpaard: lett., vgl. 
Belgische warkpeerden koeperen ze vaeke 
kortstaarten (Dho), Mit Dievermaark gong 
mien heit wel henne om een warkpeerd te 
kopen (Obk), 't Is een echte poep, een echt 
warkpeerd (Ste), ook wel fig: iemand die 
goed en hard kan werken (vooral van een 
vrouw), werkezel (spor.) 
warkpergramme (1) ['w] - werk-
programma 
warkplaets Z. warkplaetse 
warkplaetse (Op) Ook warkplaets (Nbk), 
waarkplaese (Bdie), waarkplaetse (Wol), 
werkpiaas (Spa) ['w.../] 1. werkplaats, 
plaats ingericht om er te werken Op  iedere 
warkplaetse komt ok wel een gatlikker 
veur (Op), Die werkplaas is praktisch 
inricht (Spa) 
warkpiak (spor.) ['w...] - werkplek 
warkpian (1) ['w.] - werkplan 
warkpioeg (1) ['w...] - werkploeg 
warkprestaosie (spor) [wJ - werk-
prestatie 
warkschoe Ook waarkseltoe (Bdie) ['w...] 
- werkschoen 
warkschölk (Ma, Nbk) Ook warkschulk 
(Np, Sz), werksehulk (Sz) de; -en; -ien 
['w...] 1. werkschort, vooral: tot de middel 
reikende schort voor het vuile werk op het 
buunstap, di. de houten vloer waarop men 
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potten en pannen, melkbussen e.d. schoon-
maakte Ie hadden halve warkschölken mit 
aachter gatbanen ( Ma), We hadden een 
'halve schöJk' van dikke wolle veur mit 
bussebimen, 't was een warkschölk (Nbk) 
warksehulk z. warkschölk 
warksfeer (spor) ['w] - werksfeer 
warksituaosie (spor.) ['w...] - werksituatie 
warkstaeking (spor.) {'w..] - werkstaking 
Sommigen wollen een grote, algemiene 
warkstaeking of et gemientehuus in de 
braand stikken en al zokke dingen meer 
(vo) 
warkster de; -5; -tien ['war(o)kstr] 1. 
werkster, schoonmaakster Hef' de warkster 
weer vandaege? ( Nbk) 
warksterbruud z. fienbruud 
warkstok Ook werkstuk (WH) ['w...] - 
werkstuk: voorwerp dat men vervaardigt, 
dat men door bep. werkzaamheden te 
verrichten tot stand brengt: Af' veur 'teerst 
nijles kregen, mof' as eerste werkstuk een 
naodlappe maken (Spa); korte, schriftelijke 
beschouwing op basis van studie We 
mossen een skriotie en een warkstok mee-
ken veur die studie (Nbk) 
warkstraf (1) ['w...] - werkstraf 
warkstudent (1) ['w ... ] - werkstudent 
warktaofel (spor.) ['w..] - werktafel 
warktekening (spor.) [w..] - werk-
tekening 
warktempo (spor.) ['w...] - werktempo 
warkterrein ['w...] - werkterrein: terrein, 
zaakgebied waarbinnen zekere werk-
zaamheden zich afspelen 
warktied (spor.) ['w...] - werktijd 
warktiedregeling (1) ['w..] - werktijd-
regeling 
warktiedverkotting (1) ['wJ - werktijd-
verkorting 
warktitel (1) [w ... ] - werktitel: voorlopige 
titel 
warktugenvereniging z. werk-
togen veriening 
warktugenveriening (Ld, vo) Ook wark-
tugenvereniging (Ld) de; -en, -s 
1. vereniging voor gemeenschappelijk ge-
bruik van werktuigen En zo kwainmen de 
koperetieve warktugen- verienings (vo) 
warktuug Ook werktuug (Wil) et; wark-
tugen; warktugien ['war(a)ktyx/ ... ] - werk-
tuig: gereedschap, machine Goed onder-
houd van je werktugen is een behoud ( Spa) 
warktuugbouwer (1) ['w...] - werktuig-
bouwer 

warktuugbouwkuudig(e) [...'k...] - werk-
tuigbouwkundig(e) 
warkure (1) ['w...] - werkuur 
warkvekaansie (1) ['w..] - werkvakantie 
warkverbaand (1) et; ...verbanen ['w...] 1. 
verband van professionele en vrijwillige 
onderzoekers en andere belangstellenden 
op terreinen als die van de regionale taal, 
geschiedenis, de biologie enz. aan instel-
lingen als de Fryske Akademy en de 
IJsselakademie 
warkvergunning (spor.) [w.] - werk-
vergunning 
warkverholing (1) ['w ...J - werk-
verhouding 
warkverkeer (spor) ['w...] - werkverkeer 
warkverschaffing Ook waarkversclzaffing 
(ZW, Db, Dfo, El, Ld, Mun, Nt, Nw, 
Sun-Ot, Sz, Wol), werkverschaffing (Wil) 
['w..] - werkverschaffing: verschaffen van 
werk door de overheid Et zal een mooie 
warkverschaffing wezen (d),  ook: 
gelegenheid, voorziening tot het 
verschaffen van zulk werk: Dat stok laand 
is wat lege, dat zal de warkverschaffing 
wat opheugen (Dfo),  't  Is in de 
warkverschaffing anmaekt (Db), Die was 
venearbeider west en hij zat now vanzels 
ok in de warkverschaffing en winters een 
poze in de steun (vo) 
warkveurbereiding (1) [w...] - werk-
voorbereiding 
warkveurziening (1) ['w ...J - werk-
voorziening, in Wet Sociaole Wark-
veurziening (1) 
warkvolk Ook waarkvolk (ZW, Db, Dfo, 
El, Ld, Mun, Nt, Nw, Sun-Ot, Sz, Wol), 
werkvolk (Wil) ['w .J - werkvolk: 
personeel, mensen die voor een ander 
werken Et warkvolk hoolt aovens vuaf ure 
op (Diz), Et warkvolk hadde vroeger wel 
een doek om de middel veur de stevigte 
(Np), Vroeger haj' warkvolk an 't wark 
(Ste), een ploeg warkvolk (Ma) 
warkvorm (1) ['w..] - werkvorm 
warkweigering (1) ['w...] - werkweigering 
warkweke ['w...] - werkweek de vief-
daegse warkweke (b) 
warkwieze (spor.) ['w..] - werkwijze 
warkwillig (spor.) [.'w ...J - werkwillig 
warkwinkel (1) ['wJ - werkwinkel, 
work- shop 
warkwoord (spor.) ['w...] - werkwoord 
onriegeln,iaotige  werkwoorden ( 1), 
riegelmaotige werkwoorden (1), zwakke. - - 
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(1),  sta rke...  (1),  et hiele warkwoord 
infinitief (1) 
warkwoordejik (1) [war(o)k'w ... ] - werk-
woordelijk 
warkzem (El, Nbk, 0w, vo) ['war(2

)ksrn] 
- werkzaam: werkend, arbeidend Buurman 
N. was ok warkzem op Haarm zien 
ontginning (vo); geneigd tot werken () 
want N zee, dat Haarm een leergierige en 
warkzeme jonge was, die de hanen ok niet 
verkeerd an et Hef stormen (vo); 
voortdurend aan het werk zijnd, arbeid 
verrichtend (Nbk, 0w) een warkzem leven 
(0w) 
warkzemheden (Edie. Nbk, j) mv. 
['war(o)srphi:dii] 1. werkzaamheden, ar-
beid die men verricht of moet verrichten 
Op een aovend, et Ie-up al haost tegen et 
aende mit de warkzemheden ( .. ) (j)  et 
uutbesteden van de warkzembeden (Bdie) 
warm(te) z. waarm(te) 
warmen z. waarmen 
warming-up (sper.) - warming-up 
warmpies z waarmpies 
warmte Z. waarmte 
warmtepuuste z. waarmtepoekel 
warmwaeterkraene z. waarm waeterkra ene 
warpangel (Np, Obk) ['w .J - werphengel 
Ik hebbe wel twie warpangels (Np) 
warre Ook war (b) de ['wara] 1. in in de 
warre in de war, verward, ongeordend door 
elkaar: Et vliegertouw zat hielernaole L'i de 
warre (Nbk), Hij het de boel in de warre 
brocht ( Ma, Np), Hij had et haor wat in de 
warre (Nbk), 't lene kwam deur 't ere in de 
warre (j), Aan ders is d'r (..) wit de stroom 
wat in de war (Db, b), mit et kedaster in 
de warre gek (van geest) (Np), Ik bin in de 
warre haal zaken door elkaar, vergis me 
(Nbk), zo ook '1< Was in de warre, ik belde 
bi] jim buren an in plaets van bi] jim 
(Nbk) en Hij is daonig in de warre (Dfo), 
Hij was beheurlik in de warre verward, 

- niet goed bij z'n verstand (Np), zo ook As 
een meenske vroeger wat in de warre was, 
dan was hij gek (Diz, Nbk, Obk) en 't Was 
daonigin de warre mit 'in (01-Nl), Asiene 
wat wit et heufd in de warre was, dan was 
hij op k hobbel zeer verward, een beetje 
gek (Obk), 'kBin helemaole in de warre de 
kluts kwijt, overstuur (Sz, Bdie), zo ook 
As ze je in de warre maken, kuj' de kluts 
zomar kwiet wezen (Spa) 
warrebouw z. warbouw 
warrel (Obk) de; -s; -tien ['wari] 1.  

warrel, warreling, verward geheel 1h ot lei-
de zitten allemaol warrels, die moe'n d'r 
eerst nut (Obk) 
warrelen (Dmi, 01-Nl, 0w) zw ww.; 
onoverg.; warrelde, het warreld ['warm] 1. 
dwarrelen Et warrelde me veur de ogen 
(Dmi), Een wiendhosien warrelde percies 
deur 't zwil (0w), Daar kriej' ok wat van, 
al dat warrelen om je henne van die kien - 
der (01-Nl) 
warrelwiend (lx In) ['warl..] - dwarrel-
wind 
warrig (Db, Nbk) ['warax] - warrig, 
verward (fig.): van iemands betoog, van 
een verhaal, van een persoon een warrige 
man (Nbk), een warrig verhael (Nbk), 
warrig praot (Db) 
warschienlik (Nbk, Diz) Ook waor-
schienlik (Nt) [wa(r)'ski(:)lak/w3:o(r)s  ... ] 
- waarschijnlijk, zoals verondersteld mag 
worden Hij komt warschienlik vandaege 
(Nbk) 
warschouwen z. waorschouwen 
wartael (Dfo) ['w...] - wartaal 
warvel (Bu, Nbk, Np, Obk) [warwi, --- vl] 
- wartel: met twee t.o.v. elkaar draaibare 
ringen (z. ook dri'jer), vgl. Twie warvelties 
zatten d'r in, dat ze drijen konnen, niet in 
mekeer vaasteraeken nl. in de leidsels van 
een paard (Nbk), Mit de krarnme wodde de 
warvel vaastezet an 't stalhekke (Nbk), De 
(stat)liende zat an een warvel en de warvel 
an een draod (Np), Een warvel in et touw 
daor kan et touw mit drijen (Bu) 
warvelkelom (1) ['w] - wervelkolom 
warveltien (Obk) et; warvelties ['w...] 1. 
splitbout, luns 
warvelwiend (Bu, Dho, Nbk, Wol) ['w...] 
- wervelwind 
warwinkel (spor) ['w J] - warwinkel 
(lett.), warboel 
was de [was] 1. bep. natuurstof: was, met 
name bijenwas Bij de winter maeken de 
bijen zels heur ielgat al wat klein der om 
de koolde nut de körf te baelen; ze doen 
dat wit was of propolis (bs), Aj' lekkere 
raothunnig hebben willen, moej' mit et 
uuttrekken waachten tot de raemen 
verzegeld binnen; de bijen hebben dr dan 
een vluus over henne trokken van was (bs: 
Dfo, El, Obk, Op), roege was niet 
omgesmolten raat (bs: Dfo), ruwe was id. 
(bs: Dfo), rouwe was id. (bs: Obk), 
waartegenover zuvere was (bs: Dfo), 
schone was (Dfo: Dfo), gezuverde was (bs: 



wasachtig - waske 

Op) 2. boenwas de vloer in de was zetten 
(Nbk), Hij zit goed in de sloppe was 
beschikt over veel geld (Bu) 3. fase van 
het in de lengte groeien (van personen) 
(Mw), in verb. als Die zit aorig in de was 
4. z waske * Hasems was in 't vlochtgat 
van de bijen, in de winter vriezen en 
snien ( n), (gezegd in reaktie op zeurend 
vragen van anderen:) Morgen as mietje 
komt mit de sloppe was (Db) 
wasachtig (1) ['w.] - wasachtig 
wasaeker (Bdie, Dfo, Mun, Np, Nt, 
Pe-Dbl, bl) Ook wasaker (WH) de; -5; 
-tien ['wass:kç/'was] 1. wasketel De 
vrouw had de wasaeker op 'tpictereuliestel 
(Pe-Dbl), De wasaeker was een klein 
keuperen ketelien mit een deksel d'r op 
(Mun) 
wasaker z wasaeker 
wasballegien (Obk) et; ballegies ['w...] 
1. balletje bijenwas De hommel is een 
hunningbijie en bargt die hunning op in 
wasballegies en kan een veurraod hebben 
van een theepaantien vol overheerlike 
hunning (Obk) 
wasbeer (spor.) ['w..] - wasbeer 
wasbeurt ['w --- J - wasbeurt 
wasblik (verspr.) ['w...] - afwasteil We 
doen de ofwas in een wasblik (El), Et 
wasblik is om in of te wasken (Nbk) 
wasbod (Ld, El, 0w) ['w..] - wasbord: om 
vuil goed op te wassen, ook: als 
muziekinstrument Op een wasbod roffelt et 
altied ( 0w) 
wasbok (Dfo, Ste, Wol) de; -ken; -kien 
['wazbokj 1. schraag om de was op te 
zetten Een washok bruulcte ie om et wark 
hoger te knagen ( Ste) 
washossel (bet- 1: Op, 0w, bet- 2: 1) de; 
-5; -tien ['w ... J t. kleine kortharige borstel 
gebruikt bij de was, nl. voor het 
schoonmaken van boorden, manchetten e.d. 
(Op, 0w) 2. op een slang aangesloten 
borstel voor het wassen van auto's e.d. (1) 
wasbrood (bs: Dfo, Obk, Op, 0w) et; 
...broden ['wazbro:ot] 1. waskoek, gevormd 
wanneer men honingraten in een jute zak 
onder in heet water houdt, waarna de was 
boven komt drijven en tot stukken stolt 
wasdag ['wazdax] - wasdag Ma en dag is et 
wasdag (Nbk, Bdie) * (schertsende 
woordspeling op biddag voor et gewas.) 
wasdag veer et gebit ( 01-Nl) 
wasdoekien (Diz, Nbk, Spa, Ste) et; 
...doekies ['wazdukin] 1. doekje waarmee 

men zich wast (later vervangen door het 
washandje) 
wasdom (Nbk, Np, Obk) {'wazdom] - 
wasdom: groei (inde lengte), volle uitgroei 
Die kiender bin allemaole wat propperig, 
kiek as d'r gien wasdom in zit (Obk), 
(niet) tot volle wasdom kommen (Nbk), 
Die het de wasdom in de bienen groeit 
flink in de lengte (Ma, Obk), ..Jn de keten 
id. (Np), ook gezegd wanneer men pijn in 
z'n kuiten heeft (Np) 
wasetiket (spor.) ['w...] - wasetiket 
wasgelegenhied Voor -heid z. -hied ['w...] 
-  wasgelegenheid Is d'r ok wasgele-
genbied? (Nbk) 
wasgoed ['w...] - wasgoed Et Witte 
wasgoed kwam op 'e bleke (01-Nl), Et 
wasgoed is nog wat dampig (Bu), ...hong 
an de liende (01-Nl), een biele opper 
wasgoed een hele berg, een flinke 
hoeveelheid (Bu) 
washaantien (Dfo, Nbk, Np, Nt, 01-Nl) 
Ook washantien (Nbk), washandje (Nbk) 
['washâ:ntin/ --- ]  - washand Vroeger 
wusken ze beer wit de schotteldoek, now 
mit een washaantien (Np), Waar hef' et 
washandje laoten? (Nbk) 
washandje z. washaantien 
washantien z. washaantien 
washokke (spor.) ['washoka] - washok 
wasinrichting (spor) ['w...] - wasin-
richting 
waske (Db, Nbk, Np, Obk, v) Ook was 
(Bdie, Db, Nbk, Np, Nt, Nw, Op, Pe-Dbl, 
Ste, Sz, j),  wasse (Bdie, 01-Nl, Op, 
Pe-Dbl,  Spa) de; Vn. aanduiding: ze 
['wasko/was/'waso] t. het wassen: vooral 
van kleren, linnengoed e.d. Mit een haand-
wassien dan hef' een wassien op 'e hanen: 
even mit de haand uutwassen (Np), de 
waske doen ( Db, Obk), de witte waske het 
witte wasgoed (Nbk, Db), een kiendkan de 
was doen (Bdie, Np, Nt, Pe-Dbl) 2. kleren, 
linnengoed dat gewassen wordt, moet 
worden, gewassen is Vroeger gingen ze do 
witte wasse uutkoken om ze goed helder te 
kriegen (Nt, Spa, Pe-Dbl), We deden de 
waske in de waspot (Np), Hej' de was al 
dreuge? [met als mogelijk antwoord:] Nee, 
ze vuult nog klam an (Ste), Hij stal was 
van de blieke (Ste), As vroeger de waske 
op et linnenrak hong, mos ie et tegere 
inzetten (El, Obk), Hang de waske nog mar 
niet an de liene, want et is bi] nattig of 
(Obk), even de was op 't vorlikst(e) 
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waskeerze - wasplaanke 

brengen laten weken, zodat men direkt kan waskracht (spot-) ['w  ... ] - waskracht 
beginnen wanneer men de eigenlijke was waskriet (1) j'w... - waskrijt 
begint (Nbk), De vrouw vreug om wat waskrietien (1) ['w ... J - waskrijtje 
regen waeter, om de was in de wieke te waskriettekening (1) ['w...] - waskrijt-
zetten (j) * Een leugen en een was kuj' tekening 
altied nog wat bijdoen (Db) waskupe (01-Nl) ['w...] - waskuip 
waskeerze (Nbk) ['w .j - waskaars waslaoge (spot.) ['w ..d - waslaag 
Waskemeer et [waska'm ... ] 1. plaatsnaam: waslappe (Bdie, Db, Dhau, EI, Nt, Pe-Dbl, 
Waskemeer, gelegen in Oost- Stellingwarf Sz) de; -n; ...lappien ['w  ... Il  1. doek 
Waskemeerder T de; -s [...'nu:a(r)dr] 1  waarmee men zich waste en waar men niet 
inwoner van, iemand afkomstig uit Waske-  z'n hand in kon steken, later washandje 
meer (Bdie, Db, El, Nt, Pe-Dbl, Ste) Hij het 5v 
Waskemeerder II bn.; attr. 1. van, m.b.t. rit/t de waslappe om de kop voogd (Sz) 2. 
Waskom eer bep. lap onder in een kookpot waarop het 
wasken (St; Wol en oost.) Ook wassen witte wasgoed kwam (zodat daar geen 
(verspr. WS, spor. 051) zw.ist. ww.; roest in kon komen) (Dhau) 
overg., ook wederk.; waskte, het waskt/ wasliende (Bdie, Bu, Diz, Nt, Nw, Sz) 
wusken ['wask/'was] - wassen: reinigen ['w ... J - waslijn et goed an de wasliende 
met water of andere vloeistof en veelal met bienen (Diz), 'k Had een wasliende vol 
zeep e.d. Ie moe 'nfe hanen even wasken witgoed hangen, en iniens regende et (Sz) 
(Nbk), een kiend wasken (Nbk), H. was wasmaand z. wasmaande 
krek mit et kleine maegien an et wasken wasmaande (Dho, Ste, Wol) Ook 
waste het kleine meisje (j), et gezicht wasmaand (El, Ld, Obk), wasmand (Nbk) 
wasken (Nbk), Hef' je al even wusken? ['was...] - wasmand 
(Nbk), Wij wusken oons en karnden et wasmand z. wasmaande 
haor uut (D Wask ie jow morgens altied wasmesiene de; -n, -5; -gien ['w..] 1. 
wel liekegoed? (Nbk), een prachtige plooi-  wasmachine (waarmee men de was doet 
raand, mar min om te wassen (Nt), Schao-  (ten dele)) een hoolten wasmesiene (Spa, 
pen wodden ok wasken (Db), lene haand Nbk) 
moet de aandere wasken iets wat men wasmiddel ['w...] - wasmiddel Et bliek-
gedaan heeft en niet door de beugel kan, goed wodt now deur de moderne was-
probeert men vaak goed te praten door middels bliekt (Obk) 
andere, positieve kanten ervan te noemen wasmoffien (Bdie) et; ...moffies ['w...] 1. 
( ) * As de katle hum wast, komt d'r washand 
(vast) een gast (Nbk, Dho), As de poes 5v wasmotte (bs) ['w...] - wasmot De 
mooi maekt of 5v waskt, dan komt d'r volk grootste vijaand van de bijen is de 
en mooi weer (Ste) wasmot(te) (bs: Dfo, Obk, Op, 0w), De 
wasker ['waskç] - wasser, vooral: larven van de wasmot (een vlindertien) 
wasvrouw (Db, Dho, El, Op, Spa) vreten heur zat an de raoten; de bijen kun 
waskeri'je (Dfo, Nbk, Pe-Dbl) de niet meer in de körf of kaaste wezen en 
[wasko'r..., z -i'je] 1. het wassen 2. gaon vot; zoek zwaann biet daorom een 
wasgoed (Dfo, Pe-Dbl) 'k Zal de waske-  motzwaarm (bs) 
rije an de liende knieperen (Dfo), de was-  wasmunt (1) ['w...] - wasmunt 
kerije op 't rak hangen (Pe-Dbl) wasnommer (spot.) ['w...] - wasnummer 
wasketel (Nbk, Np, Nw, 01-Nl) ['w...] - waspasse (bs: Dfo, Obk, Op, 0w) de; -n; 
wasketel ...passien [was...] 1. bep. pers die men 
waskewaeter (Nbk) - waswater gebruikt voor het persen van was ontstaan 
wasknieper 'w..] - wasknijper door het smelten van honingraten, o.m. 
waskoeme (Op) {'w...] - waskom (voor het voorbestemd om kunstraten van te maken 
zich wassen) waspergramine (spot.) ['w...] - waspro- 
waskörf (Ma, Nbk) Ook waskorf (Dho, gramma 
Diz, Np, Op) de; ...körven ['w ..j 1. korf wasplaanke (Ste) de ['w  ... I  1. oude vorm 
waarin men z'n was doet/heeft H gooide van een wasbord We hadden vroeger een 
zien overals op een bultien in de waskôrf wasplaankien: een geribbeld stokkien 
(Db) hoolt, dat deej' schuin in de wastobbe en 
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waspoeder - wat 

dat bniukte ie om mit grune ziepe en een 
bosselen bijglieks koestront uut de kleren 
te haelen (Ste) 
waspoeder (verspr.) ['w W ] - waspoeder 
waspoppe (1) ['w...] - waspop 
waspot (Dfo, Nbk, Np) de; -ten; -tien 
['waspot] 1. soort rond kacheltje op drie 
poten dat in de stookhut of buiten was 
geplaatst en waarop de wasketel kwam 
Gewoonlik ston d'r een waspot en een 
eerpelpot in et stookhokke om de was en 
de eerpols te koken (veur de varkens) 
(Ste), een waspot veur de was (Dfo) 
wasruumte (1) ['w...] - wasruimte 
wasse z waske 
wassen T (Ma) et ['wasn] 1. was, wasgoed 
Ik had een hiele prut wassen (Ma) 
wassen IT bn.; attr. ['wasn] T. van was een 
wassen neuze iets dat weinig voorstelt (Np, 
0w), Hij het gien wassen neuze is bij de 
tijd (Bu) 
wassen III zw. ww.; onoverg; waste, is/het 
wassen ['waan] 1. wassen, in de lengte 
groeien De kien der bin aorig wassen 
(Nbk), Dat kiend het hadde wassen (bo: 
Bu), Hij wast goed (Nbk), Dat maegien is 
aorig wassen de leste tied (Nbk), Die dijt 
goed, die is aorig wassen (Obk), Deur de 
hoornzetter wo 5i de horens dwongen om 
meer naor binnen te wassen (0w), Hij is 
uut de kleren wassen (Ste), uut de kluten 
wassen (Dho), zo ook Die is goed uut de 
kluten wassen (Diz), Ie moe 'n d'r nog van 
wassen en dijen je moet er nog van 
groeien: in de lengte en in de breedte (Ma) 
2. (van gewas) groeien, omhoogschieten 't 
Grös is hadde wassen vandeweke (Op, 
Nbk), De rogge is aorig wassen (Nbk), 
(onpers.) Et wast goed van 'tjaor d.L het 
gewas (Nbk), In de tuun kan et spul nao 
waeter en waarrnte hadde wassen (Obk), 
Mit die keizel op 'e bouw waste de rogge 
beter en ze scheut ok beter (0w), De 
proemeboom het de leste ja oren zo wassen 
( Db), Kattestatten wassen op hoge, dreuge 
grond (El), Een sparreboorn kun kegels an 
wassen (Dfo), As de moesplaanten now 
wat wassen willen, hewwe te winter 
lekkere stamppot (Dfo), Daar is gien kruud 
veur wassen tegen gewassen (b, Nbk, 0w) 
3. toenemen in hoogte, omvang wassende 
maone(Sz), et wassen van et waeterhoger 
worden (j), Ik kan et wark niet an, et wast 
mij in de ogen het groeit me boven het 
hoofd (Ld) 4. z. wasken 

wasserette (spor.) - wasserette 
wasstel (Bu, Ld, Sta) ['wastel] - wasstel 
wasstraote (spor.) ['w...] - wasstraat 
wastaofel ['was...] - wastafel 
wastiele (Db, El, Ld) ['w..] - wasteil 
wastobbe (verspr.) ['w...] - wastobbe De 
wastobbe ston op een dr,7schamrnel (0w), 
Oonze houten wastobbe mos vroeger eerst 
een halve dag mit water staan, want die 
was dan uutraagd van de droogte (Sz) 
wastrommel (spor.) ['w..] - wastrommel 
wasverzaachter (spor.) ['w...] - wasver-
zachter 
wasveurschrift (Nbk, Obk) ['w...] - 
wasvoorschrift Aj'nietacbtzem binnen op 
de was veurschnften, kuj' de kleren hielen-
dal verprutsen (Obk) 
wasvrouw (Obk, 01-Nl) ['w W ]  - was-
vrouw 
waswaeter Ook waswater (Wil), z. ook 
waskewaeter ['w ..j - waswater: waarin 
men zich, iets of iemand wast of gewassen 
heeft 't Kiend mit 't waswaeter weggooien 
(Dfo, Dho), Kalk en waswater van de su-
kerfebrieken waar as et water uut lekt is, 
heet schuwnaarde (Spa) 
waswater z. waswaeter 
waszegel (bs:  Dfo, Obk, Op, 0w) 
['wasi:g] - waszegel As de hunnig riepe 
is,  wo'n de raoten deur de bijen 
Jochtdichte otsleuten mit een dekseltien 
van was, de (was)zegel (bs) 
wat T et [wat] 1. datgene wat bevraagd 
wordt Et hoe en wat weten we bielemaole 
niet (Nbk), Meer nijs over hoe en wat 
percies is d'r nog niet (v), Hoe en wat 
percies wussen ze veerder niet (v) 
wat IT bw. 1. een beetje, in enige mate, 
enigszins Ze is wat baozig (Nbk), Ze is 
wat een katte (Ma), 't Is wat een losbol 
(Ma), Et eten is me wat te vet (Nbk), Die 
brit wat zegt de huig-r (Bu), L. praot mat 
wat kletst maar een beetje (b), Aj't niet 
slim vien en, dan blief ik nog wat liggen 
(v), Now niannegien, dan zo 'k mat wat 
oppassen (b), (.) dan loop ie in 't laest ok 
mat wat te soezebroeken (b), Dat peerd het 
wat een rainmekop (Dho), Et was wel wat 
een oolderwetse (Nbk, b), Hij het wat een 
klompvoete (Ste), Hij vereert al wat hij 
verandert al een beetje (Nbk), Hoe is 't! 
Wil 't wat? lukt het een beetje (Nbk, b), 
Maj'hier wat wezen? vind je het hier leuk 
om hier te zijn (Nw), Wodt et now niet 
wat al te slim! (b), Et was een mooi 
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wat - wat 

verwiet om zo wat langer te blieven as 
aanders (j),  Moderne schilderkeunst is hi 
oonze ogen vaeke mar wat klodderen 
(Spa), Daor kwam 't in 't kot zo wat op 
daele zo ongeveer (b), Ik stotterde wat en 
zee: 'Daankje' (b), en zo wat henne en zo 
wel meer, en zo wel verder, enzovoorts 
(Nbk, Np, Nw, bi) 2. in flinke of hoge 
mate Die koe is ok al wat ooJd, die wodt 
zo hol boven de ogen (Dfo), (met 
klemtoon) ffi) is mar wat trots op zien 
hoge ciefers op schoele (Nbk), zo ook Hij 
is mar wit bliede mit dat peerd in hoge 
mate (ba) en Deur zien doodgewone 
hontien is de man d'r mar wât nut is zeer 
in z'n nopjes (b), As et wit een braand is 
(.) als het een behoorlijke brand is (0w), 
3. (uitroepend) hoe, in wat voor hoge mate 
wei niet Wat is 't vandaege waarin (Nbk), 
Wat een weer! uitroepend over het weeer, 
veelal negatief: wat is het weer slecht (ba), 
Wat een buj[fe! (ba), Wat duur is dat toch 
hen, autorieden (Nbk), Wat is 't een 
bennekommen, zee ze (b), Wat een drokte 
mit die schoonmaekene (bi), Wat is 't 
mooi in demeitied, hen?(bl), Wat een stal 
en wat een peerden! (ba), Sjonge, wat kon 
doomjiie schrieven (b), Wat zoo hij toch 
wat op (Ste), Wat een klap! (Nbk, b), Wat 
hebben die al wat rampen mitmaekt (Dho), 
Wat is dat een allemachtige rakkerd! (Np), 
Wat smeerlappen, ie zollen ze vormoren 
(Dho), Wat is 't winter, de wiend zit okpal 
in 't oosten (Dfo) 
wat III vragend vn. [wat] 1. naar zaken 
vragend: Wat is datZ Wat dot hij? (Nbk), 
Wat is 't mien jonge! wat scheelt er, wat is 
er aan de hand (b), Wat is me dat? Kuj'ze 
niet meer bieten? hoe heb ik het nu (b), 
Hij vreug wat hij doe Nbk), Wat now, 
Klaos, waor lig ie mit deschute?(b), Wat 
zee hij? (Nbk), (verontwaardigd:) Wit zee 
hij. (informeel.) Wat? wat zeg je, vgl. 
Wat? Raekt' ik jow, mien joongien? (b), 
Wat stoverije zullen we vandaege hebben! 
wat voor groente (Dhau), Wat woorden 
zak opnemen in de woordeliest (1), Hij 
vreug heur (..) wat bosschop as ze bar (b), 
Wat meensken bin dat? wat voor mensen 
(Nbk), Wat man is dat welke man is dat, 
wie is dat (Nbk), Wat dikke bosbeer is dat! 
wat voor lomperd (Nbk), Wat opschrift 
staot d'r boven? welk, wat voor (Ste), 
(vermanend of ongerust:) Wat zullen de 

- meensken wel niet zeggen! wat zuilen de 

mensen er wel niet van vinden (b), zo ook 
Wat zullen ze wel niet daenfcen! wat 
moeten ze er wel niet van denken (Nbk), 
Wat zo] hij now! wat verbeeldt hij zich 
wel niet (door te denken de ander aan te 
kunnen, te bestraffen) (b), Wat tieden as et 
west het, weet ik niet wanneer, in welk 
jaar (Ste), 't Komt mij d'r niks opan, wat 
naeme of wat van ik droge (b), Wat af' ok 
binnen, aann of nek (b), Ik wete niet wak 
heure (v), wat veur wat voor: Wat veur 
man is dat? (Nbk), zo ook Wat is dat veur 
man (Nbk), op wat veur meniere (b), Kun 
ie lezen wat veur opschrift op die winkel 
staot? (Wol), Wat veur weer hewwe hoe 
staat het met het weer (01-Nl), (n.a.v. het 
druk zijn van mensen:) Wat veur weer as 
et wodt, we konnen wel storm kriegen 
(Bu) 2. gezegd ter versterking: En kiek wat 
mooie doeven (s: oost.), Wat man een 
knienegien, dat maegien! (Dfo), Wat (toch) 
een gezeur, die bijienkomst gister (Nbk), 
Wat al een gezeur ()(Nbk), Now is 'tok 
wat (b), Dat is (me) (toch) ok wat! een 
lastige, erge toestand (Nbk, Obk), zo ook 
Dat was doe wel wat (v) en Et is ok altied 
wat er is ook altijd wel iets mis (bi), 
(uitroepend) met welk doel in die hoge 
mate: Wat bedonder ie toch, altied mit die 
vent omme te gaan (Nbk), Wat bevlieg ie 
toch! (Nbk) 
wat IV onbep. vn. 1. iets Zuwwe mar over 
wat eers praoten? (bi), wat vremds iets 
vreemds (v), Is dat niet wat veurjow? 
(Nbk), 'Is daor wat?' reup hij is daar iets 
(b), Hier moe'n we wat op vienen (b), Har 
hij wel ooit es wat veur himzels vraogd? 
(b), Hef' nog niet wat onder de kurke? d.i. 
alkoholische drank (b), Dat hek ok heurd 
mar ik daenke dat et meenskepraot is, ze 
willen toch wat zeggen (Op), Ze hadden 
beide wel wat geld speerd (j, Nbk), een 
stok/den brood mit wat d'r op met beleg 
(Ma, Nbk, Np), Kniegen we d'r ok nog wat 
op? broodbeleg (0w), (gezegd bijv. van 
een bunzing of vos die men opspoort:) 
Hier zit wat! (b, Nbk), (tegen iemand die 
vist:) Hef' al wat vongen? (b, Nbk), een 
bakkien koffie mit wat d'r bij bijv. een 
stuk koek, een boterham (Nbk), N zo] 
veur wat brood en zok spul zorgen (j), Ze 
gaf et kleine maegien wat te drinken (j), 
Moej' d'r ok wat bij? bijv. een stuk koek, 
een koekje (bij de koffie, thee) (Nbk), In 
dejassebuse had hij een flesse mit koolde 

01fl 



wat - wat 

thee of zo wat of iets dergelijks, of zoiets 
(j), Dit is ja mat voor de grap! Zo wat zal 
meester in zien jongejaoren toch 6k wel es 
uutheefdbebben?zoiets (b), Zo verteldeN 
() over de Grote Scheper en over bal-
sturige schaopen op twie bienen en zo wat 
meer enzovoort (b), Asje wat lekker toe-
liekt, kaf' wel beginnen te Jikkebaorden als 
iets je lekker lijkt (Bu), Zollen ze wat 
uutheven? zouden ze iets uithalen (Nbk), 
Hier moet wat an daon wodden hier moet 
iets aan gedaan worden (Nbk), Ze hebben 
daor iederkeer wat maken overal een 
probleem van, maken steeds van een mug 
een olifant, hebben steeds weer iets, zijn 
steeds ziek (Nbk, Np), D'r is now ok aided 
wat altijd duikt er wel een probleem op 
(Nbk), D'r was weer wat mit de motor niet 
in odder(j, Nbk), D5-  is okaltied wat mit 
die vent een probleem, gezeur enz. (Nbk), 
D'r schilt je zeker wat, ie bin zo bliek 
(Nbk), zo ook Schiltje wat? (Nbk), Hij is 
wel wat wend(bl), Wat maekenjim d'r wat 
van wat maken jullie er wat moois van 
(Nbk, Np), Now zakje wat om 't jak 
geven een pak slaag geven (bl), Ze het wel 
wat van heur tante lijkt enigszins op (v, 
Nbk), wat biezunders iets bijzonders (Nbk, 
b, v): Knap is ze niet, mar toch het heur 
gezichte wat biezunders (v), Dat is eers 
wat dat is nog 'ns iets anders (Nbk), Af' 
daar kommen, dan beleef ie nog wat (j)' 
Dat zol mij wat dat vrees ik niet, daar trek 
ik me niets van aan (Nbk), Daar vraog ie 
me wat! (Nbk), Daar hef' wat en half wat 
twee personen waarvan de ene opvallend 
klein is in vergelijking met de andere 
(Diz), as wat heel erg, in hoge mate: Jow 
hebben jow dij niet vandaege, jow bin zo 
sikkeneurig as wat(Ol-Nl), Zo wies as wat 
stapte E. (..) (v), Et is zo mooi as wat 
(Nbk), Hij was zo bliede as wat (Nbk), as 
ik weet niet wat in hoge mate, in zon 
graad dat het nauwelijks uit valt te 
drukken: een geheugen as ik weet niet wat 
(Dfo), Et was een lewaai as ik weet niet 
wat(Diz), zo ook A'kdaor nog andaenke, 
kan 'k mijzels nog wel ik wete niet wat 
doen (b) 2. een klein beetje van iets, een 
kleine, onbep. hoeveelheid Hef' wat zoolt 
over? (bl), Ik kan min ledigzitten, dan zet 
ikmar weer wat breien op 'epenne (Db) 3. 
in hief wat heel wat: Ik sta d'r hiel wat in 
(b), Ik bin d'r hiel wat maans in (b) en in 
soortgelijke verb., vgl. De kooiker het 

vleden jaar goed wat enten vangen flink 
wat (Np), En daorom mos d'r goed wat op 
et bod staon! (Nbk, b), In die vier 
verscbriklcelikejaoren is d'r over haost de 
hiele wereld ofgrieselik wat vernield en dat 
mos nao de oorlog weer opbouwd wodden 
vreselijk veel (vo), vrij wat nogal wat 
Nbk, Np, Nw, b): Zien haas is geweldig 
opknapt, hij het d'r vrij wat an 
vertimmerd (Nw), Mar 'tjong wodt al vrij 
wat wetig (b), (.) dat hij in zien jonge 
jaoren roer wat [heel wat] in de botten har 
d.i. erg sterk was (b), nogal wat Hij het 
nogal wat praoties (bl), flink wat heel wat 
(Nbk, v), een stok of wat n Dag of wat 
laeter vunnen ze een stok of wat eier (bl), 
een keer of wat een aantal keren (Nbk, b): 
Ze bin hier een keer of wat west (Nbk), de 
laeste naacht of wat een niet zo groot 
aantal nachten van de laatste tijd (b), een 
dag of wat een aantal dagen, zo ook een 
weke of wat, een maand of wat, een jaar 
of wat, Hij zee nog een woord of wat 
voerde nog even het woord (v), We 
mossen mit een man of wat dit bossien 
mar es drieven! met een aantal personen 
(b), Meneer zeggen we tegen iene diej'niet 
kennen en die op 't oge nogal wat liekt 
(Dho), 't Was nogal wat een dikachtig 
mannegien (Obk) * Piene in 't heufd is niet 
vule/Mar piene in 't gat dat is eers wat 
(Dhau) 
wat V (Nbk, 0w, b) ondersch. voegw. 
[wat] 1. hoe Wat gauwer, wat beter (b), 
Wat eerder as hij komt, wat beter (Nbk), 
(bij het steken van turf:) Wat dieper as ze 
kwammen, wat hoger as de wal ok wodt 
(0w), Wat meer ik doe, wat meer ik moet 
(Obk), Wat meer ik vandaege doe, wat 
eerder a'kmorgen klaor bin (Spa), De iene 
automobilist was wit hij kon teroggereden 
(ba) 
wat VI betr. vn. [wat] 1. wat, hetgeen dat 
(vaak gevolgd door as, ook wel gekom-
bineerd met of) Ie moe'n doen wat ikje 
zegge (Nbk), Ik wol wel es weten wat a 'k 
doen moeten zo] (Nbk), Hij was iene die, 
wat de meensken zeden, 'van God gete-
kend' was (b), Doe N hoorde wat ze 
opdaon bar wat ze had gehoord, vernomen 
(b), Die man, wat mien oom was 
(Obk), Aanders is d'r, zee hij, wak niet 
leuve, mit de stroom wat in de war (Db, 
b), Heb ie stiekem mitluusterd wat as wij 
bepraat hebben? (v), Ze trouwde liekewel 



wat - wedde 

mit een nader, wat ik fleur ok niet 
kwaolik nemen kon (j), Ik zit wel es te 
piekeren, as ik now heel veule geld had, 
wat of ik daor mit doen zou (Sz), Et is 
bedroefd wat of ze veur een aander over 
het (Dhau), Et kaainpien laand wat as bij 
et busien beurde (..) (v) 
wat VII tw. [wat] 1. wat Wat! Komt bij al 
weer niet! (Nbk), Ae wat je! och wat 
(Nbk), Och wat! (b) 
watblief (spot.) zelfst. vragend vn. ['wad 
blif] 1. wat zegt u, z. ook wallie, watte II 
waterbloeme Z. waeterbloeme 
waterbotterbloewe z. waeterbottcrbloeme 
waterdamp z wacterdamp 
waterdichte z. waeterdichte 
watergang (Sz) {'w.] - waterlossing, 
flinke sloot len keer in 'tlaor 

 kommen ze 
die watergangen diepschouwen (Sz) 
watergruwel z waetergruwei 
waterhoze z. waeterboze 
waterig z. waeterig 
waterjuffer z waeterfuffer 
waterkanne z. waeterkanne 
waterkant(e) Z. waeterkaante 
waterkering z. waeterkering 
waterketel z waeterketel 
waterloop z wacterloop 
waterlossing Z. waeterlossing 
waterofstotend z. waeterofstotend 
waterplas z. waeterplasse 
waterpiitte z. waeterputte 
waterruske (fp) de; -n ['w...] 1. rus, grep-
pelrus 
waterschap z. waeterschop 
waterscheerling z. waeterscheerling 
waterscheren(s) z. waeterscheerling 
watersnippe z. waetersnijope 
watertoren z. waetertOren 
watervlo (Sz) ['wO.] - watervlo 
watjekouw z waksiekow 

- watsiekouw z. waksiekow 
watsjekouw z. waksiekow 
watt (spor) [wat] - watt 
watte 1 de; -n; wattien ['wato] 1. watje, 
stuk, deel van watten D'r moet een schone 
watte in de zi5e di. voor het zeven van de 
pas verkregen melk (van de koe) (Diz), 
iene in de watten leggen (spot.) 
watte II zelfst. vragend vn. ['wato] 1. wat 
zeg je, nadrukkelijke vorm van wat, vgl. 
Watte? Hoe zo] ik dat doen kund hebben? 
(Nbk); vaak als enigszins onfatsoenlijk 
ervaren, waardoor - hoofdzakelijk door 
schoolkinderen - wel schertsend of af- 

houdend wordt gereageerd met Zwarte 
katte! (Ma), met De hond schit meer as de 
katte (Np) of met i Hond (..) (bo: Nw) * 
Zwatte katte/Mit Witte potewKan hadde 
lopen (El, Nbk) of De hond schit meer as 
de katte (Np) 
watte III (b) onbep. vn ['wata] 1. 
nadrukkelijke vorm van wat IV, bet- 1 
Geef oons allegere watte, d' iene dit en 
ere dat (b) 
watteerd (Db) bn [watuart] 1. gewatteerd 
een watteerde deken (Dfo) 
watten ['watn] - watten: van watten 
gemaakt 
wauwelder (Obk) de; -s ['wMldr] 1. 
iemand die onduidelijk praat 
wauwelen (verspr) ['wDMlIfl - wauwelen: 
kletsen, zeuren Zit toch niet zo te 
wauwelen (Np, Obk), Hooi toch op te 
wauwelen (Nbk) 
wauwelkont (Nbk) ['w...] - wauwelaar, 
kletsmeier 
waxine (spot.) [wak'sina] - waxine 
waxinelochien [wak'sinoloxin] - waxine-
lichtje 
wdb. - afkorting van woordeboek 
wdsp. - afkorting van woordspeuiing 
we pers. vn. (onbeklemtoonde var. van 
wi5, z. ook aldaar) ['wo] 1. wij, eerste 
naamval van de le pers. mv. We gaon op 
huus an we gaan naar huis (Nbk); vaak 
clitisch gebruikt, vgl. Kuwwe dat wei 
doen? (Nbk), Lao'we d'r mar benne gaon 
(Nbk) 2. (gebruikt wanneer men zichzelf 
niet wil benadrukken en wil uiten dat de 
anderen meedoen en meevoelen:) ik Awwe 
now es annarnmen dat dat niet waor is, hoe 
het et dan zeten? (Nbk) 3. (aanmanend of 
bestraffend, voornamelijk tegen kinderen) 
jullie Nee heur, niet langer opblieven, we 
gaon op bedde! (Nbk) 
web (spor) [wep] - web, spinneweb 
webbedoek (p) et ['webaduk] 1. doek, 
geweven stuk, gesponnen uit vlas 
wecken ['wekij] - wecken 
weckt'lesse ['w...] - weckfles 
weckketel (01-Nl) ['wekutl] - weckketel 
weckring (Nbk, Pe-Dbl, Ste) de; -en; 
...rinkien, ringegien ['wekru]] 1. ring van 
rubber tussen de rand van het deksel en de 
eigenlijke weckfles (voor de luchtdichte 
afsluiting) 
wed. - afkorting van wedevrouw 
wedde (El, Ma, Nt, Obk, Spa, b: Im, In) de 
['wedo] 1. in in de wedde in de wed: tegen 



weddejaegen - wee 

elkaar wedijverend, elkaar bekampend 't 
Gaat in de wedde (El, Obk, Spa), Die 
beide vrouwen pronken in de wedde (b: 
In), in de wedde doen ( Ma, Ni), Ze gongen 
in de wedde wie 't winnen zo] (El) 
weddejaegen (s: Wol: 1903) onbep. w. 
['wedo...] 1. wedstrijd waarbij degene wint 
die het hardst rijdt met paard en wagen 
wedden zw. ww.; onoverg.; wedde/ 
weddede, het wedded ['wcdi] 1. wedden Ik 
wil wel om honderd ga/den wedden dat et 
waor is (Nbk), d'r wat om wedden (Ma), 
Wedden dat hij dfr henne is? (Nbk) * 
(schertsend-afwimpelende reaktie op ie- 
mand die ergens om wil wedden) Eerlike 
meen sken wedden niet (Nbk, 0w), 
Wedden/Om duzend oolde kodden/En ien 
oold peerd/Is me 't hiele wedden niet 
weerd (Nbk) 
weddenschap z. weddenschop 
weddenschop (verspr.) Ook weddenschap 
(spot.) ['wsd;skop/'...skap] - weddenschap, 
keer dat men wedt 
wedderi'je de; -n [wedçija, ook ...eja; Z. 
-i'je] 1. het wedden, het steeds wedden- 
schappen houden Ik gelove niet dat et d'r 
mit die wedderije die ze huilen van 
rechten an toe gaan is (01-Nl) 
wede z. wee T 
wedeinan (verspr.) de; -nen; -negien 
['wudaman] 1. weduwnaar 
wedener (Nbk, Ste) de; -5; -tien ['w:danç] 
1. weduwnaar 
wederdienst de (Dho, Nbk, 01-Nl) ['w...] 
1. wederdienst tot wederdienst bereid tot 
wederdienst (Dho) 
wedergeboorte (1) ['w...] - wedergeboorte: 
reïncarnatie, ook fig. 
wederhelft (Bu) ['w...] - wederhelft, echt-
genoot 
wederik (fp) ['w1:drtk] - gewone wederik 
wedervaeren z. wederveren 
wedervaren z. wederveren 
wederveren (vo, j) Ook wedervaeren 
(Obk), wedervaren (Ma), [wt:dr'ft:ariI  ... ] 
- wedervaren De man hadde zien weder-
veren verteld zonder dramatisch of senti-
menteel te wodden (vo) 
wederweerdighied (vo) [wt:drw...] - 
wederwaardigheden Gien wonder, nao al 
die wederweerdigbeden (vo) 
wedesnieder (Db, Ld, Obk) ['w:dasni4] 
1. hetz. als twiegsnieder, z_ aldaar 
wedevrouw de; -en; -gien ['wuda ... J  1. 
weduwe Ze is al een poze wedevrouw 

(Nbk), Wij' dit even naor wedevrouw De 
Vries brengen? (Nbk) 2. damesfiets (Np, 
Ste), oude damesfiets met ronde stang 
(vanaf het zadel naar voren gaand) (Nbk) 
Bij' op 'e wedevrouw? (Np) 
wedewief (Np, 0w, Wol) et; ...wieven; 
-ien ['wi.:dawif] 1. weduwe een onbe-
sturven wedewief(Ow) 2. damesfiets (Np) 
wediever (Db) ['wcti:wr, ...vç] - wedijver 
wedstried ['wetstrit] - wedstrijd, match 
een wedstried halen, in de wedstried kom - 
men (spot.) 
wedstriedbaene (spot-) ['w...] - wedstrijd-
baan 
wedstriedballe (spot.) ['w...] - wedstrijd-
bal 
wedstriedbeker (Ste) ['w...] - wed-
strijdbeker 
wedstriedformelier (verspr.) ['w...] - 
wedstrijdformulier 
wedstriedkiokke (spot.) ['w...] - wed-
strijdklok 
wedstriedkommesaores (spot.) ['w...] - 
wedstrijdkommissaris 
wedstriedleiding ['w...] - wedstrijdleiding 
wedstriedrieder (spot.) ['w...] - wedstrijd-
rijder 
wedstriedriegelment (1) ['w...] - wed-
strijdreglement 
wedstriedsport (1) [w ... ] - wedstrijdsport 
wedstriedviocht (Obk) de; -en ['w...] 1. 
wedstrijdvlucht (van wedstrijdduiven) 
weduwe (Nbk, Np) de; -n ['wudyMaj 1. 
hetz. als wedevrouw, bet. 2, z. aldaar 
wee T (bet. 1: alg., bet. 2: 0w, vo, bs: Dfo, 
bo: Nw, b: lm, In) Ook wede (bet. 2: Dhau, 
Obk), wiede (bet. 2: Nw, Ste, n: Ot), wie 
(bet. 2: Np, Ste) de; wenen, ook wel weden 
- gien [wt:/'wt:do/'wi:da/wi:] 1. barenswee 
Bij et begin van een bevalling beginnen de 
wenen te kommen (Dhau, Sz, Dfo), De 
wenen beginnen (01-Nl), Hij [di. de koe] 
is wat onrustig, dan begint hij te rieuwen, 
dan beginnen de wenen (Ste) 2. dunne, 
soepele twijg waarmee men takken bindt 
mit een bu.ndeltien wenen op 'e rogge 
lopen (0w), Om zoek bos [van rij shout] te 
meeken baj' een wee neudig; dat was een 
jonge opschieter uut de grond, en die mos 
van sepiepen-, ieken- of wilgenhoolt 
wezen, van langdraodig hooft in elk geval, 
omdat dat drijen wil (bs: Dfo), de wede 
om de takkebos (Dhau), De wee wodde an 
iene kaante goed drid, totdat die vanzels 
in een las staon gong. Dan wodde de wee 



wee - weekmennig 

om de bos legd en et ere aende deur de les 
steuken; dat aende wedde ok weer goed 
dri]d, krek zo lange dat et vanzels in een 
lus plat tegen de bos an liggen gong (bs: 
Dfo), De takken die van et iekschcllen 
overbleven dat waeren strabben en cife 
wodden mit een wie vaastebunnen, dan 
wodden die takken laeter opbraand in de 
kachel of in de ovends van de bakkers 
(Ste), (bij het bezembinden:) Om et 
bossien riesh ooIt veur de bessem henne 
wodden (wie wenen dri]d, mit een 
onderlinge ofstaand van zoe'n 10 tot 15 
cm; de wee wodt mit de dikste kaante deur 
de bos henne stonken en twie keer om de 
bos henne dri]d. Dan wodt et uutaende 
onder die twie sla egen deur stonken, mat 
nog niet antrokken. De bessem, mit de 
wee, wodt even goed in et vuur huilen, dat 
de wee goed smuui wodt, en dan pas wodt 
de wee goed hadde antrokken; nao et 
ollcoelen gaot de wee nooit weer los (bs: 
Dfo), De beste wieden waeren van 
opgruuiend fluitehoolt, ieken en berken 
(Ste) 
wee II (Nw) bn.; pred. [wi:] 1. wee, met 
een licht gevoel van onpasselijkheid Ik bin 
zo wee in de maege (Nw) 
wee III tw [wi:] 1. in oe wee, o wee o 
wee (z. voor oe/o onder oe II) 
weefd z. geweven 
weeffout (spor.) ['w W] - weeffout 
weefgetouw - weefgetouw 
weefkam z. weeflcaom 
weefkaom (Dfo) Ook weefkam ['w ...  I...] - 
weefkam 
weefsel ['wt:fs] - weefsel: van draden, 
vgl. Bi] een weefstel wodt et weefsel deur 
een kaorn opscheuven (Dfo), ook: weefsel 
van het lichaam (spor) 
weefstel (Dfo) ['wt:fstsl] - weefgetouw 
Bi] een weefstel wodt et weefsel deur een 
kaom opscbeuven (Dfo) 
weeftechniek (1) ['w..] - weeftechniek 
weeg (p) de ['wt:x] 1. deel van de bedstee 
aan de achterkant in de weeg (p) 
weegbree ['wuybn:] - weegbree: weeg-
breefamilie, ook: elk van de diverse 
bekende soorten weegbree, zoals smalle 
wcegbree smalle weegbree (Ste), briede 
weegbree grote weegbree (Ste), (verz. voor 
blad van de weegbree:) Weegbree oflelie-
blad op 'estienpoest, dan trekt et nut (Ste) 
weegbreefemilie (1) {'w...] - weeg-
breefamilie 

weegbrogge (Obk) ['w...] - weegbrug de 
weegbrogge bi] de koperaosie (Obk) 
weeggeld (Np) et ['w .i 1. geld dat men 
betaalt bij het verkopen van slachtvarkens 
(Np) 
weegschaole ['w.] - weegschaal Doe die 
dikke vent op 'e weegschaole stapte, sleug 
die deur! (Nw), Dat hoeft niet ailemaole op 
'e weegschaole we hoeven dat alles niet 
tegen elkaar af te wegen (wat de één voor 
de ander doet, of de één al wel bij de 
ander op visite is geweest voor hij die 
opnieuw uitnodigt enz) (Obk) 
weegtoestel (1) ['w...] - weegtoestel 
weeïg (Bu) ['wuax] - weeïg weeig zute 
(Bu) 
week (Obk, Ste, be: Nw, n, b: lm, s, p) 
Ook weke (Bdie, Sz), waeke (s) de; weken; 
wekien ['wt:k(o)/'ws: ... ] 1. mannetjeseend, 
woerd 2. z. weke, wiek 11 
weekaende (spor., 1) ['w...] - weekend 
weekblad (verspr) ['wi:gblat] - weekblad 
weekend ['wikent] - weekend 
weekendhuus (spor.)  ['wikcnthys] - 
weekendhuis 
weekendretour (spor.) ['wikcntrotu:or] - 
weekendretour 
weekendtasse (spor) ['w...] - weekend-
tasse 
weekendverlof (spor.) ['w...] - weekend-
verlof 
weekgeld (spor.) ['w...] - weekgeld 
weekkelender (1) Ook weekkelinder (1) 
['w. ..] - weekkalender 
weekkelindex- z. weekkelender 
weekloon ['w...] - weekloon In de 
warkverschaffing was et veeke beerligen 
om en een weekloon tien te kommen (Op) 
weekmaark z. weekmark 
weekmaat z. weekm ark 
weekmark (verspr.) Ook weekmaark 
(Nw), weekmaat (0w) ['w. .] - weekmarkt 
mit een toom biggen in de biggebak naor 
de weekmaat (0w), Doe Haam es op 'e 
weekmaat mit een boer praotte () (vo), 
Wolvegester weekmark d.i. elke woensdag 
(Diz), z. ook onder mark 1 
weekmennig (Bdie, Wol en oost.) de 
['wt:kmenox] 1. een aantal weken, een stuk 
of wat weken Ie inoe'n nog een 
weekinennig waachten voor et zo veer is 
(Bdie, Pe-Dbl), 't  Duurde nog een 
weekmennig (0w), Kun ie me een 
weekmennig helpen in de hujiinge? (Obk), 
Ik gao mit een weekmennig naor Paries 
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over een aantal weken (Wol), We hadden 
de laeste weekmennig een natte pro tse 
(0w) 
weekomzet (spor.) ['w..] - weekomzet 
weekoverzicht (spor.) ['w...] - week-
overzicht 
weekpergramme (spor.) ['w...] - week-
programma 
weeks bw. [wt:ks] 1. weeks, een week 
Weeks d'r nao gebeurde et (Nbk), Weeks 
d'r veur (.) de week ervr (Nbk), ...te 
veuren id. (b) 
weelde de ['wt:ldo] - weelde: rijkdom, 
luxe, toestand van overdaad waarin men 
leeft in weelde leven: Et grootste die] van 
de wereld leeft in weelde (Op), Vroeger 
,beurden we de meensken dankt oons nog 
minder klaegen as now ze in heur weelde 
zwemmen (Op), Wat al een weelde, dawwe 
oons elk jaor een vekaansie permitteren 
kunnen (Nbk), Et is daar (altied lang) gien 
weelde ze hebben het er armoedig (Nbk), 
de weelde niet verdrogen kunnen niet goed 
om kunnen gaan met z'n rijkdom (Sz), ook: 
de vrijheden, mime mogelijkheden die men 
heeft kennelijk niet waard zijn (omdat men 
over steeds over de schreef gaat, er een 
potje van maakt) (Nbk), Ze kommen in 
beur weelde omme ze leven in (te) hoge 
mate in weelde (Nbk), zo ook De maeden 
die valen van weelde uut et spek hebben 
het er erg goed (Ste), Haezekarve kennen 
we wel; fien goed mit een klein bloempien, 
wit, et grujt niet van weelde; 't  is 
onkruudrommel, vaeke op 'e bouw het 
groeit op armetierige wijze (Sz, Ste) 
weelderig ba., bw.; -er, -st ['wt:ldrax] 1. 
overvloedig, rijk, rijkelijk (Nbk) De 
bloemen bluuien weelderig (Nbk) 2. 
luxueus As een meens goed in 't geld zit, 
wodt hij weelderig (Dfo) 3. (vooral van 
paarden, koeien) goed, glanzend eruitziend 
De peerden bin weelderig zien er goed, 
glanzend uit (Np, 01-Nl, Spa, Obk), Dat 
peerd krijt wel haever, ze is aorij 
weelderig (Dho), De pinken bin aorig 
weelderig (Dho), Dat kalfhet de grui goed 
te pakken, et is d'r weelderig van (Spa) 4. 
dartel Mit een stel weeldenjepeerden veur 
de waegen was er goed oppassen as et wat 
wienderig weer was (0w) 5. wellustig, met 
drang om te vrijen (Nbk, Np) Ie moe 'n niet 
zovule eier eten, daar woj' weelderig van 
(Nbk) 
weelderighied Voor -heid z. -hied ['w...] 

weelderigheid: het weelderig zijn in de 
diverse bet. 
weembos (Np) de [wï:mbos] 1. bos 
behorend bij de weme 
weemoed (v) ['w...] -  weemoed, 
weemoedige stemming mit een tikkeltien 
weemoed van beide kaanten ij) 
weemoedig (verspr.) [wi:'mudox] - wee-
moedig d'r weemoedig van wodden (Nbk), 
een weemoedig verbael(j) 
weens 1 Ook waens (El, 0w) de; -en; -ien 
[wi: s/ w: s] 1. wens, dat wat men wenst 
Weens II ['wï:s] - Weens de Weense wals 
weenselik ['wï:salak, ...sak] - wenselijk 
Alles wat weenselik is een gelukkig 
nieuwjaar toegewenst (spor), Ik vun et wel 
weenselik (Nbk) 
weenskaorte (1) ['w...] - wenskaart 
weensken (Db, El, Nbk, Np, Obk, Op, bi, 
j) Ook waensken (El, App), waensen (El), 
weensen (El), weunsicen (s: Nw: 1880), 
weinsken (Nt) zw. ww; overg.; weenskte, 
hetweenskt ['wï:sk/'w:skij/'w:snI'wï:sn/ 
'wÄ:skijPw~jskij 1. begeren, verlangen Wat 
zo] een meenske him nog meer weensken 
willen (Nbk), IJ bin 'n man van 
veuruutgaank genog om te weunsken en te 
willen dat d'r wat meer gaank in et waark 
komt (s: Nw: 1880) 2. toewensen Ik 
weenskefim veerder een plezierigejaordag 
(Nbk), Ze weenskten heur een boel gelok 
mit de anlcoop 0) * Et was te ween-
sken/Dat alle meensken/Heur eigen ge-
breken/Wat beter bekeken/Dan konnen ze 
etpraoten/Over een aan der wel laoten (Op) 
weenst Ook winst (spor.) de [wî:st/winst] 
1. winst, wat men wint weenst maeken 
(spor.), bruto weenst (1), netto weenst (1), 
De weenstgaot veur de baat uut (Sz) 
weenstbejag (Bdie, Nbk, Np) Ook 
winstbejag (01-Nl,  Spa) ['w...] - 

winstbejag Hij dot et uut weenstbejag 
(Bdie, Np, Nbk) 
weenstberekening (1) ['w..] - winst-
berekening 
weensteiefer (1) {'w...] - winstcijfer 
weenstgevend (spor.) [...x.....] - winst-
gevend 
weenstkaans (1) [w...] - winstkans 
weer 1 (bet. 1: Nw, Np en oost., bet. 2: 
alg.) Ook wuer (bet- 1: Ste, Np en west), 
waar (bet. 1: WH) de; weren [wt:arf 
ws:or/wa:r] 1. koopwaar, koopmansgoed 
Dat is daelderse weer koopwaar die een 
daalder kost (Dhau, Bu), 't Is kwattiese 
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weer waar ter waarde van 25 cent (Dhau), 
centerse waerwaar ter waarde van een cent 
of enkele centen (Sz, Op), De bakkiesman 
had alderhaande weer bij bim (Nbk), Ie 
]wiegen weer veur je kwatties je krijgt 
waar voor je geld (v), De winkelman is 
zien waeren an etpriezen (01-Nl) 2. aktie, 
beweging, in verb.: alle weer d'r veur doen 
zich ervoor inspannen, zich veel moeite 
getroosten (Nbk, j), in de weer wezen druk 
bezig zijn met lichamelijk werk, met 
lichamelijke aktiviteiten: Hij is altiedin de 
weer hij is altijd aan het werk (verspt), Ik 
bin drok in de weer om alles klaor te 
kilegen (0w), Hij is bij dag en dauw in 
de weer (Nbk), In de weer blieven, mar 
niet te zwaar tillen! lichamelijk aktief (vo), 
Wat bin de enten weer in de weer wat zijn 
ze weer druk (Spa) 3. z were * Alle weer 
is naor zien geld kwaliteit en belang van 
waren hangen samen met de prijs ervan 
(Op, vo) 
weer II et; weertien (in bep. verb) [wi:or] 
1. weer, weersgesteldheid roezig weer 
roezemoezig, onstuimig weer (Nbk), zo 
ook We kriegen wild weer, et gaot stormen 
(Ste), veraanderlik weer, mooi weer, knap 
weer goed, mooi weer, kreers weer id 
(Nbk), donker weer (Nbk), bruuierig weer 
(bl), waarin weer, koold weer, huterig weer 
koudachtig weer, weer waarbij men ge- 
neigd is te huiveren (Nbk), Et wil niet 
goed mit 't weer het weer verbetert steeds 
maar niet (Nbk), zo ook 't Wil niet van 
rechten mit 't weer id. (Nbk), Et weer was 
aorig helder, die aovend (Op), min weer 
slecht weer: Et wodt min weer we krijgen 
slecht weer (Nbk), biester weer id. (Ste), 
beroerd weer erg slecht weer (spor.), Et is 
gien weer het is slecht weer (j, ho: Nw), 't 
Is gien weer geliek id (Nbk), D'r zit gien 
weer op 'e tuun het weer is niet zo 
geschikt voor de tuin (Nw), Et kon nog 
zoe'n weer wezen of nog zo laete in de 
naacht al was het weer ook nog zo slecht 
(j), vaast weerbestendig (Nbk), dreug weer 
zonder regen, niet regenachtig (Nbk), 
waartegenover nat weer (Nbk, Obk): Et 
wodt nat weer het gaat regenen (Nbk), Et 
is nat weer (Nbk), Tegen nat weer kon de 
schostien nog wel es roet lekken wanneer 
er kennelijk regen op komst was (Obk), Ik 
heb wel roer in de benauwdhied zeten mit 
dat zwaore weer met dat zware onweer 
(Obk), Ie zollen medelieden mit die 

kiender hebben, dat ze alle daegcn zoe'n 
sonde lopen moeten deur alle weer en 
wiend hoe het weer ook is (Dfo), Ik wil es 
even in 't weer kieken ik wil even buiten 
kijken (gezegd wanneer men al een tijd 
binnen had gezeten, ook inzake mannen 
die buiten gingen urineren) (Np), Et weer 
is d'r now, we moe'n now anpakken het 
weer is nu goed, geschikt (Ste), As 't weer 
d'r in vaalt, kan et zaod aorig anhaelen als 
het juiste weerstype optreedt (Nbk), Dir zit 
aander weer bij de zunne gezegd als de 
lucht rond de zon verandert (Bu), Et weer 
warkt niet mit is niet geschikt (Bu), Et is 
gien weer op 'e tuun ongeschikt weer voor 
de tuin (Nw), De kiender bin mit et weer 
geliek zijn erg druk (Nw), Et weer is now 
an de maote het is nu mooi genoeg 
geweest met dit weertype (gezegd bijv na 
vele warme dagen in juli 1994) (Nbk), 
(gezegd als voorspelling:) De kiender bin 
zo drok, d'r komt vast aander weer (Nbk), 

bin zo roer, d'r kon wel aander weer in 
delocht zitten id- (0w), zo ook Askiender 
onstumig binnen, gaon ze voor et weer uut 
dan is er slecht weer op komst (Bu), De 
kiender bin mit et weer geliek, ze bin zo 
balsturig en et stormt (Nw), As de kiepen 
slim tekeergingen, dan zeden ze dat d'r 
aander weer kwam (Np) en (n.a.v. het 
druk, rumoerig zijn van mensen) Wat veur 
weer as et wodt?! We konnen wel storm 
kriegen (Bu), Ie hadden wel es een 
aolpieper in de flesse; as hij dan onrustig 
wodde, dan was d'r aander weer op til 
(Mun), As et mooi weer is en de kiepen 
gaon vroeg binnen, dan kriej' eredaegs 
mooi weer; gaon ze laeter binnen mit mooi 
weer, dan kriej' de volgende dag regen 
(Bu), De koffiemeule was roeg, een teken 
dat d'r aander weer kwam d.i. wanneer de 
gemalen koffie aan het mechaniek blijft 
kleven (Np), An de bijen kuj' ok zien wat 
weer as et wodt: ze kun inien end de 
ielgatten dichtemaeken (j), (gezegd bijv. 
wanneer er iemand met een bochel 
passeerde:) 0e heden, we kriegen ok mal 
weer (Np), Et is weer om hilikerds te 
vangen het is slecht weer (Np), ...om een 
arfenis te delen onvast, onstuimig, 
herfstachtig weer (Np), Dat is ok een 
mooie menister van weer en wind een 
eigenaardige kerel (Pe-Dbl), (gezegd wan-
neer men alleen maar zé praat dat ruzie 
wordt vermeden, dat men alleen over 
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dingen praat waarover men het moeilijk 
oneens kan zijn:) mooi weer en lange 
daegen ( Wol, vo, Op, Nbk): 't Was vanzels 
niet altied mooi weer en lange daegen er 
ontstond ook wel eens ruzie (vo), Et is 
now nog mooi weer en lange daegen 
tussen boor, mar as dat mat staandhoolt! 
(Nbk), Die speuit mit alleman mooi weer 
geeft iedereen gelijk, praat iedereen 
achterna (0w), Gien macht in de wereld 
zal bim bewegen om now mooi weer te 
speulen om nu te doen alsof er niets aan de 
hand is (b), 't Is soms weer om in bedde te 
kroepen, mat ie kun beter op wezen het 
weer is soms zo beroerd dat je maar beter 
in je bed zou kunnen kruipen (Pe-Dbl), 
weer as spek fraai, goed weer (v), oogst-
bevorderend weer: met name inzake het 
halen van nektar door bijen (bs: 0w), 't is 
weer as botter mooi zacht, groeizaam weer 
(Dho) 2. aantastende invloed van het weer 
en/of van het licht (in hout, metaal, 
kunststof enz.) (Nbk) Et weer zit d'r in 
(Nbk), De kiender hebben 't weer in 't 
heufd zijn nogal wild, druk (01-Nl) * 't is 
mat goed dat de meensken zels gien baos 
binnen over 't weer (Nbk), evt. gevolgd 
door ... want dan was d'r nog meer oorlog 
(Nbk), zo ook Et is mat goed dat de 
meensken et weer niet zels in de baand 
hebben (Nbk), ... want dan was d'r nog 
meer ruzie (Nbk), Een noorderstofkan een 
mooi weertien of(Ow), A ovendrood, mooi 
weer an boord (Obk), (gezegd als reaktie 
op 't Is gien weer het is slecht weer:) As 't 
gien weer [gesneden ram] is, dan is 't een 
ujfe of een ram (be: Nw) 
weer III bw. [wt:or] 1. nog een keer, 
herhaald Zak et nog een keer weer zien 
laoten? (Nbk), Hij is wéér trouwd is 
hertrouwd (El), Hij zal et nog een keer 
weer doen (Nbk), Dat doe 'k nooit weer 
(Nbk), Dat verget mij nooit weer (j),  Of 
bij' dfr al weer! of kom je nu al weer (voor 
de zoveelste keer) (Nbk), En de winkelman 
die inpakt, geit et oolde antwoord weer; 't 
Is wat, 't is wat, 't is wat (..) (ba), Zeje 
eerst, en dan ik weer jij hebt eerst de 
beurt, dan ik, bijv. in een diskussie of bij 
aktiviteiten die men samen doet (Nbk), In 
Drenthe, en vooral in Weper en op et oost 
van Oosterwo olde kwammen soms een 
hiele riegel bouwakkers veur van allemaol 
weer aandere eijeners steeds, afwisselend 
(0w), (geirriteerd:) Dan is d'r weer dit, en 

dan weer dat de ene kwestie is er nog niet 
geweest of je hebt al weer de volgende 
(Nbk), (afkeurend:) Wat zit die weer te 
vlaaiken (Nbk), zo ook Man, wat doej'now 
weer, hooi toch es op, aanst hef' de boel 
kepot (Nbk), Wat is d'r now weer! (Nbk), 
Wat hej' now weer te zeuren! (Nbk) 2. 
door, verder met aktiviteiten, vervolgens 
We moe'n mat weer an 't wa.rk, et schoft 
het lange genog duurd (Nbk), We moe'n 
mat weer (es) vo(, donkt mij zo, we moe'n 
la ok nog bij N. an (Nbk), We moe'n mat 
weer (es) op huus an (Nbk) 3. van de 
andere kant, op zijn beurt, terug N had me 
een appel ontneumen en doe heb ik d'r 
stiekem iene weer pakt (t) 4. terug op een 
plek, in een toestand, in de beleving enz. 
Die meensken zullen d'r wel van oplochten 
as ze beuren dat heur vermiste zeun tien 
weer vunnen is (Op), (..) [die persoon] 
leut de wiend weer lopen d.i hier: de lucht 
uit de fietsband (b), Hij is aorig weer 
bijkommen nao die ziekte flink aan-
gesterkt (Nbk), zo ook Hij is weer aorig 
bijkommen nao die ziekte (Nbk), Die is 
nog zo lusteloos, die is d5-  nog niet weer is 
nog niet volledig hersteld van z'n ziekte 
(Nw) 
weer- - eerste lid van bep. scheidbare sst.: 
terug, opnieuw in een bep. toestand, 
beleving, hetz. als weer II bet. 4: Jim 
moe'n oons de haemer wel even 
weerbrengen, beur (Nbk), Brengen jim de 
haemer wel even weer? (Nbk), Om 't 
gereedschap goed weer te kennen, gingen 
ze d'r de naeme in branen naderhand te 
kunnen herkennen (Pe- Dbl) 
weerbeeld (sper.) ['w..] -. weerbeeld: 
geheel van de weersomstandigheden 
weerbelon (1) ['w...] - weerbalon 
weerber (Obk) bn.; -der, -st ['wt:orbr] 1. 
flink, krachtig in het werk een weerbere 
kerel (Obk) 
weerbericht ['w...] - weerbericht: kennis-
geving van de weersvooruitzichten De 
weerberichten bin min (Nt, 0w), Hef' de 
weerberichten ok even heurd? (Nbk) 
weerbok (Np, Nw) de; -ken; -kien ['w...] 
1. gekastreerde bok 2. (verkl.) watersnip 
(Np) 
weerd T (Op, 1, b) de; -en; weertien 
[wuart] 1. waard, kastelein * Zo de weerd 
is, vertrouwt hij zien gaasten (b) 
weerd IT bn.; pred. [wuot] 1. van de 
aangeduide waarde Hoevule is (je) dat 
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woord? (Nbk), Et lokt hiel wat, mar et is 
nog gien vieven twintig gulden woord 
(Nbk), De witvis, die niks woord was veur 
de baande] (.) (j)  2. ertegen opwegend, 
vergelijkbaar in waarde, voldoende Die is 
dat maegien niet woord ze is te goed voor 
hem (Nbk), Dat is et geld niet woord 
(Nbk), En een paantien koffie is jehiel wat 
woord (b), Et het me een goeie segaro kost, 
mar daorom niet, dat was 't mij best woord 
(b), Dat is de muuite wel weordd.i. om  te 
hebben, te kunnen verkrijgen, om zich 
ervoor in te spannen (Nbk, b), ...do muuite 
niet woord (Nbk), Dan kwam d'r niks tot 
staand wat do muuite woord was (b), Et is 
nog een goed net en de muuito van ot 
mitn om en wel woord (b), Mii do naaJdo 
was ze haanzorn, ja, zoek vrouw die was 
wat woord (b), ot ankieken niet woord 
wezen niet om aan te zien, verre de 
mindere zijn (Mun), Dat was ot anhouron 
wol woord (j)' 't Was disso koor niet veule 
woord mit de jacht het resultaat stelde 
nauwelijks iets voor (b), Ei is niks woord 
as otzo moet het levert niets op, stelt niets 
voor, het is niet te doen (Nbk), Et is zo 
gien donder weerdid. (Nbk), zo ook Er is 
me gien mieter woord (Np) 3. in de 
genoemde situatie, omstandigheid, hoeda-
nigheid Ik bin vandaoge niks woord voel 
me niet goed, voel me slap enz. (Nbk), 
...vandaogogien cent woerdid. (Nbk) * De 
eerste klap is een daoldor woord (Nbk, Ste, 
Sz, b), De ieno dionst is de aandero woord 
'k ben graag bereid er iets voor terug te 
doen (Bdie) 
weerde de ['wt:ardol 1. wat iets aan geld 
waard is Wat is do weerdo van zoe'n buus 
op dit ogenblik? (Nbk), Dat hebben zo 
aorig op weerde schat ze hebben de waarde 
ervan behoorlijk goed geschat (Dfo), gion 
weerde kennen van gold te gemakkelijk 
geld uitgeven (Bdie), Hijstoltgien weerdo 
op 't geld geeft te gemakkelijk geld uit 
(Diz, Ld), zo ook Hij het gien weerdo van 
't geld id. (Dhau), rij is gien weerdo van et 
gold en goed hebben de waarde ervan niet 
beseffen (El), Die koe is onkaant, die is 

- van de weerde minder waard geworden 
(Db), zo ook As een peord de moek het, is 
ot aorig van de weerdo of sterk in waarde 
verminderd (Obk) en Et peerd bot con 
schiethakko, do weerde is d'r aorig of 
(Obk) 2. gevoelsmatig belang, betekenis 
die iets voor iemand heeft Zob het veur 

him gien enkele weerde hij hecht er geen 
enkele waarde aan (Nbk), iono in zien 
weerde laoton, d'r gien weerde aa hechten 
(spor.), d'r een boel weerde op stellen het 
zeer op prijs stellen (Obk) 
weerdebepaoling (1) ['w...] - waarde-
bepaling 
weerdebon [w...] - waardebon 
weerdeloos Ook waardeloos (Nbk) ['w..] 
- waardeloos: zonder geldswaarde: Mollen 
vangen ze bij do winterdag, dat dot iono 
die d'r slag en verstaand van hot; zominers 
bin de vellen woordeloos (Dfo); van geen 
waarde, slecht: een woordeloos foguur 
iemand die nergens voor deugt (Wol), Ik 
vien ot waardeloos, zoas zo daor do laosto 
tied mit de netuur ominogaon hebben 
(Nbk) 
weerdepepier (1) ['w.] - waardepapier, 
papier met geldswaarde 
weerdepunt (1) ['w...] - waardepunt 
weerdeverlös (1) ['w...] - waardeverlies 
weerdevol bn; -er, ook wel -der, -st 
['w...] 1. waardevol, enige of belangrijke 
waarde hebbend Ik hobbo hier een grote 
bak mit allerhande prullaria; je kun et wol 
even naokiokon, mat d'r zal wel niet veul 
weerdevols bij zitten (Op), Do signotton an 
een manludegelosie bin now woordevollo 
sioraodon (Obk) 
weerdig (verspr.) bn.; -er, -st ['wuordox] 
1. met enige waarde, ook: met veel waar-
de, kostbaar Aj' wat opgreven is 't vaeke 
een weerdig ding, waj' vroeger bostopt 
hebben (Nw), Ik kan 't d'r niet of kieken 
dat et zo weerdig is dat het zo duur zou 
moeten zijn (Dho), Een haozovol koerden 
zo vroeger omme en ze deden d'r stro in 
om te drogen, as ze temeenson wat weordig 
weren (Ma), zo ook Et vee is aorig 
weerdig (El), et weordige goed de spullen 
die wat waard zijn (Ma): Zo hebben et 
woerdige goed d'r toch wel uur! nl. uit dat 
huis gehaald, bijv bij brand of verkoop 
(Ma), een woordig stok laand (Dfo), Et is 
een weerdigo herinnering een kostbare 
herinnering (Db) 2- in een weerdig voor-
kommen een waardige uitstraling (Obk), 
Ze hebben weordig ofscheid nou- men op 
waardige wijze (Wol) 3. in ot niet weer-
dig wezen het niet verdienen (Np) 
weerdige z. woorschoide 
weergalmen (Nbk) [...'g...] - weergalmen 
(onpers.) Et weergalmt in de bos (Nbk) 
weergao z. weerscheido 
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weergeven - weerlaompien 

weergeven ['w .j - weergeven, terug-
geven: Hok etje niet weergeven? (Nbk), 
Dat speulgoed moei' ie buurjongien niet 
afpakken, geef et him gauw es weer! 
(Nbk) 
weerglas (Bdie, Bu, Nbk, 0w, v) et; 
...glaezen; ..glassien ['w...] 1. weerglas, 
barometer 't  Weerglas giet op-en-daele 
(0w) 
weerhaak z. weerhaoke 
weerhaelen (Bdie, Dho, Nw, Ste) zw. ww; 
overg; het weerhaeid ['wt:ar ... ], in de 
verb et van de dood weerbaelen het bij de 
dood af halen: Hij het et van de dood 
weerbeeld ( Bdie, Dho, Nw, Ste) 
weerhaene (Bdie, Nbk) de; -n; ...haentien 
['w...] 1. windwijzer met de vorm van een 
haan 
weerhaoke Ook weer/zaak (Sz) ['w ... I ... ] - 
weerhaak De hujhaoke zat een weerhaoke 
en om wat hal  uut et vak te haeJen, daor 
begon ie mit bij een nij vak om et hui d'r 
uur te haelen om te voeren (51e, Bu), 
klompebaand mit weerhaoken (01-Nl), 
weerbaokies op 'e zonde ( El), vgl. Jene die 
weerhakies an de zonde kriegt is gien 
goeie baarder, de zonde wodt dan kattelig 
(Sz), Zokke poerden hebben weerheoken 
op 'e koezen, dan kun ze et voer niet 
kwietwodden (Dfo) 
weerheuren (01-N1) {'w...], in tot weer-
beuren tot wederhorens (01-Nl) 
weerholen [...'h ... ] - weerhouden, tegen-
houden De knecht zal vat, mar hij het n 
weerholen (0w), Soms wol ze wel es 
boven bij him zitten gaon (J, max zien 
mem weerhul beat d'r van (v) 
weerhulp(e) (Dhau, 01-Nl, 0w) de ['w.J 
t. wederdienst tot weerhulpe tot weder-
dienst bereid (01-Nl, 0w), 't Is hulp en 
weerhulp (Dhau) 
weerhusien (Nbk) ['wi:orhysin] - weer-
huisje As et weermannegien baten et 
weerhusien staot wodt et min weer, as et 
weervrouwgien buten staot, wodt et weer 
mooi (Nbk) 
weerkaatsen (ba) [2k ... J - weerkaatsen, 
terugkaatsen: Dat was een roer geluud; 
deur de stilte van de straote en de hazen 
weerkaatste et (ba) 
weerkaorte (spor.) ['w...] - weerkaart 
weerkauwen ['wt:ar - herkauwen(lett.): 
De wisselveerze gaot de melktanen kwiet; 
dan proemkt -bij, want et weerkauwen wil 
niet zo goed (0w), Die koenen moe'n wat 

roegvoer hebben om te weerkauwen, dat 
kriegen ze tegenwoordig wel es wat te min 
(Po-Dbl), Die koe staot de bieltied mar te 
weerkauwen ( bi), Et vasscgrös smaekte de 
biesten wel en nao een schoft gongen de 
meersten liggen te weerkauwen (vo), De 
koenen laggen mooi te weerkauwen (Op, 
Nbk), . . .leklcer te... (Nbk), .. .liggen rustig 
te... (Obk) 
weerkauwer de; -s ['w...] 1. herkauwend 
dier Dat hui van dat laand is niet geschikt 
veur weerkauwers, wel goed veur poerden 
(Pe-Dbi) 
weerkennen (Pe-Dbl) ['w ... J zw. ww.; 
scheidb.; kende weer, het weerkend ['w...] 
t. herkennen Om 't gereedschap goed weer 
te kennen, gingen ze d'r de naeme in 
branen naderhand te kunnen herkennen 
(Pe-Dbl) 
weerkenner (spor.) ['w...] - weerkenner: 
weerdeskundige, kenner van het weer, 
iemand die goed het weer kan voorspellen 
weerkeren (Spa) zw. ww; onoverg.; 
keerde weer, is weerkeerd [w ... ] 1. 
terugkeren, in verb. als De rust is 
weerkoord (Spa) 
weerkommen ['w W] - weerkomen: Zal hij 
nog weerkommen? Nbk), Hij is in de 
oorlog mitneumen deur de Duitsers, hij is 
nooit weerkommen (Nbk), Mook wij dan 
niet bliede wezen (..) now 10w  bruur 
weerkommen is en leeft? (b), Geniet mat 
van je kienderjaoren, die kommen nooit 
weer (Nbk) 
weerkriegen {'w] - weerkrijgen Zollen 
we 't nog weerkriegen? (Nbk), Ik heb et 
nooit weerkregen van him (Nbk) 
weerkundig(e) [...'k...] - weerkundig(e) 
weerlag (Pe-Dbi, k: Ste, d, p, b: lm, In) de 
[ wt:arlax] 1. (verwensend) hel, duivel, in 
verb: Loop naar de weerlag loop naar de 
pomp (Pe-DbI, k: St; b: In), om de 
weerlag niet absoluut niet, hoe dan ook 
niet (d, p, b: Im) 
weerlam z. weerlaompien 
weerlammegien z. weerlaompien 
weerlaorn(tien) z. weerlaompien 
weerlaompien (verspr. OS, s, n, b: lm) 
Ook weerlammegien (Bdie, Wol, Sz, n), 
weerlam (b: in, ho: Bu, Np, Nw), 
weeriaom (Bdie), weerlaomtien (b: im) et; 
...laompies ['wt:arl5:ml ... lamoxinl'w ... ] 1. 
watersnip As et weerlammegien mekkert, 
dan kriej' slecht weer (dat doen ze mit de 
vleugels) (Sz), . ..dan kriegen we regen 
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weerleggen - weeromniebrengen 

(Dfo) 2. leeuwerik (Nbk) 
weerleggen (1) [..'l...] - weerleggen 
weerleveren (spor.) ['w...] - weerleveren: 
nog eens leveren, nog eens doen 
weerlocht Ook weerlucht ( Spa) de ['wt:ar 
loxt/ ... ] 1. weerlicht Zoemeraovens kan de 
weerlocht soms lange deurtlikkeren ( Op), 
Dat is een felle weerlocht ( Diz) 2. in as de 
weerlocht zeer snel (Spa, Op): D'r is een 
ongeluk gebeurd, wij' as de weerlocht de 
dokter bellen? (Op), As de weerlucht naar 
bedde, ieje! schiet op, naar bed! (Spa), zo 
ook as een weerlocht id. (D:  Vlogge as 
een weerlocht scheut hij naar et raem (j) 
weerlochten Ook weerluchten (WH) ['w..] 
- weerlichten (letL) Zie 't es weerlochten 
(Nbk), Et begint te weerlochten, lao'we 
mar in huus gaan (Nbk), As d'r een 
rommelbujje komt, weerlocht 't eerst(Dfo), 
Et weerlocht, d'r gaan slangen langs de 
lacht (Bu), As et weerlochtte kan hij weer 
wat ziend), 't Weerlochtte fel bij die don-
derbuije ( Dhau), Et weerlocht de hiele ao-
vend al in et westen (Dhau) 
weerloos ['w..] - weerloos, niet in staat 
zich goed te verdedigen Et is laf om een 
weerloos kiend zoe'n klap te geven (Op) 
weerlucht(en) z. weerlocht(en) 
weermacht (spor.) ['w...] - weermacht, 
leger 
weerman (spor.) ['w..] - weerman, als 
verkl. ook weermannetje in een weerhuisje 
weernemen (p, b: lm) st. ww.; overg.; het 
weerneumen ['w..] 1. op zich nemen, uit-
voeren (p: b: im) 
weeromme bw. [wuaromo] 1. achteruit 
Kuj' een betien weeromme mit die taofel? 
Dan kan et buro d'r ok nog staan (Nbk), 
Ja, dan kuj'niet weeromme dan kun je niet 
terugkomen op wat je hebt toegezegd 
(Nbk) 2. naar vanwaar men komt Now, we 
moe'n ok haast weeromme, eers bin we 
niet veur donker thuus (Nbk), Vat! 
Weeromme jim! (Nbk), Weeromme mooi' 
misschien wel staan in de trein op de 
terugreis (als de trein erg vol is) (Nbk), dit 
pad weeromme het pad volgend naar het 
punt vanwaar men kwam (Nbk) 3. 
teruggekeerd Wanneer znoe'n we weerom-
me wezen? (Nbk), Hij is te kuieren gaan, 
mar hij is nog niet weeromme (Nbk) 4. 
van de zijde van de ander Ik lache weer-
omme (v), d'r niet van weeromme hebben: 
Ik heb n een schop onder de kont geven, 
daar had hij niet van weeromme (Sz), Ik 

zal je een lappe verkopen [een klap 
geven], waar jow niet van weeromme 
hebben (Op) 5. weer bij de bezitter Daar 
moej' vew-zichtig mit ommegaan, hij moet 

fin weeromme hebben (Nbk), Veur een 
haJfsleten mem kriegen we aanst een nije 
weeromme (vo), Hei' van honderd gulden 
weeromme? kan ik het teveel betaalde aan 
wisselgeld terugkrijgen (Nbk) 
weeromme- (z. ook terogge) [wua'romo] - 
terug-, in sst. als weerommefietsen, weer- 
ommesturen; weerommedringen, weer- 
ornmezetten; weerornmebellen, weeromme- 
vraogen (ze zijn in dit woordenboek niet 
alle opgesomd) 
weerommebekken (Db) [wt:o'r...] - terug-
bekken Ie hebben goed weerommebekt 
(Db) 
weerommeberen (Db, Op, Spa) zw. ww.; 
onoverg.; beerde weeromme, is 
weerommebeerd [wi:o'r ... ] 1. (bij varkens) 
opnieuw gedekt moeten worden As et 
varken weeroniniebeert is et wel dekt, mar 
niet drachtig wodden en et is op de vaste 
tied weer bezig (Spa) 
weerommebetaelen [wua'r.] - terug-
betalen: van wat men leent, krijgt 
weerommebieten [wi:o'r ... ] - terugbijten 
(ook lig. (spor.)) 
weerommeblikken (spor-) [wua'r ... ]  - 
terugblikken (lig.) 
weerommeboeken (spor.) [wior ... ]  - 
terugboeken 
weerommebollen zw. ww.; onoverg.; 
bolde weeromme, is weerommebold [wt:a 
'romaboln] 1. (van koeien) na drie weken 
weer tochtig worden en dus opnieuw naar 
de stier moeten Die is weerommebold; hij 
het onder de bolle west, mar is niet 
bevrucht, dan komt hij mit drie weken 
weeromme (Nbk), Sommige jaoren bolden 
haast alle pinken weeromme; dan wodden 
ze soms wel haost drie jaar veurdat ze 
olJcalfden, dan wodden et overlopers (0w) 
weerommeboller (Ma, Obk) de; -s [wuo 
'romobolr] t. koe die weerommebolt (z. 
weerominebollen) Die weerommeboller 
moet vat, want die wodt vuusten te 
schaelik (Obk) 
weerommebrengen [wuo'r...] - terug- 
brengen: retour brengen naar degene van 
wie iets is, in het bijzonder: terugbrengen 
naar een winkel wanneer men niet tevreden 
is, vgl. Ik koop et, onder beding dak et 
weerommebrenge as et niet goed is (Np); 
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weerommedaenken - weerommekommen 

geld dat men teveel had gekregen of dat 
was geleend, brengen: Ik brengje even wat 
geld weeromme, wil ie even oftekenen op 
'e schuldbrief? (Db); reduceren (spor.) de 
veestaepel weerommebrengen (Nbk) 
weeromwedaenken [w:a'r ... ]  - terug-
denken (onoverg.) wit plezier an je 
schoelejaoren weeromnredaenken (Nbk) 
weerommedoen [wi:o'r ... ]  - terugdoen: 
weer in iets doen, stoppen: Doe die 
schoenen es weeromme in die deuze 
(Nbk); terugbezorgen, weer inleveren: 
Now, die appels bin niet goed, die doe ik 
weeromme (Nbk), Dat boek daj' me liend 
hebben wak toch niet neudig, dat doe 'kje 
weeromme (Nbk); als tegenprestatie leve- 
ren: Ie meugen ok wel es wat weeromme- 
doen (Nbk), Ie konnen altied war veur 
him lopen, hij dec nooit es wat weerom- 
me (Nbk), ook: terugpakken Die vervelen-
de vent! Ik zal him wel es wat weeron)-
inedoen (Nbk) 
weerommedouwen [wLar...] - terugduwen 
weeromwedri'jen [wuo'r ... ]  - terug- 
draaien, achteruitdraaien: de grote wiezer 
van do klokke weerommedrijen; ook fig.: 
ongedaan maken van wat men eerder 
goedvond, wat eerder geaksepteerd was: 
Dat kune niet weerommedrijen (Nbk), 
de klokke weerommedri)en de klok terug-
draaien (spor.) 
weerommedrieven [wt:o'r...] - terug-
drijven 
weerommedringen (spor.) [wt:a'r...] - 
terugdringen  
weerommedrokken [wt:o'r...] - terug-
duwen 
weerommefluiten [wt:a'r...] - terugfluiten 
weerommegaon [wt:or ... ]  - teruggaan: 
Gao es een aentien weeromme (Nbk), 
weerommegaon in de tied (Nbk); in weer- 
ommegaon op teruggaan op (1); gaan naar 
het uitgangspunt: We bin mar weerom- 
megaon, et wodde te duuster om nog wat 
te vienen (Nbk); teruglopen, verminderen 
(spor.) De huzen bin nogal weerommegaon 
in depries (spor.) 
weerommegeven [wi:a'r...] - teruggeven: 
aan de eigenaar Ik gaf et mes weeromme 
wit puntbedek met datgene wat je op de 
punt van het mes teruggaf als je dat mes 
geleend had om een vrucht te schillen 
(Np); terugbetalen Ik zal je de holte 
weerommegeven, ik had et geld niet alle-
geer neudig (Nbk); aan kleingeld weer- 

geven (omdat men niet gepast kon betalen) 
Hoevule moe'k je now nog weeromme-
geven? (Nbk); weer verbinden met de 
studio (spor.): Ik geefje now weeromme 
an de studio (spor.) 
weeroinmegooien [wuo'r...] - teruggooien 
weerommegriepen (spor.) [wt:o'r...] - 
teruggrijpen 
weerommegroeten (spor.) [wt:o'r...] - 
teruggroeten  
weerommehaelen [wt:or...] - terughalen: 
terugtrekken Et wodde veuru utdr okt en 
weerommehaeld (0w); ophalen wat eerder 
is gebracht Hael die kraanten war een keer 
weeromme, hij het ze now lange genoeg 
had (Nbk); iemand terug doen keren die 
net is weggegaan Haelbim even weerom-
me, dan kim we dat ok nog even ofwarken 
wit him (Nbk) 
weerommejaegen zw. Ww.; overg., 
onoverg.; jachtte/jaegde weeromme, het 
(beL 1)/is weerommejacht/weerommejaegd 
[wt:a'r --- ] 1. (overg.) resoluut terugsturen 
(van iemand) We hebben die vent 
weerommejacht, hij het hier niks te mac-
ken (Nbk) 2. (onoverg.) heel hard terug-
fietsen of terugrijden Ze is as een gek 
weerommejach t naar Oosterwoolde (Nbk) 
3. (onoverg.; van een zeug) niet bevrucht 
geraken (Diz) De motte jacht weeromme, 
die is niet bevrucht (Diz) 
weerommekeren (Obk) rij. ww; on-
overg.; keerde weeromme, is weerom-
mekeerd [wt:r ... ] 1. hetz. als weerom-
mejaegen bet. 3, z. aldaar As een varken 
opnij roezig wodde, dan keerde et weer-
omme (Obk) 
weerommekieken [w:a'r --- ] - terug-
blikken, terugkijken: op wat eerder is 
geweest We moe'n mar niet te vule 
weerommekieken, we moe i veerder (Nbk), 
d'r op weerommekieken: Hoe kiek ie now 
opje schoefeja oren in dat dörp weeromme? 
(Nbk) 
weerommeklauwen (Db) zw. ww.; 
onoverg.; klauwde weeromme, is weeromO 
meklauwd [wv.o'r ... J  1.  terugkrabbelen, 
op z'n eerdere beslissing of toezegging 
terugkomen 
weerommekoemen z. weerommekommen 
weerommekommen Ook weerommekoe-
men (Bdie) [wt:a'r..J ... ] - terugkomen: 
komen op, in de richting van waar men/iets 
kwam, bij een persoon, een instantie enz. 
terugkeren Komt hij nog een keer ivoor- 
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weerommekommer - weerommeroepen 

omme vanaovend of niet, boe zo! dat 
wezen! (Nbk), Jow bruut is weeromme- 
kommen (b), Hij hoefde niet weeromme te 
kommen ze waren hem niet meer nodig, 
ook: z'n verkering was voorgoed uit, Ze 
lienden eerst van alles uut in vertrouwen, 
nier d'r kwam nooit weer wat weeromme, 
tot aa et veurschieten van geld toe er werd 
nooit iets van teruggebracht, er werd nooit 
iets voor teruggedaan (als dank) (Obk), d'r 
op weeroinmekoinmen het weer aan de 
orde stellen, ook: herzien, met name van 
een eerdere toezegging of besluit (Nbk); 
zich weer vertonen, zich weer mani- 
festeren: Mit griep rnoej' oppassen, want et 
wil wel es weerommekominen (Nbk), Now, 
die het de verkering mit die vent uutmaekt, 
ge!okkig, et verstaand is weeromme-
kommen (Nbk); opnieuw komen Ik moet 
nog een keer bij de dokter weeromme-
kommen (Nbk); niet bevrucht raken: van 
koeien, varkens (zich manifesterend in 
tochtigheidsverschijnselen), en dus nog- 
maals gedekt moeten worden (verspr.) Dat 
varken is aong rood om de kont, hij kon 
wel weeronimekommen (Np), Et varken 
kwam mit drie weken weeromme, die mos 
weer onder de beer ( Bdie, Pc- Dbl), As een 
koe nao drie weken weer bols is, dan is hij 
weerommekominen (Nbk), Now be 'k die 
koe onder de bolle zet, mar now is hij me 
nao zes weken toch weerommekommen 
(01-Nl), Hij komp weeromme (Nt, Ste), 
Die koe komt ieder drie weken weerom-
me, ot is een brulder(Dfo); een come back 
maken (spor.) 
weerommekommer (Ste) de; •s {wua 
romokomî] 1. koe die maar niet drachtig 
wordt en daarom steeds opnieuw naar de 
stier moet 
weerommekopen {wl:o'r ... ] - terugkopen 
weerommekoppelen [w:o'r...] - terug-
koppelen: lett.; ook fig. (spor.) 
weerommekoppeling (spor.) {wt:a'r...] - 
terugkoppeling: het weerominekoppelen, z_ 
aldaar 
weerommekrabbelen [wuo'r...] - terug-
krabbelen (fig.) Now moej' niet weer-
ommekrabbelen, heur! ( Db, Nbk) 
weerommekriegen [wt:o'r ... ]  - terug- 
krijgen: weer in z'n bezit krijgen; 
terugontvangen We hadden etpakkien niet 
goed adresseerd, we kregen et weeromme 
(Nbk); als reaktie krijgen: Hij kreeg een 
sneer weeromme (Nbk); terugkrijgen van 

wat aan groter geld betaald is, of wat 
terugbetaald moest worden Hoevule kriej' 
weeromme? (Nbk), Je moe'n d'r acht op 
geven daj' nog geld weerommekriegen 
(Np); terugpakken (als vergelding): Ik zal 
jow wel weerommekriegen, mien jonge 
(Nbk) 
weerommeleggen [wuo'r...] - terugleggen 
(op de plaats waar iets lag) 
weerommelopen {wl:a'r --- ] - teruglopen: 
naar het uitgangspunt Hij ]cup weeromme 
naor huus (Nbk); achteruitgaan, verzwak-
ken: De verkoop lopt aorig weeromme 
(Nbk) 
weerommeluusteren (spor.) [wt:o'r...] - 
terugluisteren 
weerommemesjeren [wt:o'r...] - terug-
marcheren 
weerommenemen st. ww.; overg.; het 
weerommeneumen [wt:ar ... ] 1. opnieuw in 
bezit nemen J. bar een vore van mien 
akker ofsneden; now, dat hek gewoon 
weerommeneumen (b), Dat scheerapperaot 
doe et niet, mar ze wollen et in de winkel 
niet weeronimenernen (Nbk) 2. intrekken 
(van wat men te sterk heeft uitgedrukt) Dat 
kuj' zo mar niet over mij zeggen, dat/die 
woorden moej' weerO oînmenemen (Nbk) 
weerommepakjcen [wt:o'r ... ] - terugpak-
ken: weer pakken (wat men eerst niet meer 
had); iemand op zijn of haar beurt 
beetnemen Ik pak him nog wel een keer 
weeromme! (Nbk) 
weerommeplaetsen (spor.) [wuo'r ... ]  - 
terugplaatsen 
weerommeplaogen [wt:o'r...J - terugpla-
gen 
weerommereis z. weerommereize 
weerommereize Ook weerommereis (Nbk, 
Sz) [wr.'r ... ] - terugreis We mossen in de 
wiend op boks clen op 'e weerommereize 
van Oosterwoolde (Obk) 
weerommereizen [wt:o'r...] - terugreizen 
weerommerieden st. ww., onoverg.; is 
weerommereden [wt:o'r ... ] 1. terugrijden 2. 
(van geiten, schapen) niet drachtig worden 
na de dekking (Dfo, s) De geit is weerom-
mereden (s), Et schaop is... (Dfo) 
weerommeroepen [w:a'r ... ] - terugroepen: 
door roepen terug doen komen Ze renoen 
him weeromme, hij mos nog wat nut-
nemen vew zien mem (Nbk), J. wodde 
deur die vraoge tot de warkelikhied 
weerommereupen werd zich weer bewust 
van de werkelijkheid (vo); door toe- 
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weerommeroezen - weerommevienen 

juichingen nogmaals ten tonele ver-
schijnen, vaak: opdat er nog een lied ten 
gehore wordt gebracht, vgl. Ze wodde 
weerommereupen deur de meen sken, ze 
mos nog een Jietien zingen (Nbk); iets bij 
wijze van antwoord of reaktie roepen 
weerommeroezen (Dfo, Ma, 0w) zw. ww.; 
onoverg.; roesde weeromme, is weerom-
meroesd [wra'r ... ] 1. niet drachtig worden 
van een varken en dus opnieuw naar de 
beer gaan Et varken roest weeromme (0w), 
• . Is weerommeroesd (Ma) 
weerommerollen [wu'r...] - terugrollen 
weerommeschaekelen [wt:a'r ... ] - terug-
schakelen (fig.), ook wel: een uitzending 
door de studio of de centrale post doen 
overnemen 
weerommeschellen [wt:ar...] - terug-
schelden 
weerommeschieten [wta'r ... ]  - terug-
schieten 
weerommeschoeven [wt:a'r...] - terug-
schuiven, schuivend terug doen gaan, zijn 
Lag d'r niet hielendal genoeg vene op, dan 
kon -bij van aachter Mm d'r wat mit de 
jutte over doen, was d'rjuust wat te viiie 
dan kon hi dat weerommeschoeven in et 
baksgat (Np) 
weerommeschoppen [wua'r..] - terug-
schoppen 
weerommeschrieven [wt:o'r...] - terug-
schrijven Ze het mij al weer schreven, ik 
moet beur sta ongan mar es weeromme-
schrieven (Nbk) 
weerommeslaon [wt:a'r...] - terugslaan: 
daarheen slaan vanwaar iets of iemand is 
gekomen Hij sleug de balie mit de voeste 
weeromme (Nbk); één of meer klappen 
teruggeven: As hijjow slat, siaoj'him mar 
weeromme (Nbk); door te vechten tot de 
terugtocht dwingen Ze hebben dat 
indringende groepien soldaoten weer-
ommesleugen (1); in weerommeslaon op 
terugslaan op, betrekking hebben op iets 
dat eerder is meegedeeld, heeft plaats-
gevonden; terugkeren, zich opnieuw 
manifesteren (Nbk), in verb. als Mit griep 
moej' oppassen, want et wil wel es 
weerommeslaon (Nbk); terugslaan van 
dieren: De drievers raosden doodsbenauwd-  
Hij is weerommesleugen' (b) 
weerommespeulen [wt:a'r...] - terugspelen 
(in bep. balsporten e.d.) 
weeroinmespoelen (spor.) [wi:a'r..] - 
terugspoelen 

weerommespringen [wt:a'r ... ]  - terug-
springen: d.i. achteruit, ook: naar de vorige 
plek 
weerommestoten Ook weerommestotten 
(Nbk, Nw, 0w) [wt:a'r ... ] - terugstoten: 
achteruit stoten, naar de eerdere plek 
stoten 
weeromwestotten [wi:otr...] - terugstorten 
(van geld); z. weeromniestoten 
weerommestromen [wt:a'r.J - terug-
stromen 
weerommestuit z. weeromstuit 
weerommestuiten {wi:o'r ... ] - terugstuiten 
weerommesturen [wL'r...J - terugsturen 
weerommetellen [wEor ... ] - terugtellen 
weerommetoets (1) de; -en [wi:r] t. 
terugtoets, toets voor back spacc 
weerommetrappen [wt:o'n.] - terug-
trappen 
weerommevaeren z. weerommeveren 
weerommevalen [wur ... ] - terugvallen: 
naar de eerdere plaats; in weerommevalen 
op (spor.); meer naar de achterhoede 
geraken (bij het wielrennen) (1) 
weerommevaren z weerommeveren 
weerommevechten [wi:ar --- ] - terug- 
vechten (lett.) N. leut him niet op 'e kop 
zitten, hij  begon weeromme te vechten 
(Nbk) 
weerommeverdienen [wt:or..] - terug-
verdienen 
weerommeveren (OS, Bu, Dho, Np, Nw) 
Ook weerommevueren (Np, Ste en west.), 
weeronunevaren (Wil) [wt:o'r] - terug-
varen 
weerommeverlangen 1w. Ww.; onoverg.; 
verlangde weeromme, het weerommever-
langd [w:n'r --- ] i. terugverlangen (naar) 
Naor die tied hek nooit weeromme ver-
langd (Nbk) 
weerommeverplaetsen [wuar...] - terug-
verplaatsen, ook fig.: As we oons now es 
in die tied weerommeverpla etsen (..) 
(Nbk) 
weerommevertaelen (1) [wi:a'r...] - terug-
vertalen 
weerommeverwaachten [wt:or..] - terug-
verwachten  Wanneer kun we him 
weerommeverwaachten? (Nbk) 
weerommeverwiezen [wuo'r...] - terug-
verwijzen 
weerommevienen [wuor..] - terugvinden: 
door te vinden weer in z'n bezit krijgen 
Wanneer hej' je horloge weeromme-
vunnen? (Nbk) 
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weerommevliegen [wl:a'r ... ]  - terug-
vliegen: door te vliegen terugkeren Er kan 
gebeuren dat deur et minne weer of 
doordat de moer niet vliegen kan de 
zwaann weer weerommevligt di. terug-
vliegt naar het volk waar het van is 
afgesplitst (bs: Dfo), Ze bin van Amster-
dam naar Belde weerommevleugen (Nbk); 
zeer snel teruggaan: door te lopen, 
schaatsen, rijden (op een motor, in een 
auto enz.) We hadden die iene koffer ver-
geten, we bin weerornmevleugen, en doe 
vusen te hadde op et station aal (Nbk) 
weerommevraogen [wua'r] - terug-
vragen: om terug te krijgen 
weerommewarkend [wuo'romawar(o)kijt] 
-  terugwerkend, in mit weeromme-
warkende kracht (v) 
weerommewiezen[w:a'r...] - terugwijzen: 
in de richting vanwaar men komt 
weeroininezeggen [wt:o'r ... ]  - terug-
zeggen: antwoord geven, een reaktie geven 
Hij zee niks weeromme hij groette niet 
terug (Nbk) 
weerommezetten [wuSr...] - terugzetten: 
weer op z'n plaats zetten Ie meugen niet 
zomar wat uur etrekhaelen, zet et es gauw 
weeromme (Nbk); achteruit zetten: de 
wiezers van de klokke weerommezetten 
(Nbk) 
weerommezien {wt:o'r...J - terugzien: 
terugblikken; later nog eens weer zien Hij 
het zien oolde maot nooit weerommezien 
(Nbk), Hij het zien oolde plaetse nog ien 
keer weerommezien (Nbk) 
weerommezuken [wt:o'r...] - terugzoeken: 
nog eens trachten te vinden wat men eerder 
al had gevonden, had gezien 
weeromstuit (Nbk, Op, 0w, b) Ook 
weerommestuit (0w) [wt:a'romstjtI --- ] - 
weeromstuit Ze/s bin 'k van de 
weeromstuit ok wel an een borreltien toe 
(0w), In ruumten waar niet rookt wodden 
mag, gaan sommigen van de weeromstuit 
pro em en (Op), Doe was ze van de 
weeromxn estuit goed bekommen van al die 
praatjes (0w) 
weeroverzicht ['w ... J - weeroverzicht 
weerpiene (verspr.) - weerpijn Weerpiene 
zit op een bep. plak, et komt deur een 
=der plak (Nbk), Ach maegien, die 
koezepiene rechts dat is weerpiene je, et 
zit vast links (Nbk), Doe ik last van 
stienpoesten hadde, had ik weerpiene onder 
de aarms (Db), Ik had dr laeter nog aorig 

naopiene sri, en doe kreeg ik d'r ok nog 
weeipiene an (Ld, El) 
weerpraotien ['w] - weerpraatje 
weerprofeet (Dhau, Obk, Pe-Dbl, Sz) de; 
...profeten ['w.] 1. iemand die het weer 
voorspelt As 't waor is weet ik niet, mar 
weeiprofeten zeggen wel es dat daar mooi 
weer aachter zit nl. achter druilerige regen 
(Sz) 
weerrepot (spot.) ['w...] - weerrapport 
weerriem (spot.) - (vaak verkl.) weerrijm 
weerscheid z. weerscheide 
weerscheide (Bdie, Bu, Dhau, Nw, Ste, 
Obk, Spa) Ook weerscheid (El, Dho, bo: 
Bu, b, bo: Nw), weerdige (Dho, El, Ld, 
0w, b: Im, p), werige (Ld, b: lm) 
weerschouw (Bdie), weergao (El) de, ook 
wel et; -n ['wt:orskejda/ ... ..wt:ardoga/ 
wt:arogo/'wcorskoM/'wt:ogo:] 1- gelijke 
(van een tweetal), evenbeeld, de andere 
van een tweetal: met name van personen, 
dieren de weerscheide van de tweeling 
(Bdie), Dat is de weerscheide van zien heit 
hij lijkt heel erg op z'n vader (Dhau), (van 
twee lammeren:) Zien weerscheid is soms 
groter (ho: Nw), A 'k laomer koop, wik de 
weerdige d'r bij hebben d.i. twee gelijke 
(Ld), (gezegd van een stel paarden:) Waor 
is de weerscheide van de brune? (Bu), de 
weerscheide van de klompe de andere 
klomp (Bdie), de weerscheid van de schoe 
(Dho), Disse koe is de weerscheid van die 
van de buren veel lijkend op, de gelijke 
(Dho) - 
weerschien ['wuarskin, ook wel ..'ski:n] 
- weerschijn, weerkaatsing D'r ligt een 
mooie weerschien op dat spul, dan glaanst 
et mooi (Nbk), D'r ligt een mooie 
weerschien over de bos (Dhau), _op op et 
nije pak (Dhau), D'r zit een weerschien 
over dat goed (Dho), As et heldere maone 
is mit een hele lichte bewolking, kan dr 
zoen mooie weerschien om de maone 
zitten (Spa),  Ben bijzunne is een 
weerschien van de ~ne (Dfo), Dat is de 
weerschien van Pl hij is het evenbeeld van 
N (Nw) 
weerschip (1) ['w..] - weerschip 
weerschouw z. weerscheide 
weersgesteldhied Voor -heid z. -hied 
['w...] - weersgesteldheid 
weerskaanten Ook weerskanten (Spa) mv. 
[w:a(r)skâ:ntnl ... kantn; aks wisselt] 1. 
weerskanten, beide kanten We hebben an 
weerskaanten goeie buren (Op), Vanaovend 
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kommen de weeiskaanten buren tepraoten 
(Db), Et koor is et gestoelte an weers-
kaanten van de preekstoel (El), Vroeger 
was hier de 'buurt: zes en weerskanten aan 
beide kanten van de woning van de 
desbetreffende persoon (Spa), Op weers-
kaanten van de hul vakken was op lene 
kaante de dele, op de nadere kaante was 
een uutlaote as bargruwnte veur een buit 
dingen (0w) 
weerskanten z weerskaanten 
weerslag (Obk, b: in) de ['wua(r)slax] 1. 
terugslag (b: In) 2. in HIJ maekte as de 
weerslag dat (..) als de weerlicht (Obk) 
weerspiegelen [wi:o(r)'spi:gln] - weer-
spiegelen: weerkaatsen, terugkaatsen in 't 
waeter zien weerspiegelen (0w) 
weerspreuk(e) (spor.) ['w...] - weerspreuk 
weerstaand (Wol, 1, b) Ook weerstand 
['w...] - weerstand, verzet D'r is nogal wat 
weerstand tegen (Nbk), de weg van de 
minste weerstand; ook: bep. schakel-
element (spor.) 
weerstal (b: In) de; -len ['w...] 1. oude 
gerechtsplaats 
weerstand z. weerstaand 
weerstaon [ w:o(r)'st ... ] - weerstaan: stand 
houden HIJ kon de verleiding niet 
weerstaon (Nbk) 
weerstation (1) ['w...] - weerstation 
weersveraandering (spot.) ['w...] - weers-
verandering 
weersverwaachting (spot.) ['w...] - weers-
verwachting 
weersveurspelling (spor.) ['w...] - weers-
voorspelling 
weersveuruutzichten ['w...] - weers-
vooruitzichten De weers veuruutzichten bin 
aorig goed (Db) 
weerszieden mv. [wuo(r)sid; aks. wisselt] 
1. weerszijden,  weerskanten, in an weers-
zieden: De stiepe is dwasover, die paste an 
weerszieden in een kepe in et kezien (Ste) 
weertrouwen (Dfo, Np, 01-Nl) zw. ww.; 
onoverg.; trouwde weer, is weertrouwd 
['w --- ] 1. hertrouwen, nog eens trouwen Ze 
bin weertrouwd (Np) 
weervienen ['w...] - weervinden, terug-
vinden Now nloei't  niet zo opbergen daj't 
niet weervienen kunnen (0w), Die is zo 
dunne, de kuj' in 't bedde niet weervienen 
(Ld) 
weervrouwgien (Bdie, Nbk) et; ...vrouw-
gies ['w...] 1. vrouwtje in een weerhuisje 
weerweide (Bdie, Dfo, b: im, p, be: Bu, 

Nw) de ['w...] 1. bep. ziekte bij het vee: 
weerweide (Bdie, p, b: im) 2. in in de 
weerweide kommen het slechter krijgen 
(nadat men het eerder maatschappelijk 
beter heeft gehad), ongewoonte 
ondervinden (b: Im), van vee (ho: Bu, 
Nw): zich onwennig voelen op een nieuwe 
plaats 
weerwekker z_ weerwikker 
weerwikken (Bu, Dhau, Obk) onbep. w. 
['w...] i. (van koeien) met z'n kop voor op 
et stil staan (Bu), ook: met z'n neus tegen 
een paaltje e.d. (Dhau) 2. wikken en wegen 
(Obk) Veur ze et besluut naaien, zatten ze 
nog mennij keer te weerwikken (Obk) 
weerwikker (Dfo, Mun, Nbk, Np, bi, j) 
Ook weerwe/çjce, (Obk: bet. 1, 3) de; -s; 
-tien ['wt:arwkr/ ... wskr] 1. dat wat ie-
mand tot barometer is: gevoelige plek aan 
iemands lichaam of litteken dat pijnlijk 
steekt bij weersverandering (wat daarom 
als voorteken geldt) Littekens kun weer-
wikkers wezen (Np), Dat bien dam- hek 
een weerwekker en (Obk) 2. iemand die 
verstand heeft van het weer, die 
weersveranderingen voelt aankomen (Nbk, 
bi) 3. kwartelkoning (Obk) 
weerwolf (v) de; ...wolven ['w...] 1. weer-
wolf (lett.) (v) Pattie hadden et over 
weerwolven (v) 2. veelvraat (Nw) Die vret 
wel zo vule, dat is wel zoe b weerwolf 
(Nw) 
weerze (Db) de; -n ['wua(r)zo] 1. hetz. als 
rille (het. 3), z_ aldaar etgrös in de weerze 
(Db) 

weerzem (Sz) bn.; -er, -st ['wi:orsm, 
... s m] 1. zich flink werend, hard werkend 
Die is vandage okaarig weerzem west (Sz) 
weerziek (Bu, Nbk) ['w ... J - weerziek As 
bonnen en katten weerziek binnen, dan 
vreten ze grös, dan geven ze over (Bu) 
weerzien 1 (vo) et ['w...] 1. weerzien, 
hernieuwde ontmoeting HiJ docht en et 
weerzien van M (vo) 
weerzien II st. ww.; overg.; het weerzien 
['w...] 1. weerzien, terugzien Nao die tied 
hek die oolde meensken nooit weerzien 
(Nbk) 
wees de; wezen; wesien [wt:s] i. wees, 
kind dat de vader en moeder verloren heeft 
Dat maegien is biJ pleegoolders groot-
brocht, want ze was een wesien (Obk) 
weesgegroetje (Ste) [wt: sxo'xrutjo] - 
weesgegroetje 
weeshuus ['w ... J - weeshuis 
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weeshuuskiend (1) Ook weeskiend (1) 
['w.../...] - weeskind: kind in een weeshuis 
weeskiend z. weeshuuskiend 
weet de [wi: t] 1. weet, kennis Hij het een 
boel weet van zokice dingen weet er veel 
van (Obk), Wat de grote heren onder 
mekaander bekonkelen, daor t-legen wij 
toch gien weet van (Op), Hij zal 't vanzels 
wel an de weet kommen (El, Np, Obk), 
Hoe bij' dat an de weet kommen? (Nbk), 
Hij het dr wel weet van (Np), d'r weet van 
hebben het weten (Db, Nbk, b), Ik bin toch 
an de weet, hoe et in mekeer zat weet het 
nu (Db), We hebben ok weet van innerlike 
vrede ( b), Mar wij hebben ok weet van 
innerlike vrede (b), ergens gien weet van 
hebben het niet weten, ook: er geen benul, 
besef van hebben (Db, Nbk, ba), zo ook 
Daor hak toch hielemaole gien weet van 
(Nbk) 2. kennisgeving, seintje om te doen 
weten (Bu, Nbk) even de weergeven doen 
weten, een seintje geven (Bu), iene de weet 
geven een teken, seintje geven (Bu, Nbk) 
3. iets dat men weet (spor.) veurjow een 
vraoge, voor mij een weet (spor.), Et L 
mar een weet men moet het maar weten 
(spor.) 
weet- Z. wiet- 
weetal (spor.) ['wutal] - weetal 
weetgierig (vo, 1) [...'x...] - weetgierig Hij 
hadde nog nooit zoe'n weetgierige leerling 
had, zeebij(vo) 
weethoe- z_ onder wiet- 
weethoelange z. wiethoelange 
weethoemooi (Db, Nbk) bw. {'w...] 1. zeer 
fraai mit een weetboemooijassien an (Db) 
weethoevaeke z. wiethoevaeke 
weethoeveer z. wiethoeveer 
weethoevule z wietboevule 
weetwaor z. wietwaor 
weetwat (Sz) bw. ['wt:twat] 1. in zeer 
hoge mate Die schijvpen gaon weetwat 
omhoog mit et schutten (Sz) 
weewaeter (Bdie) Ook weewater ( Sz), wei-
wueter (Np) ['wt: ... / ... ..we] ... ] - hartwater 
Soms k.riej' weiwaeter in de mond (Np) 
weewater Z. weewaeter 
weewip Z. hee wio 
weg 1 Voor wege (vert. vorm) z. bet. 2 de; 
-en; weggien [wex] 1. weg (waarover men 
gaat) een weg anleggen, de weg van 
Oosterwoolde naor Wol vege, een briede 
weg (Nbk), een smalle weg (Nbk), een 
rustige weg (Nbk), een droklce weg (Nbk), 
de grote weg di. een doorgaande weg die 

breed is vergeleken bij de andere wegen in 
de omgeving (Nbk), Wie leup daor over de 
weg? (Nbk), Men is langer in geveer van 
iens leven, aj' op 'e weg binnen (b), 
Gelokzalij de meenksen die in heur hatte 
slichte weg hebben een geëffend pad (in 
fig. zin) (b), D'r gaot iene de weg langes 
(Np), Die is altied bij de weg loopt altijd 
op straat, zo ook Hij is altied bijpad en 
weg z. onder pad 2. richting waarlangs 
men gaat, baan die men volgt, route iene 
de weg wiezen, de weg weten, naor de 
bekende weg vraogen, recht van weg recht 
van overpad (om over een weg te gaan) 
(Bu), dezelde weg holen (Nbk), De twiede 
koeke gong de weg van de eerste werd 
vervolgens ook opgegeten (b), Doe gong 
elk zien eigen weg weer naor huus (j),  op 
weg gaon(ba), op 'e goeie weg fig.: goed 
bezig (spor.), waartegenover op 'e ver-
keerde weg (spor.), weg noch steg weten 
op een bep. plaats in het geheel niet 
bekend zijn (Ld, Obk), op weg wezen 
onderweg zijn (ook fig.), iene op weg 
helpen, Dat ligt meer op jow weg dat is 
meer aan jou, (van een vrouw) 't Is een 
rammelschute, iene die an ien weg praot 
aan één stuk door (Nbk), zo ook 't Gaot an 
ien weg deur (Nbk), Hij jammerde an ien 
weg deur (Nbk), iene in de weg staon 
...zitten, ...lijgen, zo ook (verb.:) Stao ik 
jow in de wege? (b, Nbk), Die taofel wik 
daor weg hebben, die staot me in de wege 
(Nbk), Jim hoeven nog niet vot te gaon, 
blief nog mar even, jim zitten oons niks in 
de wege! we hebben geen last van jullie, 
blijf gerust nog een poosje (Nbk), in de 
wege zitten dwars zitten (Nbk): Ie zitten 
mij in de wege (Nbk), Dat ze now nooit 
zegd hadden waoromme ze niet op zien 
jaordag west hadden, dat zat zn in de wege 
(b, Nbk), Ie lopen me in de wege je loopt 
me voor de voeten (Nbk), Hij lopthimzels 
in de wege loopt zichzelf voor de voeten 
(Nbk, 0w), ook: weet eigenlijk niet goed 
wat hij nog loopt te doen (Nbk), Hiy zat 
bimzels in de wege zat daar, maar voelde 
zich ongemakkelijk (Nbk), Dat ligt jow 
toch niet/niks in de wege?waarom zou het 
er weg moeten, jij hebt er toch geen last 
van dat dat daar ligt? (Nbk), Ik heb beur 
niks in de wege legd, daor kan 'k mien 
heufd rustig om daeleleggen heb haar 
absoluut niet dwarsgezeten (Dhau), Die zet 
niet vule uur de wege die persoon doet niet 
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veel, presteert niet veel (Nbk), zo ook Hij 
lopt de kaanties d'r of; hij zet niks out de 
wege (Ld), Gao es evenpies/wat out de 
wege opzij (Bu, Nbk, Dho), zo ook Gao 
(es) out de wege! (Dfo, Nt), Hij wol veur 
gien cent uut de weg hij wil geen 
millimeter opzij (Dfo), (verb.) Hij het 
nargens gien nacht an, et warkgaot hij et 
Best uut de wege aan het werk onttrekt hij 
zich het liefst (Obk), Dat oolde bessien 
kan haost niet meer uut de wege kommen 
kan zich maar moeilijk meer verplaatsen 
(Obk), Die kan heel wat uut de wege 
zetten kan heel wat werk verzetten (Spa), 
Et oolde meenske kan haost niet meer uut 
de weg kommen zich voortbewegen (Obk), 
Daor kan 'k niet mit uut de wege kan ik 
niet mee overweg, mee uit de voeten (Spa, 
Nbk), niet uut de weg kunnen machteloos 
zijn (El, 01-Nl), Gieniene die oons meer 
wat in de wege legde ons op één of andere 
manier hinderde (v), je eigen weg gaan 3. 
manier om te bereiken, middel 't Is de 
beste weg omfe doel te berieken (Nbk), op 
de weg van geloof; van liefde, van ver-
dreegzembied... (b) 4. af te leggen af-
stand Ik heb de kotste weg mei neumen 
(Np) 5. doortocht Et waeter moet now 
ienkeer een weg zaken (Nbk), d'r wel/gien 
weg mit weten (1) 6. stappen die men moet 
maken, ontwikkelingen die men moet 
ondergaan om ergens te komen Hij het 
nog een hiele weg te gaon, as hij prof-
voetballer wodden wil (Nbk) * De weg ]op 
langs de deuxe gezegd wanneer men niet 
weet wie de vader van het kind is (Bdie) 
weg II bw. [wex] 1. vandaan Waar 
kommen ze weg?, Waor bef' dat weg? 
(Nbk), Waor komt die brief weg? (Nbk), 
En now weten jim mitien waor de 
knieperties weg kommen (b), Et is wel 
behaegelik af' uut de koolde weg in huus 
kommen (Ste), Bij de meerste koenen was 
de melk d'r haast schone onder weg en ze 
vermaegerden stark (vo), Daar wil nog wel 
es wat aachter weg kommen dat kon nog 
wel eens een bep. gevolg krijgen, een niet 
verwachte ontwikkeling opleveren, een 
eerder niet vermoede, werkelijke oorzaak 
opleveren, een intrigerend groter verband 
in beeld brengen (b), zo ook Dat 
onderzuuk kon nog wel es wat aachter weg 
kommen (Pe-Dbl), Daar kuf' niet omme 
weg daar kun je je niet meer aan 
onttrekken, dat moet je aksepteren, daar 

moet je aan mee doen (Obk), Dat hef'je 
kiender now ien keer beloofd, daor kuj' 
niet meer veur weg id. (Nbk, Obk), zo ook 
't Is zo gesteld, en dan kuf' d'r niet om weg 
(Dfo), Hij het et veer weg had is erg ziek 
geweest (ho: Bu, Nw), zo ook Hi5 hei 't 
dikke wegwas erg ziek (b) 2. (vot is vaak 
gebruikelijker) niet meer aanwezig Dat is 
nooit weg dat kun je goed gebruiken 3. 
overleden Ihj is (al) weg (Ld, Nbk) 4. (vot 
is gebruikelijker; als waarschuwing of 
opdracht) verwijder dat/jezelf Weg mit dat 
mes (Nbk), Weg wezen! (Nbk), Weg mit 
dat gedoe in depoletiekflNbk) 5. (vot is 
gebruikelijker) verwijderd, van de des-
betreffende plaats een hiele aendc weg 
(Nbk), Hij zoifow graeg hebben willen as 
huushoolster; dan waj'nietzo min weg dan 
had je het niet zo slecht getroffen (5) 6. in 
argens weg van wezen (spot-) 7. door-
gaand, voortgaand zo praotende weg 
(Nbk), Ikheb ot in de loop weg even daon 
(Bu), Vasse keze snidt rij weg (NI), in 't 
wilde weg onbesuisd, her en der gaand, 
schietend enz (Spa, b), stiekem weg op 
stille, stiekeme wijze (b), onder 't lopen 
weg (b), ongemurken weg zodat het niet 
werd opgemerkt (Nbk, j), zo ook zo 
kwaanskwies weg (b), veur 't vaderlaand 
weg voor het vaderland weg (b) 8. in 
(onpers) d'r om weg gaon zich voordoen 
van ontzettend veel lawaai, ruzie, plezier: 
't Ging d'r vreeslik om weg ze gingen er 
vreselijk tekeer (bo: Bu, Nw), Etgaot d'r 
daor om weg wat maken ze daar veel 
ruzie, lawaai, wat werken ze hard (Dho, 
Nbk), zo ook Et gaat d'r om weg (Bu, 
Nbk, Np), et gong d'r luudruchtig om weg 
(Ow),Et gong d'r roer om weg (b: In) 9. in 
wat weg hebben van lijken op De zaod-
sta ele van een weegbree het wel wat weg 
van rottestat (Obk) * Op en op en weg is 
weg z. onder op 1 (Np) 
weg- - weg-: verwijderend, verdwijnend: 
eerste lid van sst als wegbaenselen, 
wegstromen, die niet alle in dit woor-
denboek zijn opgenomen; i.p.v. weg-
treedt als eerste lid veel vaker vat- op, z. 
dus vooral de sst. die met vot- aanvangen 
weganduding ['w..] - wegaanduiding 
wegansluting (spot-) ['w ... j  - wegaan-
sluiting 
wegbaanselen z wegbaenselen 
wegbaenselen (Ma, 01-Nl) Ook wegbaan-
selen (Obk, Pe-Dbl), wegbeinselen (Op, 
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wegbargen - wegeri'je 

Sz) ['wcyb:sinJ ... bâ:sh2L.J - wegsturen, 
wegbonjouren, wegj agen Af' niet gauw 
ophoepelen zak je wegbeinselen (Sz), 
Wees toch es veurzichtiger mit die spullen, 
je hoeven ze toch niet zo weg te baenselen 
(01-Nl) 
wegbargen (Bdie, El, Np, Op, 0w, Wol) 
['w] - wegbergen et wegbargen vew- de 
kiender (0w) 
wegbelasting de ['w ... J  1. hetz. als 
straotbe]asting, z aldaar 
wegbezunigen (spar.) ['wJ - wegbe-
zuinigen 
wegblaozen (Nbk, Op, Ste) ['w.] - weg-
blazen Dat moej' niet wegblaozen dat is 
niet niks, dat moet je niet onderschatten 
(Nbk) 
wegblieven (spar.) ['w ... j  - wegblijven, 
niet op komen dagen 
wegblokkade ['w ... J - wegblokkade 
wegbranen [w ... ] - wegbranden: uitbran-
den, uitbijten, verbranden: Die turf is een 
sinoeze, die braant zo weg (Op), verder in 
d'r niet weg te branen wezen er lang, bij 
voortduring zijn (Nbk), ook van iemand 
die in een vaste, bestuurlijke positie, op 
een vaste plek in een organisatie enz. blijft 
zitten (Nbk) 
wegbrengen ['w..] - wegbrengen: naar een 
hap- plaats vervoeren, ook: personen naar 
een hap. plaats brengen, ook: naar de 
laatste rustplaats brengen (Bdie, Wol en 
verspr oost.) Die hebben we wegbrocht 
(Ste), zingende wegbrengen de overledene 
op het kerkhof naar het graf brengen, 
tezamen met het zingende kerkkoor (Ste) 
wegbrengklant (El, Spa) de; -en ['w..] 1. 
klant die de waren thuis gebracht krijgt 
wegcieferen (Nkb) ['w..] - wegcijferen: te 
sterk relativeren, onderschatten, in verb. 
als Dat moej'niet wegcieferen (Nbk) 
wegcircuit (spor.) ['w ... J - wegcircuit 
wegdaenken (spor.) ['w...] - wegdenken, 
in verb. als Dat vaalt niet meer weg te 
daenken hoort er gewoon bij, zou je niet 
meer willen missen (Nbk) 
wegdaeveren (Dmi) zw. ww; onoverg.; 
daeverde weg, is wegdaeverd ['w..] 1. hard 
weglopen 
wegdoen (spor.) ['wJ - wegdoen: 
wegleggen Doe dat es even weg (Nbk); 
opruimen, weggooien Ie kun et net zo goed 
wegdoen, want et ligt d'r mar te rotten 
(Nw) 
wegdommelen (s) ['w ..J - wegdommelen  

wegd6rp (1) ['w ... J - wegdorp 
wegdri'jen (Nbk, Spa) ['w ..J -  weg-
draaien, opzij draaien Hij drijjt d'r altied 
de kont veur weg onttrekt zich altijd aan 
een opdracht, aan een gemeenschappelijke 
klus, doet nooit wat hij eerder heeft 
toegezegd enz. (Spa), ...de kont d'r altied 
veur weg id. (Nbk) 
wegdromen (ko) ['w...] - wegdromen Doe 
k mij es languut strekte, droomde ik weg 
(ko) 
wegduken (0w) ['w.] - wegduiken Een 
veurbijganger, wat rond in de schoolders 
en diepe in de kraege wegduukt (0w) 
wege z. onder weg  
wegen st. ww.; overg., onoverg; het 
weugen ['wt:gi]] 1. (overg.) de zwaarte, het 
gewicht vaststellen Ik zal et es even wegen 
op 'e weegscbaoie (Nbk), suker wegen, je 
wegen laoten zich laten wegen 2. (overg) 
de strekking, het belang van iets nagaan 
Hij weug zien woorden goed veurdat hij 
wat zee (Nbk), nao wikken en wegen 3. 
(onoverg.) zwaar zijn zoals wordt genoemd 
Vieventachtig pond, zee hij doe wies, en 
as hij meer weegt, betaal ik lijm dubbeld 
(vo), Hij weegt twiebonderd pond (Np), 
Dat weegt zwaor telt sterk mee, is erg 
belangrijk (Nbk), Dat weug etrwaorste gaf 
de doorslag (b) 4. (onoverg.) zwaar zijn 
Die man is een groffe knevel, hij weegt d'r 
wat in  (Op), Dat weug etzwaorste was het 
belangrijkst (b) 
wegenbelasting ['wi:gij  - wegen-
belasting 
wegenbouw ['w ... J - wegenbouw Hijzitin 
de wegenbouw is werkzaam in de wegen-
bouw (Nbk) 
wegenkaorte (spor.) ['w ... j - wegenkaart 
wegenlegger (01-N1) de; -s ['w ... J 1. bep 
legger bij het waterschap 
wegennet (spor.) ['w..] - wegennet 
wegens (verspr.) ['wt:gs] - (nogal 
formeel, weinig frekwent gebruikt) we-
gens, door wegens ziekte 
wegenwacht ['w...] - wegenwacht 
wegenwachtstation ['w...] - wegen-
wachtstation 
wegeri'je de; -n (bet. 2); ..ri'jgien (bet. 2) 
[...'r...,  z. ook -i'je] 1. het wegen 2. 
instrument om te wegen (Db, Dhau, k: Ste) 
In 'De Zon' hadden ze een wegerie. Et 
bollegien weug vieventachtiij pond (vo), 
De meesten [nl. de kooplui op de markt 
die boekweit kochten] baelden dan een 



wegfrommelen - wegkommen 

klein wegerijgien veur de dag. Ze weugen 
Ze; ze weugen misschien een halve kop en 
berekenden daon.zut et gewicht van een 
mudde(k: Ste) 
wegfrommelen (Nbk, Pe-Dbl) ['w...] - 
wegfrommelen 
weggaffelen (Dfo) [wcxafiij - door te 
gaffelen (bet. 1) wegnemen Mit et dösken 
rnit de rosmeule mos et stro weggaffeld 
wedden (Dfo) 
weggaon ['w...] - weggaan: vertrekken 
Doe ik in .Berkoop bij him weggong (.) 
(b), Gao (toch) weg (je) hoe bestaat het, 
dat meen je niet, dat kan toch niet zo zijn 
(Nbk) 
wegge (Dhau) de; -n; weggien ['wego] 1. 
hetz. als riegelewegge, z_ aldaar. 
weggebruker ['w...] - weggebruiker 
weggeven zw. ww.; overg.; het weggeven 
['wexubrp] 1. weggeven, schenken Hij gaf 
een segare en een paer slokkies weg 
trakteerde op ( ... ) (1), Hij geit alles weg is 
veel te royaal, hij geeft iedereen altijd 
maar van alles en nog wat (Nbk), Wat ie 
weggeven hek liever op 'e schoppe as op 

baand: gezegd tegen iemand die zuinig 
doet maar wel opschept (Ste) 2. (wederk.) 
zoveel schenken, aan een ander geven dat 
men zelf niets overhoudt (verspr.) Hij is 
zo goed as koeke, hij geit him zuver weg 
(Obk), Hij geit himzels weg (Ld), Ie kun 
Jezelf ok weggeven (Spa), Dat meens geeft 
beur ok niet weg dat is een knieperd ze is 
gierig (01-Nl), zo ook Hij geit him niet 
weg hij is zo deun as de pest (Diz) 3. 
(wederk.) diarree hebben (Diz) 
weggieselen (Bu) zw. ww.; overg.; 
gieselde weg, het weggieseld ['wexisii] 1. 
wegjagen 
weggooi- ['w...] - weggooi-, in sst. als 
weggooiverpakking, weggooiflesse, ze zijn 
in dit woordenboek niet alle opgesomd 
weggooien (spot.) zw. ww.; overg.; gooide 
weg, het weggooid ['w...] 1. door weg te 
gooien zich ontdoen van 
weggooiverpakking (Sz) - weggooi-
verpakking 
weggraaien (Ste) zw. ww.; overg.; graaide 
weg, het weggraaid ['wexra:j] 1. met een 
graaiende beweging wegpakken Hij graai-
de et mij gauw veur de neuze weg (Ste) 
weggreven (Diz) st. ww.; overg.; het 
weggreuven ['w...] 1. gravend weghalen. 
weggribbekn zw. ww.; overg.; gribbelde 
weg, het weggribbeld ['wexrtb1i] 1. min of 

meer tersluiks wegpakken Dat koekien 
gribbelde ze daar weg (Nbk) 
weggrissen (Spa) ['w...] - weggrissen 
weghaelen ['w...] - weghalen, vandaan 
halen, van z'n plaats halen Et is een 
scbandaol dat ze zovule oolde nieensken 
uut heur vertrouwde omgeving weghaelen 
willen (Obk), Bij zaand schieten gong iene 
onder in et zaandgat en gooide et zaand 
naor boven, zodaj' et daor weghaelen 
konnen (Ste), Om d'r wat geld tusken weg 
te haelen, tuugden de boeren vaeke zels 
weer een Jong peerd an, dan konten ze een 
duur, goed warkpeerd verkopen om eraan 
te verdienen (0w), Hij wil 't wel veur de 
helsdeuren wcghaclen wil zich er tot het 
uiterste voor inspannen, heeft er alles voor 
over om het zover te krijgen, om eraan te 
komen enz. (Obk), iene et bloed onder de 
naegels weghaelen iemand tot het uiterste 
tergen (Db), Hij het et veur de dood 
weghaeld hij heeft het nog net gered maar 
was bijna gestorven (Dfo, Dhau, El, 01- 
Nl), zo ook Hij kan 't wel veur de dood 
weghaelen moeten gezegd met name bij 
een ernstige ziekte of een zware operatie 
(Db) en Daenk d'r omme dat hij een heel 
ende weg west het, hij [met name een arts] 
het 5v veur de dood wegbaald (Sz) 
weghangen (1) ['w...] - weghangen 
wegharken (spor.) ['w...] - wegharken 
weghekkelen (Obk) zw. ww.; overg.; 
hekkelde weg, het weghekkeld ['w...] 1. 
weghalen door te hekkelen (z. aldaar) We 
hebben de zoden en zompen uut de sloot 
weghekkeld (Obk) 
weghelte ['w...] - weghelft De linker 
weghelte was opbreuken (Wol) 
wegheuzen (Sz) zw. ww.; overg.; heusde 
weg, het wegheusd ['wexli&:zi] 1. hozend 
wegnemen 
wegjaegen z. votJaegen 
wegkiepen (Np) zw. ww.; overg.; kiepte 
weg, het wegkiept ['w...] 1. door te kiepen 
wegdoen, hetz. als votkiepen, z. aldaar 
Touwtoppen daor wun ie et touw omme, 
en dan kiep ie hini weg (Np) 
wegknippen (verspr.) ['w...] - wegknippen 
(met een schaar e.d.) 
wegkommen st. ww.; onoverg.; scheidb.; 
is wegkommen {'w...] 1. van z'n plaats 
komen, vandaan komen We zitten onder de 
moezen, waor dat goed wegkomt (Np), Hij 
kreup onder de toeke mit de zwaami bijen 
weg (j) Wat een geschxaep [wat een 



wegkontakt - wegpiepen 

gesappel om aan geld/om aan de kost te 
komen], ik weet niet waor et wegkommen 
moet (Ste), Soms komt d'r aachter minne 
dingen nog wel es een botten gelok weg 
volgt, brengt met zich mee (II, argens 
gcnaodig veur wegkommen een straf, een 
vervelende gebeurtenis of ervaring an-
derszins bespaard blijven (Nbk, Obk, Wol), 
Ik bin d'r goed veur wegkommen kwam er 
goed af (Dfo), Hij is mei- schaedelik veur 
de arfenisse van zien zieke tante weg-
kommen is op een teleurstellende manier 
misgelopen (Op), We bin d'r schaedelik 
voor wegkommen hebben het sneu genoeg 
niet gekregen (Db, Nw, Obk, 01-Nl, Ste, 
Wol) 
wegkontakt (spot.) [w...] - wegkontakt 
wegkopen ['w.] - wegkopen: door koop 
iemand uit een bep. positie halen (bijv. een 
topvoetballer) 
wegkroepen z. votkroepen 
wegkroepertien z votkroepertien 
wegkrupen z. votkroepen 
wegkrupertien z. votkroepertien 
wegkwienen z. votkwienen 
weglaoten ['w...] - weglaten (z. ook 
votlaoten) Et lat niet weg, dat (..) het 
neemt niet weg, dat ( ... ), niettemin 
(verspt OS, Bdie, Op, Sz): Et lat niet weg, 
dat et een hiele toer was (Ma), ...dat hij 
daordeur nog laete thuuskwam (El) 
weglazeren z. votlazeren 
wegleggen zw. ww.; overg., onoverg; 
legde weg, het weglegd ['w...] 1. (overg.) 
ter zijde, elders leggen 2. (overg.) geld 
opzij leggen, sparen (nl. voor een bep. 
aankoop, een vakantie enz.) (spot.) 3. 
bestemd zijn, in weglegd wezen weggelegd 
zijn: Dat dit veto-  him weglegd was, naost 
heit te zitten in et oolderlike huus (b) 4. 
eieren elders leggen (verspr. OS, 01-Nl, 
Sz), vgl. De kiepen bin an 't wegleggen 
leggen hun eieren elders, bijv. in het bos 
Lp.v in het hok (Nbk), De kiepen leggen 
weg (El) 
weglegger (b: Im) de; -s [w --- ] 1. kip die 
niet in het nest legt (b: Im) 2. overspelig 
iemand (b: lrn) 
wegligging ['w..] - wegligging 
weglokken (spot.) ['w ..j - weglokken 
weglopen (spot), z. ook vollopen - 
weglopen: naar elders lopen De zende is zo 
scharp, hij ]op veur de nagel weg z onder 
lopen, bet. 6 (Sz); haastig weggaan, 
vluchten; weggaan en niet terugkeren: 

Oonze hond is weglopen (Nbk), De knecht 
wedde ]elk en is weglopen, de boer het 
him nooit weer an 't wark bad (Nbk), Heur 
dochter is weglopen en d'r mit een vremde 
kerel vandoor gaon (Nbk); in mit iene/ 
argens mit weglopen zeer bewonderen; 
wegvloeien 
wegmaeken (Nbk, 0w) zw. ww.; overg., 
onoverg.; maekte weg, het wegmaekt 
['w...] 1. onder narcose brengen (Nbk) Ze 
mossen him eerst wegmaeken (Nbk) 2. 
(onbep. w.) een weg herstellen (0w) Ze 
mossen wegmaeken voor de begraffenis 
een zandweg e.d. verbeteren met name 
door te slichten, zodat de begrafenisstoet 
op een behoorlijke manier kon passeren 
(0w) 
wegmarkering ['w...] - wegmarkering 
wegmi'jen [w .j - wegmaaien (lett), door 
te maaien weghalen iene et grös veur de 
voeten wegmijen (Obk, Ste) 
wegmieteren Z. votmieteren 
wegmoezen (Bdie, Nbk, b: In, ho: Bu, 
Nw), z. ook votmoezen zw ww.; overg.; 
moesde weg, het wegmoesd ['wcxmu:zn] i. 
verliezen, zoek maken, kwijtraken 
wegmoffelen ['wcxmofJi] - wegmoffelen 
(z. ook votmoffelen) Die pakkies veur de 
kien der kuj' et beste even wegmoffelen, ze 
meugen et niet weten (Obk), Hij het et 
stiekem wegmoffeld, die gauwdief (Obk), 
Die moffelt de boel weg (Bu) 
wegnegeren (Bdie) ['wsxnt:gççi] - weg-
pesten iene wegnegeren (Bdie) 
wegnemen ['w...] - wegnemen: nemen en 
verwijderen Ze hebben de bliende darm 
wegneumen (Diz) 
wegniefelen Z. wegniffelen 
wegniffelen (Ste) Ookwegniefelen (01-Nl, 
0w) [w ... ] - stiekem wegpakken Wie het 
mien kraante wegniefeld (01-Nl) 
wegnommer (1) ['wO.] - wegnummer 
wegomlegging de; -s, -en ['w..] 1. weg-
omlegging 
wegomleiding (Nbk, 0w) de; -s, -en 
['w...] 1. wegomlegging 
wegpakken (Nbk) {'w ...J - wegpakken: 
wegnemen, wegpikken, weggrissen 
wegpesten (spot.) ['w...] - wegpesten 
wegpieken (Nbk) Ook wegpiepen (Bu) zw. 
ww.; onoverg.; piekte weg, is wegpiekt 
['wcxpi:kjj] 1. zich onttrekken, in d'r veur 
wegpieken: Een flinterkniioper is iene die 
graeg veur 't wark wegpieken mag (Nbk) 
wegpiepen z. wegpieken 



wegpikkertien - wegsloot 

wegpikkertien (Sz) et [wcxptkytin] 1. bep 
knikkerspel waarbij men een knikker weg 
moet schieten Wi]gebruukten een bom mit 
knikkeren en wegpikkertien (Sz) 
wegpinken 0) [w ... ] - wegpinken (van 
een traan) 
wegpiraot ['w.] - wegpiraat 
wegpoelen (Np) zw. ww; onoverg.; poelde 
weg, is wegpoeld ['wcxpuli] 1. uitpuilen 
achter iets vandaan De dikke huud poelt 
heur hielemaoJe out delurk  weg (Np) 
wegpromoveren (spon) [w...] - weg-
promoveren 
wegraeken (Dfo, Nbk, Np, 01-Nl, 0w, b, 
v, bo: Bu, Nw) zw. ww; onoverg.; raekte 
weg, is wegraekt ['wExre:kij 1. komen te 
overlijden Bi] kan d'r wel an wegraeken 
erdoor komen te overlijden (Nbk), Doe N 
wegraekte (...) (v), Hij is disse winter 
wegraekt (Nbk), Die is haostig wegraakt is 
nogal snel, plotseling komen te overlijden 
(bo: Bu, Nw) 
wegraomen (Nw) [w...] - wegrukken Ik 
raomde hini your de auto weg (Dhau, El, 
Nw) 
wegresterant (spot.) ['wsxr€stçant] - weg-
restaurant 
wegrollen (Nbk, Nw) Ook wegrulen (Nbk, 
Nw) ['wexrolçL..ryh] - wegrollen (gezegd 
van brood dat te vers is:) St roltje your et 
mes weg wil niet snijden, kwabt te veel, 
plakt aan het mes vast, z rollen bet. 10 
(Nw) 
wegrotten (spot.) [w...] - wegrotten 
wegroven ['w...] - wegroven Ze hebben 
alles wegroofd (Bu) 
wegrulen z. wegrollen 
wegscheppen (spot.) [w ...J - wegscheppen 
wegscheren (spot-) [tw...] - door te 
scheren wegnemen 
wegschieten T (spot.) ['wcxski:tiij - 
wegschieten: schietend weg doen gaan, 
door te schieten verwijderen, ook: door een 
plotselinge,  schietende beweging 
wegglijden, onderuit gaan e.d. D'r kwam 
een scheut wiend om de boek van 't huus, 
dat de bienen schouten me haost onder 't 
gat weg (Db) 
wegschieten II (verspr.) st ww.; overg.; 
het wegscheten ['wsxskitq] 1. lett.: door te 
schijten weg doen gaan, all. in fig. 
gebruik: Hij het et wegschcten voor niets 
weggedaan of voor een veel te lage prijs 
(Ste, Nbk), Dat hok wegscheten, a'k even 
waacht hadde, hak et misschien verkopen 

kund (Nw), Ie hoeven jezels niet weg te 
schieten alles maar te geven, jezelf geheel 
weg te cijferen (Nbk) 2. (wederlc.) in Die 
schit bim nog weg hij heeft heel veel last 
van diarree (Nt, Np, Wol, Obk) 
wegsehoeven (Db, Wol, ba) st. ww.; 
overg.; scheuf weg, het wegscheuven 
['w...] 1. door te schuiven wegdoen, 
wegnemen de snij even wegschoeven 
(Wol), Bi] heurde beneden de grundel 
veur de deure wegschoeven (ba), de 
knikker tussen doom en vinger weg-
schoeven (Db) 
wegsehoffelen (Op, Ste) zw. ww-; overg.; 
schoffelde weg, het wegschoffeld ['w..] 1. 
door te schoffelen verwijderen, vgl. Ie 
moe'n onkruud wegschoffelen vew-dat et 
zaod zet (Ste) 
wegschoppen (Bdie) ['w ...J - wegtrappen 
de balIe wegschoppen (Bdie) 
wegschrabbelen z. schrabbelen 
wegschraepen zw. ww.; overg.; schraepte 
weg, het wegschraept ['w..] 1. overal iets 
weg weten te halen (vooral aan geld), 
overal nog wel iets aan weten te verdienen 
Die komt makkelik deur de tied, die wet 
overal wat weg te schraepen (Db) 
wegschronipelen ['w .j - wegschrompelen 
't Was hielemaol wegscbrompeld (Ma) 
wegsjacheren (Dho) zw. ww; overg; 
sjacherde weg, het wegsjacherd ['w.] 1. 
hetz als wegscbraepen, z.  aldaar Ze 
sjacheren overal wat weg (Dho) 
wegseneren (spor.) [w ... ] - wegsaneren 
wegslepen (Bdie, Dhau, Nbk, Np, 01-Nl, 
j) Ook wegsliepen (Ste), z. ook votslepen 
zw. ww.; overg.; scheidb; sleepte weg, het 
wegsleept ['wex slt:prpJsli:pip] 1. door te 
slepen weghalen bomen wegslepen (Nbk, 
01-Nl), Deur die bemiddeling sleepte die 
kerel d'r ok nog hiel wat tussen weg 
verdiende eraan (J) 2. verliezen (bij het 
zich elders bevinden) Nargens of nargens 
kan ik mien beurs weervieren, ik heb him 
zeker (ergens) wegsleept (Nbk), Pas goed 
op je geld, mien joongien, daj' et niet 
wegslepen! (Nbk), (onpers.) Dat kuj' wel 
onder de zole van de schoe strieken, dan 
sliept et vanzelf wel weg schrijf dat maar 
op je buik (Ste), Ze het de boel wegsleept 
heeft een miskraam gehad (Np) 
wegsliepen z. wegslepen 
wegsloepen (spot.) ['w...] - wegsluipen 
wegsloot (spot.) ['wcx ... J  - wegsloot de 
bomen veur huus langs de wegsloot (ko) 
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wegsmolten - wegzakken 

wegsmolten ['w ... J - wegsmelten (z. ook 
votsmulten) (lett.: van sneeuw e.d.) De 
snij was zomar wegsm uiten (Ld) 
wegsnaaien (Nw, Spa, Ste, Wol) {'w...] - 
wegsnappen, weggrissen, weggappen 
wegsnieden [w ... ] - wegsnijden (bij- 
voegelijk gebruikt:) De raandkeze wodde 
maakt van de wegsneden ressies van keze 
die maekt wodde in de kezevatties en 
wodde weer past, 't was dus zo 't hiette wat 
min derweerdike iceze (Obk) 
wegsodemieteren z. votsodemieteren 
wegsoezen (Obk, 01-Nl) ['w...] - weg-
soezen (z. ook votsoezen) In de schiemer 
kuj'zo lekker wegsoezen (01-Nl), Bij die 
meziek kuj' zo lekker wegsoezen (Obk) 
wegspeulen (spot) ['w .j - wegspelen (in 
bep. sporten) 
wegsplitsing ['w...] - wegsplitsing 
wegsport (spot.) ['w...] - wegsport 
wegspringen z. volspringen 
wegspuiten z votspuiten 
wegspulen Z. votspoeien 
wegstoppen [w ... ] - wegstoppen, weg-
bergen (z. ook votstoppen): Wat ooidere 
meensken meugen graeg wat wegstoppen 
nl. om het te bewaren (Dfo) 
wegsturen z. votsturen 
wegsuffen (Nbk) ['w ...J - wegdommelen 
wegteren (Nw) 

[tW 
 ... ] - wegkwijnen Die 

teert weg (Nw) 
wegtimmeren (Nbk, Sz) zw. ww.; overg.; 
scheidb.; timmerde weg, het wegtimmerd 
['w...] t. door te timmeren (achter een 
wand enz.) doen verdwijnen Wij maken 
boven een slaopkamer, mar dat valt wei 
teugen, want dat schuine gedeelte moej' 
beiemaoie wegtimmeren (Sz) 
wegtochten (1) ['w --- ] - wegtochten 
wegtrappen (spot.) [w ...J - wegtrappen: 
trappend verwijderen 
wegtrekken [w --- ] - wegtrekken: van een 
plaats trekken, naar zich toe trekken; zich 
naar elders begeven; ook: veranderen van 
gelaatskleur in verb. als Hij trok 
heiemao]e wit weg werd wit (Spa), Hij 
trok krietwit weg (Wol) 
wegtype (spor.) {'w..] - wegtype 
wegvak (spot.) ['w...] - wegvak 
wegvalen (spot.) ['w...] - wegvallen, niet 
meer beschikbaar zijn Wie zo] de 
eerstkommende wezen die d'r bij 
wegvaalt? (v) 
wegvegen (Nbk, Op) [w ...J - wegvegen, 
weghalen door te vegen De wiendhoze 

veegde alles weg wat in zien baene kwam 
(op) 
wegverbetering (spot.) ['w...] - wegver-
betering 
wegverbiening (spot.) ['w...] - wegver-
binding 
wegverbrieding (spot.) [tw...] - wegver-
breding 
wegverhadding (spot.) ['wexfçhat] - 
wegverharding 
wegverkeer ['w...] - wegverkeer 
wegversmalling ['w...] - wegversmalling 
wegversperring [w...] - wegversperring 
wegvervoer (spot.) [tw] - wegvervoer 
wegvörken (vo) zw. ww.; overg.; vôrkte 
weg, het wegvörkt [wexfkrr(a)k] 1. met 
een vork wegnemen Daor kwam et stro 
vut, dat H. dan wegvörken mos (vo) 
wegwarken z votwarken 
wegwarker ['w ... J - wegwerker 
wegwedstried ['w...] - wegwedstrijd 
wegwellen (Dfo, Nbk) zw. ww.; overg.; 
weide weg, het wegweld [wexwclnj 1. 
wegnemen door te wellen (van graan) Dan 
gong ie aachter de mijer an om haever en 
rogge weg te wellen, dan maekte ie mit de 
weihaoke bossen op 'e kiompe (Nbk), De 
bossen wo'n d'r veur wegweid en dan 
opbunnen ( Dfo) 
wegwi'jen (verspr.) zw. ww.; onoverg.; 
wilde weg, is wegwi'jd ['w ... J 1. weg-
waaien Ei kaf wijde weg op 'e wiend(Spa) 
wegwienen (Wol) st ww.; wederk.; 
scheidb.; het wegwunnen {w ..j 1. z'n 
schuld verhelen ten koste van de waarheid 
je veur de waorhied wegwienen (Wol) 
wegwies (spot.) ['wexwis] - wegwijs 
wegwiezer [w ..J - wegwijzer, richting-
bord 
wegwrieven (Dfo) ['w..] - wegwrijven We 
bruukten kerbiedaske veur zuiveipoetsen, 
en ok wei om plakken weg te wrieven 
(Dfo) 
wegzakken zw. ww.; onoverg.; zakte weg, 
is wegzakt ['wexsakjj] 1. naar beneden, 
naar opzij zakken Op  die venepiaicken mos 
ie iieke wei nog wei oppassen, veurai aj' de 
eerste keer ploegden, dan wol et peerd in 
de vore nog wei es wegzakken (vo), Doe 
hij mii zien N pattietoeren in zoe'n mooi 
bonen zat, waor as ze haost hielendal in 
wegzakten (b) 2. sterk verminderen in 
kracht, kapaciteit (s: Obk) Mar in iaetere 
jaoren is et hele geval wegzakt nl. de 
korfbalvereniging (s: Obk) 
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wegzetten - weideslepen 

wegzetten ['w...] - wegzetten: ter zijde, op 
z'n plaats zetten Datmoej'bijje wegzetten 
daar moet je niet langer mee zitten, pieker 
er niet langer over (Nbk) 
wegzorgen (Ste) zw. ww.; onoverg.; 
zorgde weg, is wegzorgd ['wexsor(o)gj] 1. 
met spijt, zorg verhuizen Ik zorg hier toch 
een het/en weg ik verhuis wel, maar zie er 
toch tegenop (Ste) 
wegzuken (Dho) ['wW] - zoekend ophalen 
Zuuk de appels even onder de boom weg 
(Dho) 
wei (WH) et; -nen; -gien [wej] 1. sluitring 
De krappe van de keiderdeure wodt zo ral, 
d'r komt ruujnte tussen, dus doen we d'r 
een weigien tussen (Sz) 
weide de ['wsjdo] 1. weide, (blijvend) 
grasland Et vee gaot niet eerder op 'e 
weide as dat de zunne d'r eerst goed 
overhenne schenen het ( Obk), pinken op 'e 
weide (Nbk), Et peerd lopt in de weide 
(Dhau), Vroeger was de Rottige Meenthe 
ok een gezamelike weide (Spa), Et we eren 
wei gemeenschappelike weiden, mar niet 
ieder hadde recht van weiden, en die et 
wel hadden, hadden ok nog niet dezelde 
rechten,  mienen we (Op), Die is 
uutrnargeld, zo ziek is hij, hij kan de 
weide niet meer begaon lett. van een zieke 
koe, bijv. met zere poten (Ste), ook fig., 
van mensen die niets meer kunnen (Ste) 2. 
verhuur van grasland (Nbk, Spa) pinken in 
de weide nemen (Ste), We hebben de 
pinken bij heur in de weide (Nbk) 3. het 
gras in de wei (als voedsel) (Nbk, vo) De 
weide veur 't vee wodt krap het vee heeft 
daar weinig meer te grazen (Nbk), Now 
bin de koenen te plak en now mooi' 
oppassen dat ze in dit stok blieven. Dat zal 
wel lokken, want d'r staot mooie weide 
(vo) 
weide-eide (Np) de; -n ['wsjdasjda] 1. eg 
voor grasland De weide-eide het langere 
tenen as de ketteneide (Np) 
weideapperaot (Dhau) ['w..] - weide-
apparaat Ik kreeg een schok van een 
weideapperaot (Dhau) 
weidebedrief (verspr. WS, Nbk) - weide-
bedrijf 
weidebolle (Ste) ['w...] - weidestier Een 
stalbolle weegt zwa order as een weidebolle 
(Ste) 
weidegrond (spor.) ['w...] - weidegrond 
weidekaampe (Ste) de; -n; ...kaampien 
['wsjdo ... } 1. stuk grasland op hogere 

grond, veelal door houtwallen omgeven of 
afgerasterd, hetz. als greidekaampe 
weiden Ook weideren ( Op) zw. ww.; 
overg., onoverg.; weidde/weidede, het 
weided ['wsjdi/'wsjdgt] 1. grazen (in 
weiland) Etpeerdlopt te weiden (Dhau), et 
weidende vee (ba), De peerden gongen et 
kaainpien op te weiden (Obk) 2. doen 
grazen Hij weidede de pinken (0w), een 
mooi hoekien land om een lam te weiden 
(Sz), Die koe melken we nier deur tot hij 
dreuge is, dan gaot hij veur weiden vot 
(Sz), Vroeger weidden de boeren de 
koenen op 'emeente(Ol-Nl), Die koe gaot 
veur weiden vot d.i. om te grazen en 
daarbij niet langer gemolken te worden, 
waardoor het gewicht toeneemt (s) 3. 
begrazen (Op) 't Is een stok laand dichte 
bij buus dat weiderd wodt (Op) 
weidepompe (Ld, Nbk, 0w) de; -n; 
.. pompien ['w..] 1. pomp waarmee het vee 
zelf drinkwater oppompt (bij het drinken 
uit het bakje ontstaat een pompende 
beweging) Wat het me dat een muuite kost 
om die slange van de weidepompe weer 
nut de putte te kriegen ( Ld) 
weider (Db, El, Nt, Obk, 01-Nl, Spa) de; 
-S ['wejdr] 1. rund dat men laat weiden 
(Db, Obk, 01-Nl) Van een weiderkuj'nog 
een betien ol'melken (Db) 2. verhuurder 
van weiland 
weideren z. weiden 
weideri'je (Dho, Diz, Obk, 0w) de 
[wcjdçtja, ook ..-cjo, z. -i'je] 1. het 
verhuren van land aan een ander om er vee 
in te laten weiden, ook het zelf laten 
weiden van koeien of het gemeen-
schappelijk doen weiden De woonst is dat 
jaor niet zo groot van de weiderie (D iz), 
We moe'n de pinken blikken as ze naor de 
weiderijegaon nl. merktekens aanbrengen 
in/aan de oren (Diz), Op 1 meie kwammen 
de pinken in de weiderije (0w) 
weidesleep Ook weidesliepe (Ste) 
['wcjdash:p/ ... sli:po] - weidesleep We 
slichten de mollebuiten nut een weidesleep 
(Bdie, Dfo), We gingen d'r mit de weide-
sleep over[d.i. over de mollebulten], of we 
slichtten ze nut de schoppe (Np) 
weideslepen (verspr.) Ook weidesliepen 
(Ste) zw. ww.; overg.; weidesleepte, het 
weidesleept ['wajdaslt:pml ... sli:prp] 1. met 
de weidesleep bewerken We zullen et 
laand even weideslepen (Np), De boer is 
an 't weideslepen (Wol), D'r zatten een 
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weidesliepe - wekenlange 

protte mollebulten in 't laand, et mos 
neudig weidesleept wodden (Ld) 
weidesliepe z. weidesleep 
weidesliepen Z. weideslepen 
weidestiekel (Dfo, Dia) de; -s; -tien 
['wejdGstiki] 1. eik der distels die in 
weiland voorkomt 
weidestreek (vo) de; .streken; ...strekien 
['w...] 1. streek, gebied met veel wei Ie 
hebben in de daden weidestreken, waor as 
ze, krek as hier, melken (vo) 
weidevee (Db, Dfo) ['wsjdofl:] - weidevee 
Weidevee is pinken en dreug vee (Db), Bij 
slaachtvee en weidevee dan kregen ze ok 
een bijen in de oren (Dfo) 
weidevoegel (Bu, Obk) {'w] - weide-
vogel 
weidevoegelnust (Obk) et; ...en; ...nussien 
['w..] 1. nest van een weidevogel Mit 
laan drollen gaot d'r nog wel es een 
weidevoegelnust kepot (Obk) 
weigeren ['wejgp7] - weigeren: niet 
toestaan, afwijzen Hij weigerde dat te 
doen! (Nbk), Ie kun altied nog weigeren, 
as et je niet anstaot (Nbk) * Vraogen is 
vrij en 't weigeren d'r bij (Nbk) 
weilaand (j)  ['wej..] - weiland een 
kaainpien weilaand 0) 
weinig 1 (Nbk) bw. ['wjnax] 1. niet vaak 
Hij komt d'r weinig (Nbk), Dat woord 
zeggen we war weinig, as we et al zeggen 
(Nbk) 
weinig II onbep. hoofdtelw. ['wëjnox] 1. 
weinig, niet veel D'r weren war weinig 
meensken (Nbk), 't Kan wel zien zuster 
wezen, mat hij het d'r war weinig van lijkt 
niet erg op haar (wat het uiterlijk betreft) 
(Nbk), Hij is wit weinig tevreden (Nbk), 
Een betien max; aenlik te weinig om de 
regenkleren veuran testrupen (v), (zelfst.) 
Et weinige dat hij nog het (Nbk), D'r bin 
war weinigen west weinig mensen (bi), 
Hij verdient weinig (Nbk), Et kostte bim 
weinig muuite (Nbk) 
wejnsken z. weensken 
weitasse (Nbk, v, j) {'w...] - weitas 
weite (h) de ['wcjt] 1. tarwe 
weiten (Np) bn.; attr. ['wsjtifl 1. bont, in 
een weiten kiepe een bonte kip (Np) 
weitenbioem (Obk, Op, 0w, Pe-Dbl, Spa, 
Ste) [wsjtn'blum] - tarwebloem of bloem 
van boekweit Euliekoeken bakten ze vroe-
ger van weitenbboem tarwebloeni (Op) 
weitenbri'j (Np, 0w) de [...'b...] 1. pap 
van boekweit gekookt in melk Vroeger 

atten ze wel weitenb4% dat is van 
boekweitenmael (Np) 
weiteninael (Db, Dhau, Nbk, 0w, Pe-Dbl, 
Ste, ho: Bu, b: Im) et [wEjtl2ms:l] 1. meel 
van boekweit of tarwe Bij Jan-in-de-zak 
wodt weitenjnael in een busse in een ketel 
geer stoomd (0w) 
weitenmaelpoede (0w) de; -n; -gien 
[...'m ... J 1. zak voor, met weitenmael 
weiwaeter z weewaeter 
weke Ook week (Nbk, Nw, Spa, Sz) de; 
-n; wekien ['w:kaIwrk] 1. week, tijds-
bestek van zeven dagen Ik zal et tegen 
heug en meug opeten, al zak ok een weke 
op bedde liggen (Ste), Die is een weke 
uutvanhuus (Nbk), We hebben de hele 
week slaopers had (Sz), ien keer in de 
weke per week, Nog war een wekien, dan 
hewwe vekaansie (Nbk), een goeie weke 
ruim een week (Nbk, Ste, b, j): Ze mos een 
goeie weke oold wezen (j), een goeie weke 
laeter (j), ook een dikke weke id., een 
ronde weke id. (Bu, Ste, Sz): een ronde 
weke laeter ruim een week later, zo ook 
D'rgaot een ronde weke overbenne (0w), 
We bin de weke al weer rond west hebben 
de week al weer gehad (Nbk), de ere weke 
de volgende week (Nbk), een weke of wat 
een (niet zo groot) aantal weken, ni'je 
weke, ankem weke, veunije weke, de goeie 
weke week waarin het lijden van Christus 
wordt gevierd, te beginnen op palmzondag 
(Ste), vandaar Hebben we de goeie weke 
al? (Ste), de weke de ongesteldheid (Dho), 
zo ook Die het de week is ongesteld (Nw), 
Hij het de weken gezegd van een koe die 
binnenkort kalft (Ma), zo ook Hij het de 
39 weken had (Np) en Hij staot al 40 
weken (Np), (van een koe die niet drachtig 
is geworden:) Hij is niet deur de weken 
kommen (Db), (gezegd als iets lang duurt:) 
Een dag as een weke! (Np) 2. in deur de 
weke op werkdagen (spor.) 3. werkweek 
(spor.), in verb. als Hij maakt wel weken 
van 60 uren gemiddeld (Nbk), Ei is mar 
een kotte weke gezegd wanneer de 
werkweek korter is doordat er één of meer 
feestdagen op doordeweekse dagen vallen 
(Nbk) 
wekeliks bw. ['wukoloks] 1. wekelijks, 
iedere week Hij komt wekeliks (Nbk), Die 
kraan te verschient wekeliks (Nbk) 
wekenlange [wt:kla(g)n; aks. wisselt] - 
wekenlang D'r zit al wekenlange een pinke 
in de scbutstal (Obk) 



wekker - weldereri 

wekker de; -s; -tien ['wckç] 1. hop. 
uurwerk: wekker De wekker lopt of we 
moe'n d'r nut, Jong (Nbk), N gaf een hiele 
preek weg; hij ]cup of of was 't een 
wekker, mar d'r kwam niks teveurschien 
(S te) 2. nachtzwaluw (Obk) 
wekkerklokke (01-Nl) [w ...J - wekker-
klok 
wekkerradio (verspr.) ['w O.] - wekker-
radio 
wel 1 bn., bw.; pred. [wel] 1. in goed en 
wol goed en wel Ik was goed en wel thuus, 
ofdaorhaJ'him (Nbk), Doe de haeze goed 
en wel onder 't bekke deur was (..) (b), zo 
ook De aandere daegs zette J of en kwam 
monter en wel op et stee an waor ze was 
geheel monter, fit (j), Monter en wel kwam 
die Jonge opdaegen... (j) en In de hope dat 
hij levend en wel thuuskommen zol () (j) 
2. (bw.) goed, in verb.: wel thuus wel thuis 
(spot.), Wel bedaankt! ( b), De gemiente 
veen d'r wel bij heeft er voordeel van 
(Nbk, b) 
wel II bw. [wel] 1. gezegd als bevestiging 
Ja beur, toch wel! (Nbk), welja, wel nee, 
Daor kuJ' nog wel wat vienen datje past 
(Nbk), Daor is nog welplak (Nbk), wis en 
warachtig wel (Nbk), Jawis, dat kun we 
wel (Ow),Jawisse wel (Diz, Nbk): Jawisse 
wel, hij het 't wel zien (Diz), ook als 
stopwoord gebruikt (Nbk) 2. gezegd om 
het tegendeel van een ontkenning uit te 
drukken MeuJ'him wel lieden? (Nbk), We 
kun bim ok direkt wel vraogen (b), Dat 
liekt me wel wat (Nbk), Dat weeJ' wel 
(Nbk), ZieJ' now wel dat et waor was? 
(Nbk), Hij bar zoe'n honger, dat hij wel 
graeg mit de varkens uur de bak eten wol 
(.) (b), De domenee kwam wel es op 
vestte (j), Hij komt wel, ziej' wel? (Nbk); 
ook met nadruk: 't Is wél waor! (J. Nbk) 3. 
beslist (veel), in hoge mate, bepaald wel Ie 
zien niet zovule slangen meer, dat was 
vroeger wel aanders! beslist geheel anders 
(Pe-Dbl), Now Jonges, we kriegen tegen-
woordig wel hemelwaeter veel regen 
(Nbk), zo ook Wij hebben van 'tJaor wel 
weer neuten an de boom! (01-Nl), Ze 
hebben dan ok wel wat ophaeld heel veel 
(ba), Dat had wel zo mooi west dat was 
mooier, aardiger geweest (Nbk), Dat had 
wel zo aorig west was aardiger, leuker, 
beter geweest (Nbk), Dat is ok wel zo 
gezellig, en vule maklceliker ( b), Ik zal Je 
wel vertellen: d'r komt niks van in 

(01-Nl), Now, wel bedaankt dan (b), een 
sprong van wel een meter of vieve (b), 
Vroeger bewwe wel gauw es snoeke-
modderd nogal (Np), Wat zullen de meen-
sken wel niet zeggen! (b), wel zo groot as 
goed zo groot als (El, Bdie, 0w, Ma): Hij 
is wel zo groot as die kerel (El, Bdie) 4. 
ter toegeving, vaak in kombinatie met mar. 
Hij wol wel kommen, mar hij kon niet 
meer as zien best doen, zee hij (Nbk), Hij 
het d'r wel west, mar hij had de holte 
vergeten mit te nemen (Nbk), Dat is wel 
zo, mar daoromme mag et toch wel es 
zegd wodden ( b), P. begreep alles wel niet 
dan wel niet (b), Hij was dan wel niet 
meer in geveer, mat hij hadde et hiel min 
van kost en hij mos ok hadde warken (J) 
5. vermoedelijk, wellicht Hij zal d'r wel 
niet vule nocht an hebben (Nbk), Hij zal 
et wel een betien aanders bedoeld hebben 
(Nbk), 't Mag wel zo wezen dat d'r iene 
Jaorig is het lijkt erop, het zou wel eens 
kunnen (Np), 't Mag wel zo wezen het zou 
wel kunnen zijn (Diz, Nbk), ook: het zou 
stukken beter kunnen (Diz, Ma, Nbk) 6. ter 
uitdrukking van een vraag: toch, is het 
niet? N. het nooit een vrouw had, wel? (b) 
7. ter uitdrukking van verwondering Wel 
hok now ooit (Nkb), Wel now nog mooier 
potverdrie (b),  Wel stom (b),  (ter 
tegenwerping, vaak schertsend:) welja toe 
maar weer, dat had je gedacht (Nbk, 0w) 
Wel Ja, daor moet ie neudig wat van 
zeggen het is wel mooi geweest (Nbk), 
Welja, heb de gek d'r mat mit (..) (Nbk), 
Welig, dat mekeerde d'r nog krek an (b) 
* Welterusten/Mit de kop op 't kussen/A'Iit 
de kont d'r bij  del, slaop wel (Np) 
welbehaegen ['welbohs:gij] - welbehagen: 
genoegen Daor leut ien van de oolde 
koenen, die wat krammig was, him weer in 
et opschudde bedde zakken en hij kreunde 
zaachies, vol welbebaegen ( vo) 
weldaod de; -en ['w...] 1. weldaad, zeer 
positieve  aktiviteit,  daad voor het 
welbevinden 
weldaodig ['d...] - weldadig (aandoend) 
welder z. weller 
welderen (Pe-Dbl, Wol en verspr. oost., n, 
b) Ook welteren (Nbk, 0w, Ste) zw. ww.; 
wederk., ook onoverg.; welderde, het 
welderd ['weldrnlwclt ... ] i. (van paarden, 
varkens:) zich rollend bewegen op z'n rug 
Etpeerd welderthim in etlaand(Ste, Bu), 
Die kneupen kwaminen d'r in [in de 
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weldoener - weller 

manen] deur et we/deren van et peerd 
(Pe-Dbl, Ste), Depeerden welteren (Nbk), 
Et varken weldert 'in in de modder (Wol) 
(van een everzwijn:) Ik we/derde wij in 
een dichte heester ( b) 
weldoener (vo) ['wsldunj] - weldoener 
Bin jow die onbekende weldoener, badde 
Maa tien via ogd(vo) 
weldra (Spa) ['weldra] - weldra, spoedig 
weldrusten z. welterusten 
Weled. - afkorting van We/edele 
weledelzeergeleerd (b) [...'s..] - weledel-
zeergeleerd An de Weledelzeergeleerde 
Heer (J(b) 
welgesteld (Np) [aks wisselt] - wel-
gesteld 
welgeteld (spar.) ['w .J - welgeteld 
welgezind (b) [welxasint; aks. wisselt] - 
welgezind, gunstig gezind iene welgezind 
wezen (b) 
welhaoke (OS, Bu, Nw, 01-Nl, Ste, p, b: 
In, k: Ste, bo: Nw) de; -n; ...welhaokien 
['welho:bJ 1. welhaak, pikhaak waarmee 
men bundels koren in nog losse bossen 
neerlegt, ook in toepassing bij het oogsten 
van boekweit De rogge is riepe, die moet 
d'r of we moe'n te mijen en te wel/en wit 
de welhaoke (Nw), De welhaoke was een 
stok van zoek 50 tot 60 cm wit an et 
aende een wat naor binnen beugen iezeren 
haoke, daor ie et wijde gewas, dat tegen et 
nog staonde gewas hong, wit 'ofhaokten; 
'(of) welden' en in bossen op de grond 
legden veur de bienders; de kaanten van de 
stok weren rond maekt, dat hij lag 
makkelik in de haand (0w), De zichte was 
een klein soort zonde, daor wijde hij mit, 
en wit de welhaoke legde hij ze in de bos 
(Ste), Mit de zichte in de iene haand en de 
welhaoke in de aandere wet hij ze [nl. de 
boekweit] in mooie bossies op 't veld te 
leggen (k: Ste) 
weliswaor (b) ['weloswo:or] - weliswaar Ik 
bar jow weliswaor nooit zien (b) 
welk vragend vn. ['wel(a)k] 1. welk, wat 
voor Welk buus is van jow? (Nbk), 
(zelfst) Welke appel woj' hebben, die 
dikke rooie of die grune (Nbk), Welken 
hej' liever: dissen of dienend? (Nbk) 
welkom 1 bn. ['welkom] 1. in iene welkom 
bieten iemand welkom heten, Daor hebben 
ze een ereboge veur opsteld mit 'welkom 
thuus' d'r op (b) 
welkom II tw. ['welkom] 1. welkom, 
uitroep ter begroeiing Doe de dauw op 'e 

wereld lag en de voegels een welkom 
zongen (ba) 
welkomstlied (spot.) ['w ... J - welkomstlied 
welkomstrede (spar.) ['w...] - welkomst-
rede 
welkomstwoord (spot.) ['w...] - wel-
komstwoord 
welle (OS, Spa, Ste) de; -n; -gien ['web] 
1. waterwel, bron Die putte zit in de welle 
op de plaats waar een bron is (0w), 't Kon 
daor wel in de welle zitten gezegd wanneer 
men voortdurend in staat is geld uit te 
geven (Ste), 't Zit hier niet in de welle 
gezegd wanneer een kind voortdurend om 
iets vraagt, bedelt, ook wanneer iemand 
denkt dat men maar voortdurend geld uit 
kan geven (Ste) 2. z. welles 
wellen (Ste, 01-Nl en verspr. oost., vo, bo: 
Dho) Ook ofwellen (Db, Np, 0w, vo) zw. 
Ww.; overg. (bet. 1-3), onoverg. (bet. 4); 
welde, het weld ['wslnl'o(v)weln] 1. 
(overg.) wellen, het gemaaide koren 
bundelen (met de welbaoke (Nbk, bo: 
Dho)) De iene wijt, de ere welt; dan wodt 
d'r opbunnen, en dan kwam et in stoeken 
(Nbk), Mit de zichte mijden ze vroeger et 
zaod, en welden et an bossen (Dfo), De 
welhaoke was een an et aende een wat 
beugen iezeren haoke, om et mijde zaod of 
te wellen, of te baoken (vo), Ik heb de hele 
dag weld wit de welhaoke (01-Nl, Ste), 
Pake kon ommeraek baanzem ofwellen 
(Db) 2. (overg.) bijna laten koken: van 
vruchten (Nw, 0w) Gewelde vruchten 
wellen eerst in et vocht, dan wo 'n ze lekker 
zaacbte (Nw), de vruchten wellen (0w) 3. 
(overg.) smeden met gloeiend metaal, 
vooral: op elkaar drukken van gloeiend 
metaal, om aaneen te smeden (Ma, Nbk) 
Vroeger wedde et iezer weld; dan wedden 
beide stokken biete, roodgloeiend maekt en 
op et aambeeld tegen mekeer legd; dan 
wodde d'r op sleugen en zo wodde et ien 
stok (Nbk), Et rister wedde weld om et 
weer scbarp te kriegen; ze maekten et hiete 
en sleugen etplat (Nbk), de boepen om de 
waegen wielen wellen (wit vuur) (Nbk) 4. 
(onoverg) opborrelen, opkomen (fig.) (b): 
En in mi welt een daankgebed () (b) 
weller (Ste, Op en verspr oost.) Ook 
ofweller (Diz, Sz), welder (Np, Ste) de; -s 
['welç/'o(v)wslr/'wsldr] 1. degene die na de 
maaier komt, het koren tot bundels pakt en 
neerlegt (die daarna nog worden gebonden 
door de biender), vgl. In 't zaod komt de 
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welles - welzijn 

wel/er mit de we/haoke nao de mijer an 
(Db), Aachter de mijer komt de wel/er mit 
de welbaoke en maektd'r losse bossen van, 
dan komt de biender om de bossen op te 
bienen (Op) 
welles Ook welle (Nbk, Op) [web(s)] - 
welles (sterke bevestiging in reaktie op een 
sterke ontkenning) (de vorm welle wordt 
vooral gebruikt door kinderen (Nbk)) 
Nietes! [ met als mogelijke reaktie:] 
Welles! (Nbk), zo ook Niete! vs. Wel/el 
(Nbk) 
wellicht (Np, Obk, Spa) Ook willicht 
(Wol) [wehxt/wflixt; aks. wisselt] - wel-
licht Wellicht komt ct morgen (Spa) 
wellust (Op, bo: Bu, Nw) ['welAst] - 
wellust: innerlijk genoegen, plezier Hij 
waarkt nog een betien bij de wellust als 
hij er zin in heeft, voor vertier, niet als 
serieuze bezigheid (bo: Bu, Nw), Sommige 
meenksen moren out pure we/lust (Op) 
weloverweugen (spor.) [aks. wisselt] - 
weloverwogen, goed doordacht Die is hiel 
weloverweugen serieus (Obk) 
welputte (Bu, 01-Nl, 0w, Spa, Ste) de; -n 
['welpAtaj 1. welput De puttegraver nam 
een houten ring mit naor beneden as hij 
een we/putte graven mos (Spa), We/putten, 
ok veur drin/cwaeter, wodden vaeke mit 
grauwe tin-! opzet ofmit stienen (0w), Een 
we/putte wodde vroeger greuven en daor 
kwam depompe op te staon (Bu) 
welstaand (bet. 1: Db, Mun) Ook welstand 
(bet. 2: Spa) de ['wel...] 1. goede 
gezondheid, in Moeder en kiend verkeren 
in blaekende we/staand ( Mun) 2. rijkdom 
(Spa) As van een ulebod de makelaar te 
kot is, staot dat slim /i/lik;ikhebbe we/es 
hoord daf' vroeger an de lengte van de 
makelaar zien konnen hoe de we/stand van 
de betreffende boer was (Spa) 
welstand z. we/staand 
welste ['welstal, in: van je we/st; ook: van 
jewe/stc. As de koenen tongb/aor hadden, 
was 'teen gebroes van jewelste (0w) 
welteren z_ we/deren 
welterusten Ook weldrusten (Ma), wel-
trusten (Nbk) tw [welt'rAstn/wel'drAst1?J 
...tr ... ] i. goedenacht, slaap lekker * 
(vaak gezegd door moeders die hun kind 
naar bed brachten (Ste)): Welterusten/'t 
Heufd op 't kussen/'t Gat d'r bij de//Slaop 
wel (Dhau, Nbk, Obk), ...Mit de kont d'r 
bij del1Shop wel (Dho, Diz, Obk), 
We/terusten /M'it de kop in 't kussen/Ivrit 

de kont d'r bij de//Nacbt Nel! (Spa), .. Mit 
de kont in de veren/Zo kuj't sla open leren 
(Dho), ..Jvfit de bienen onder 't gat/Zo 
gaon wij plat (Dfo), ... t Gat in de 
aarm/Dat slapt waarm (Ste), .. S/aop 
waarm (Ld),  ...Mit de kop in de 
veren/Morgen eten we peren (Pe-Dbl), Mit 
de kont bi de veren//vlorgen eten we peren 
(Wol), ...Mit et gat in de veren/Kuj' 
s/aopen leren (Bdie), .. Mit 't gat d'r bij 
de//S/aop wel (Bdie, El, Ld, 01-Nl, Op, 
0w), ...Mit de poeperd d'r bij dae/e/s/aop 
wel (Db), ...Mit de neuze in de 
veren/Morgen eten we lekkere peren (Ma, 
0w) 
weltrusten Z. welterusten 
welvaort z. welveert 
welveert (0w, j, b, vo) Ook welvaort 
(Obk) ['welf'i:o(r)t/ ... fo:o(r)t] - welvaart 't 
Is de tied van de we/veert (j), Et was dus 
a//emao/ welveert, jonge/uden wodden 
boer, zo om /919- 20 henne en kochten de 
koenen veur zoe'n vief-)  zeshonderd 
gulden, en peerden en ark weren 
daorneffens ( vo) 
welven (Obk, Wol) ['welbrn] - welven, 
welvingen vertonen De roggeakker was an 
't we/ven deur de wiend (Obk) 
welverend (Dhau, Obk) [wel'fi:att] - 
welvarend een we/verend döip (Dhau), Et 
zicht d'r we/verend uut (Dhau) 
welving (spot.) ['welwtij, ...viij] - welving 
de we/ving van et laand, as et wat hoger 
ligt as gewoon (Sz) 
welwezen (verspr.) et ['welwt:di, ...z;] 1. 
welzijn, welvaren Bij we/wezen kom ik 
nije weke als er niks mis is met me, als 
alles goed is (El, Obk, Op, Wol, Db), Bij 
leven en we/wezen kommen we zvndag als 
we gezond zijn, als er niets tussen komt 
(Nbk, Np), zo ook bij we/wezen en 
gezondheid(Spa, Sz) en bijgezondhieden 
we/wezen (Obk), Bij we/wezen en 
weerzien kommen we wel es weer (Dfo) 
welwillend (spot.) [wel'wilvt] - 
welwillend welzaand (El, Ld) ['w...] - 
welzand, drijfzand (onder in de grond) As 
ze vroeger een putte greuven, dan kwam 
d'r een hoolten kupe onder in veur 't 
we/zaand ( El) 
welzien (Nbk) Ook welzijn (Bdie, 01-Nl) 
['welsinI --- sjn]  - welzijn, hetz. als 
we/wezen, z ook aldaar: in de verb. bij 
leven en we/zien (Bdie, 01-Nl, Nbk) 
welzijn z. we/zien 
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Weme - were 

weme de ['wumo] 1. weem, speciale 
boerderij: behorend bij de pastorie 
wemeboer (verspr. OS, Dho) de; -en 
{'w...] 1. boer op een boerderij van de kerk 
wemelen (Nbk, Obk) ['wï:mlp] - wemelen: 
knoeien 't Wemelt daor van haezen (Nbk, 
Obk), .. van de mieghuinmels (Nbk) 
wenakker (App, Dhau, b, bi) Ook 
wendakker ( Bu, Nbk, Np, Obk) de; -5; 
-tien ['wenak/'went ... ] 1. wendakker Ie 
moe'n de schoffel mitnemen, omdat de 
ploeg niet diepe genoeg komt bij 't begin 
van de wendakker (Nbk), de wendakker 
ojbouwen het laatste stuk van de akker 
bijwerken (bij het ploegen) (Bu) 
wend bn.; pred. [went] 1. gewend, gewoon 
Wij bin niet wend te bidden (Diz, Ze 
weren et wend van him (ba), Ze hadden 
zels gien kiender, dat ze weren ze ot niet 
wend(v), Mar goed wend was etnooit(v), 
Dat bin wiJ al lange wend daar zijn we al 
lang aan gewend (b), Ze bin gien warkeu 
wend zijn niet gewend te werken (b) 
wendakker z. wenakker 
wenden z. wennen 
wendploeg (Pe-Dbl) ['w...] - wendploeg 
Wener (spor.) ['wï:nç] - Wener: van, uit 
Wenen 
wenk z wink 
wenkbrauwe z winkbrauwe 
wenken z. winken 
wennen Ook wenden (bel 2: 5: Np) zw. 
ww.; overg., onoverg.; wende, is/het wend 
['wsn:/'wsndn] 1. wennen: aan iets of 
iemand gewend raken, gewoon worden 
(voor iemand) Ie moe'n d'r wel even an 
wennen, al dat droklce verkeer (b), Ze 
raakten weer een benen an mekere wend, 
en N zien vrouw zette een bakkien koffie 
(i) 2. wenden, omkeren (0w, Ste, s: Np): 
Nao een schoffien weren de beide ere 
boverste turven ok aorig andreugd en 
mossen we die wenden; dat hul in dat de 
beide turven over de kop wipt wodden; zo, 
dat de boverste op de belte van de veurige 
kwam omgekeerd leggen (s: Np), verder in 
verb.: Ie kun je niet wennen of keren, zo 
drok is 't je kunt je nauwelijks bewegen 
(Ste), Hij wet niethoeas hij bim wennen 
of keren moet (0w), de hakken wennen 
ervandoor gaan, met name: omdat men er 
zich niet meer mee wil bemoeien (Ste) * 
Aj'tmar wend binnen, dan kuf'wel hangen 
(Nbk), Alles went, hangen ok (Nw) 
wenneske (Dfo, Dhau, Ld, 0w) Ook wen- 

nigste (Bu, 0w), wenneste (El), wanakker 
(App) de ['wenosko/'wenaxst/ ... osto/'wan 
akt] 1. wendakker We moe'n nog wat 
weanesten ploegen (El), ook: elk der 
uiteinden van een perceel grasland, vooral 
in toepassing bij bewerkingen als maaien 
(Bu): .Bij'm gauw klaor? [met als mogelijk 
antwoord:] Ja, de wennigste nog (Bu) 
wenneste z. wenneske 
wennigste z wenneske 
wentelpioeg (verspr.) de; -en; -gien 
['wentiplux] 1. wentelploeg, wendploeg 
Weper (Db, 0w) de ['wupç] 1. buurtschap 
onder Oosterwoolde (Oost. daarvan gele- 
gen) Hij woont in Weper (0w), Vroeger 
hadden de boeren in de Weper, in de es 
kleine smalle kaampies, dat is veraanderd 
in ruilverka velings verbaand(Db) , In Dren-
the, en veural in Weper en op et oost van 
Oosterwoolde kwammen soms een biele 
riegel bouwakkers veur van ailemaol weer 
aandere eigeners (0w) 2. z. Wepers 
Wepers (0w) Ook Weper (Db, 0w) bn.; 
attr. ['wi:pç(s)] 1. van, m.b.t. Weperbet. 1, 
z. aldaar de Weperse boeren (0w), De 
Weper boeren hadden vroeger wel es een 
stien tussen heur akkers hjgen (Db) 
werachies (Dfo, Nbk, Np, v) Ook 
warachies (Bu, Dhau, Obk), waorac/zies 
(ko) bw. [waraxis/war .... /wo:o'raxis] - 
waarachtig, warempel, beslist (..) doe ze 
waoracbies nog bewoond warren d.i. die 
bep. armoedige huisjes (ko), Ie praoten 
werachies as ziej't niet weer zitten (Np), 't 
Kon weracbies wel es wezen (Dfo), Dat is 
werachies ok zo (Nbk), 't  Wodt now 
werachies es een keer tied dat zij ok es 
knap beoordield wodden ( v) 
weraclitig (bel 1, 2: verspr.) Ook 
warachtig (verspr.), waorac/ztig (Nt, Wol), 
verachtig (Db, Nw) bw. [wa'raxtox/wa'r../ 
wo:a'r ... ifo'r ... ] t. beslist, waarachtig Et 
is werachtig waar (Ste), Wis en werachtik 
(niet/wel)! (Nbk) 2. warempel, verdorie Et 
liekt hier wamahtig ok wel oorlog (Spa), 
Daor komt hij werachtij ok nog weer an! 
(Nbk), Warachtig, daor hef' bim ok weer 
(Nbk) 3. waarachtig, rechtvaardig (b) Goed 
en warachtig is de Heer (..) (b) 
werande (Nbk, v) [wa'randa] - waranda, 
veranda Et huus mit de warande was d'r 
inienend niet meer (v), Mem zat middags 
in een mooie jurk op 'e werande thee te 
drinken (v) 
were (Nw, n) Ook weer (Dfo, Nbk, n) de; 



wereld - wereld 

-n; weertien ['wcor(o)] 1. gekastreerde bok 
(Nw, n) 2. gekastreerde ram (Dfo, Nbk) 
Een ram die bunnen ze vroeger ok wel of 
dan wodde et een weer (Nbk) 
wereld de; -en; wereltien ['wt:orit] 1. 
hemel en aarde, alles wat geschapen is Ie 
boeven niet zo te schrikken, de wereld 
vergaot niet (Nbk), Dat kan 'k me in de 
wereld van God niet indaenken, dat mag 
bessien weten dat kan ik me absoluut niet 
voorstellen (Sz), Now hoop ik toch in de 
wereld niet dat d'r hier vandemorgen méér 
viskers kommen absoluut niet (b), Die is te 
goed veur disse wereld hij gedraagt zich 
zodanig behoorlijk, redelijk dat anderen 
vaak meer binnenhalen, de eer krijgen enz 
(Nbk, Nw), Die is aorig veer op 'e reize, 
die wet van de wereld niks of is in diepe 
slaap (Obk), Hij raekt van de wereldwordt 
onwel (Wol), Hij gaot tekeer, asof de 
wereld vergaot (Nbk), Et is een lewaai as 
zo] de wereld vergaon (Np) 2. de aarde, 
het aardoppervlak De bakker raekte mit 
zien bak mit brood over de wereld kwam 
te vallen (Obk), op 'e wereld kommen ter 
wereld komen, geboren worden, We 
mengen graeg reizen, we willen graeg wat 
van de wereld zien (Nbk), Dat ze kun je 
zomar griepen en tegen de wereld warken 
neerslaan, op de grond smijten enz. (v), 
Nargens op wereld vien ik et mooier as 
hier nergens op aarde (Nbk), Et was et 
mooiste weer van de wereld het was 
schitterend weer (v), de wiede wereld in 
eropuit, weg naar elders om te ontdekken, 
ervaren, z'n geluk te beproeven (v, b): Hij 
trok de wiede wereld in en gong naor een 
veer laand (b), Hij beerde of de hiele 
wereld van him was schepte enorm op 
(Ld), Dat is de wereld ok weer niet nut zo 
ver van hier is dat nu ook weer niet (Nbk), 
Wat een eigenwieze snotneuze, die mient 
dat hij de hiele wereld an de kont hangen 
het dat hij beter is dan wie ook en dat 
ieder zich maar naar hem moet schikken 
(Nw) 3. een tweede, denkbeeldige wereld 
(als in bet- 1 of 2) Doe et kiend op bedde 
lag, was et gauw ofreisd naor de aandere, 
wereld in slaap (Op), (.) daansten L. en 
Ii toch in een ere wereld (bI), Die is in 
een aandere wereld, die is goed op reize is 
in diepe slaap (Nw), Et was een lewaai as 
van de aandere wereld een enorm lawaai, 
zoiets als: een hels lawaai (Obk), (inzake 
bijv. een mug:) naor de aandere wereld 

helpen pakken en doden, doodslaan (Nbk) 
4. omgeving In disse wereld is hiel wat 
gruunlaand, we hebben hier niet vule 
bouwlaand (Nbk), Et is daor een mooie 
wereld, daor bij de Keuningsbargen omme 
(Nbk), (gezegd bij mist:) 't Is een kleine 
wereld (Nbk, Nw, Ste), ... een klein 
wereltien (Np), ook: De wereld is klein 
(Nbk), Waor hij woont is de wereld wit 
kraanten dichteplakt hij woont zeer ach-
teraf, ver van de bewoonde, geciviliseerde 
wereld (Op) 5. de mensen in het algemeen, 
de menselijke samenleving, de maat-
schappij Wat geft et, de wereld wil toch 
bedonderd wodden de wereld wil bedrogen 
zijn (v), (..) dan is de halve wereld 
onderwegens dan zijn heel wat mensen 
onderweg (Nt), (..) en veur de wereld 
wodde A. de spotter voor de mensen (b), 
Ik zo] d'r veur gien geld in de wereld 
henne willen hoe dan ook niet (Np), zo 
ook Veur gien geld in de wereld wo 'le dat 
doen (Ste), N bar now ommes geld en mit 
geld lag de wereldja veur him eupen ( b), 
D'r is nog heel wat onrecht in de wereld 
(Spa), Dat nuwnden ze de verkeerde 
wereld de samenleving zoals die juist niet 
moet zijn (b), Dat hoeft de wereld niet in 
dat hoeven anderen niet te weten (bl), Die 
zit zo stief venz 'm uur te kieken, asofhim 
de wereld niks angiet (Bu), (..) dan staot 
et d'r treurig veur in de wereld (vo), De 
wereld van tegenwoordig wodt d'r niet 
beter op (Db), 't Is godsgeklaegd dat de 
wereld d'r zo bij ligt (Ld), Et is 
tegenwoordig de omgekeerde wereld alles 
gaat tegenovergesteld aan hoe het hoort 
(Nbk, 0w), In de oorlogsjaoren was d'r 
veul verraod, et raekt de wereld niet uur 
(Dfo), Hij is te goed veur disse wereld hij 
pikt teveel, bijt te weinig van zich af; 
waren ze allemaal maar zoals hij enz. 
(Nbk, Nw), Die was de wereld te nek hij 
was in de wolken (Dfo), Hij scharrelt d'r 
tegen om veuruut te kommen in de wereld 
om zich te verbeteren in maatschappelijke 
zin (Bu), zo ook Wat woj'aj'wat veuruut-
kommen wollen in de wereld (v), Et raekt 
me niet zo, je kun mit de hiele wereld niet 
tillen je kunt je niet het lot van iedereen en 
alles aantrekken (Wol), As et iene slecht 
gaot in de wereld, dan kan een ander daor 
behagen in scheppen (Sz) 6. bep. samen-
levingsverband (van mensen) De uni-
versiteit, now, dat zo] mien wereld niet 



wereldbeeld - werkhokke 

wezen (Nbk), Een appat wereltien is et, 
Den Haag (Nbk) 7. kring van andere 
wezens de wereld van de dieren (1), de 
wereld van de keboolters (1) 8. groot 
komplex geheel, een grote verscheidenheid 
DSr zit een wereld van verschil tussen die 
meensken(Nhk), Hij bet de wereld boeken 
heel veel (Nbk) * De wereld isroeg, en die 
bim niet redden kan is sloeg de wereld is 
komplex, het gaat niet altijd even 
fijnzinnig, men moet zich maar weten te 
redden (bi), Et gaot d'r in de wereld 
omme/Hoe krieg ik jow centen in mien 
ponge (El), Bertaolen hebben de halve 
wereld (Nbk), Beter in de wiede wereld as 
in et nauwe gat gezegd van een wind die 
men laat gaan (Ste), Ondaank is werelds 
loon (01-Nl), Verbeter de wereld, mar 
begin bijje zels (Diz), De wereld is niet 
raozendmaektzo vreselijk hoef je je nou 
ook weer niet te haasten (Nbk) 
wereldbeeld (1) ['w...] - wereldbeeld 
wereldbeker (1) ['w..] - wereldbeker 
wereldberoemd [aks. wisselt] - wereld-
beroemd 
wereldbevolking ['w ...J - wereldbevolking 
wereldbol (Mun, Nbk) de; -len ['w...] 1. 
wereldbol, aardglobe 
wereiddiel (spor.) ['w...] - werelddeel 
wereldgeestelike (Ste) - wereldgeestelijke 
wereidhaandel (spot-) ['w ... J - wereld-
handel: internationale handel, handels-
verkeer tussen de volken der aarde 
wereldheer (Ste) ['w...] - wereldheer, 
wereldgeestelijke Reguliere orden, dat bin 
de wereldheren, dat bin de pastoors (Ste) 
wereldhervormer (spon) ['w...] - wereld-
hervormer 
wereidkamioenschop (1) ['w ... ] - wereld-
kampioenschap 
wereldkampioen ['w...] - wereldkampioen 
wereldkaorte (spot.) ['w...] - wereldkaart 
wereldkarke (1) ['w...] - wereldkerk 
wereidkongres (1) ['w...] - wereldkongres 
wereldkundig (1) [...'k...] - wereldkundig 
wereldkundig maeken (1) 
wereldljteretuur (1) ['w ... J  - wereld-
literatuur 
wereldmark - wereldmarkt 
wereldmarkpries ['w...] - wereldmarkt-
prijs En as wij now akkoord gaon nut de 
geraansiepriezen, die leger liggen as de 
wereldmarkpriezen, en de boel keldert es 
weer, boe staot et dan? (vo) 
wereldni'js ['w...] - wereldnieuws Et 

wereldnijs, daor praotten ze in huus een 
protte over; veural as Haans, de netaoris-
klark, thuus was (vo) 
wereldreiziger (b) ['w ...J - wereldreiziger 
wereldvremd [aks. wisselt] - wereld-
vreemd Et was alleinaole lieke hoog-
draevend en wereldvremd (v) 
werempel z. verempeld 
weren zw. ww.; onoverg. (bet. 1), wederk. 
(bet. 2); weerde, het weerd ['wt:orn] 1 
(onoverg.) zich voordoen van het weer in 
de genoemde kwaliteit Ja, en as 't d'r goed 
op weert, zeilen de manluden er gat op 'e 
waegen (p), Dat weert bim aonij in de 
kaorte dat vergroot zijn kans, dat komt 
hem goed van pas (Bdie, Nbk), Et weert 
niet best op ot moment op 'e bonen/siepels 
(Nbk), Et weert niet best op 't hooi(Spa), 
Et weert mooi benne het blijft maar mooi 
weer (Nbk), Et weert schraol (01-Nl), 
...slecbt op 'e tuur (Nw) 2. (wederk.) zich 
weren, zich behoorlijk inzetten om te 
bereiken, zich verzetten (El, Nw, Sz) Ie 
moe'n je weren kunnen (Nw), Hij kan 't 
wel an, hij weert n goed (Sz) 3. 
tegenhouden,  de toegang, doorgang 
beletten (Nw) iene bij de deure weren 
(Nw) 4 z_ werigen 
werenhuus (v) ['wuori7hys] - warenhuis 
werenwet (1) ['wurn --- ] - warenwet 
werig (El) bn.; -er, -st [wuarx] 1. (van 
kinderen) nogal druk (kennelijk onder 
invloed van het weer) De kiender bio 
werik (El) 
werige z. weerscbeide 
werigen Ook weren (El) zw. ww.; overg.; 
werigde, het werigd ['wt:oragfl/'wt: ] 1. 
luchten, het weer laten inwerken op 
(kleding, bedden enz.) Vroeger deden we 
de baastschoonmaek, now niet meer, 
hoogstens daf' de bedden nog even wenken 
(Dfo, Ste, Nbk), Bij de meitied kizj' de 
winterkleren wel werigen en in de kaaste 
hangen (Dfo), Bij mooi weer kuj'je kleren 
buten werigen (Dfo), Ik bin an 't werigen 
(Nbk), We hebben mooi weer troffen te 
wenken (Np), We wenjen et huj het natte 
hooi zodanig bewerken (door het om te 
keren of los te slaan met een hark) dat het 
goed droogt (Ld) 
werk z. wark 
werkelik z. warkelik II 
werkeloos z. war/doos 
werken z. warken 
werkhokke z. warkhokke 
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werkkring z. warkkring 
werlunand (Nbk) ['w...] - werkmandje 
werlcplaas z. warkplaetse 
werkschulk z warkscbölk 
werkstuk z. warkstok 
werktuug z. warktuug 
werkverschaffing z. warkverschaffing 
werkvolk z warkvolk 
wespe Z. wapse 
wespenest z. wapsenust 
wespenust Z. wapsenust 
wespetaille (Nt) ['w..] - wespetaille 
west T et [wsst] 1. de westelijke richting 
Gaot hij et Oost of et west in? naar het 
oosten of het westen (Ste), (verb.) De 
wiend zit aorig in de wester hoek komt 
nogal uit het westen, blijft maar in het 
westen zitten (Nbk) 2. de westkant van het 
dorp, van de streek (soms als veldnaam) Ik 
gao even naor et west van Berkoop (Nbk), 
Hij woontop 't west (El, Spa) 
West II (1) de 1. de voormalige Neder-
landse rijksdelen in West-Indië 
west III bn.; pred. 1. uit westelijke richting 
komend De wiend was west (Nbk), ...zit 
west (Nbk) 
West- - West-, in gelede woorden als 
West-Europa, West-Frieslaand, West-
St elling war!; Westfries, Westfaiei-
West-Indië [ws'sttndija] - West-Indië 
West-Indisch [wc'sti.ndis] - West-Indisch 
West-Stellingwarf z. voor var. onder 
Stellingwa.rfet {wcstelujwar(o)f] 1. naam 
van de westelijke gemeente van de regio 
StellingwariÇ met als hoofdplaats Wolvege 
westaende Ook westeinde (Db, Dfo, Ld, 
Ma, Spa), westende (Nw, Obk, 0w, Spa) 
et; -n ['west.../...] 1. westeinde Hij woont 
op et westaende van 't dôrp (Nbk), 
Stellingwarf- Westaende oude benaming 
voor het westen van Stellingwarflde 
grietenij/gemeente West- Stellingwarf(1) 
Westduuts [aks. wisselt] - Westduits 
Westduutser [wszdytsr] - Westduitser 
westeinde z. westaende 
westelik bn., bw.; -er, -st ['wcstiok] 1. in 
het westen gelegen, verblijvend Berkoop 
ligt westelik van Nijberkoop (Nbk), We 
lopen de westelike kaante mar uur naar het 
westen (Nbk) 2. met de eigenschappen, 
kenmerken van het westen Dat woord liekt 
me nogal westelik kenmerkend voor het 
westen van Steiingwarf(Nbk) 3. (van de 
wind) uit het westen komend De wiend is 
westelik (Np, Sz), ...zit westelik (Nbk, 

Wol), een westelike wiend (El, Nbk, Spa) 
4. westwaarts Ze leupen westelik (Nbk) 
westen et  ['wcstq] 1. westelijke 
windrichting De wiend zit in et westen 
(Bdie, Nbk, 0w), ..Jcomt wit et westen 
(01-Nl, Pe-Dbl, Ma), ...d.rijt naor et 
westen (Db), Wegaon et westen in (Nbk), 
buten westen raeken flauwvallen (Nbk, Np) 
2. westkant, westzijde We zitten op 't 
westen d.i. met de voorkant van het huis 
naar het westen (0w) 3. westelijke regio 
(van Nederland, ook van Stellingwari5, 
ook: W.-Europa en N.-Amerika samen et 
westen van Nederlaand (1), D'r bin deur de 
ja oren henne hiel wat meensken hier weg 
naor et westen verhuusd d.i. naar de 
Randstad (Nbk) * De wiezen kommen uur 
et oosten, mar ze wonen now in 't westen: 
schertsend  gezegd tegen oostelijke 
Stellingwarvers (Nt) 
westende z. westaende 
westenwiend [aks. wisselt] - westenwind 
westerboer (Dhau, Nbk, Nw, vo) de 
['wcstr..] 1. (vooral verz.) elk der boeren in 
het Friese weidegebied bij wie men werk 
kon krijgen als maaier of hooier Pakt,  R. 
gong naar de westerboer te mi-Yen naar 
Friese boeren in het weidegebied (Dhau, 
Nbk), En zo gebeurde et dat Jeuk die 
zonimer vief weken naor de westerboer 
raekte, bij Snoek omme (vo) 
westerbuurt (Nbk) de; -en; -ien ['w...] 1. 
westelijke eenheid in het dorp m.b.t. de 
burenplicht 
Wester z Westerd 
Westerd (Nw, Obk, 0w, Pe-Dbl, b: im, ln, 
s, p) Ook Wester (Nw) de, ook et (Nw) 
['westç(t)] 1. westelijk deel: van Frieslaand, 
waar men in de zomertijd naar toe ging om 
als arbeider te maaien of te hooien Vroeger 
ging Pake naar Wester te mijen, hij was 
doe mijer (Nw), ook in Hij woont op et 
Westerdin het westelijke deel van het dorp 
(Nw, Pe-Dbl) 
westerlengte (1) [...1...] - westerlengte 
westerling (spot.) ['w...] - westerling, 
iemand uit het westen, vooral: iemand uit 
West-Nederland of uit het westen van 
Stellingwarf 
westen ['westpi] - western, cowboyfilm 
westers bn. ['wostçs} 1. uit het westen 
komend, met name m.b.t. West-Europa en 
Noord-Amerika, westelijk gelegen, met 
name in het dorp (App, Bu): de westerse 
miente (Bu), de westerse es (App) 
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Westerseveld (Ma, Nw) et {westçso'feltJ 1. 
benaming voor het dorpje Westervelde bij 
het Drentse Norg (Ma) Westerseveld was 
oons laeste pleisterplak, kefé Martens, bij 
Norg (Ma) 2. benaming voor een bekende 
streek onder Noordwoolde (Nw) 
westerstorm [...'st...] - westerstorm D'r 
ston een westerstorm (Nbk) 
Westeuropees - Westeuropees 
Westfaal(s) - Westfaal(s) 
Westfaler (1) [west'fa:lr] - Westfaal 
Westfries - Westfries 
Westgermaans (1) [...'m.] - 
Westgermaans 
Westhoek Ook Westboe/ce (spor.) de 
[ westhuk(a)1 i. westhoek van West-
Stellingwarf (westelijk van de Heloma-
vaort) Hij had him besteded bi] een boer 
in De Westhoek (j), Die vent kan zo 
opscheppen, net of de halve Westhoek van 
hem is (Sz) 
Westhoeke z. Westhoek 
Westhoeker (Bdie, Sz) de; -s; -tien 
[!wesffiukrl  1. inwoner van, iemand 
geboortig uit De Westhoek (van 
West- Steiingwarl 
westkaant z. westkaante 
westkaante Ook westkaant (verspr.) 
['west...] - westkant N. woont op 'e 
westkaante van et dörp (Ru) 
Westiaand ['w...] - Westland 
westnoordwesten (1) [...'wsstn] - west-
noordwesten 
westpunt (spor.) ['w .I - westpunt: 
westelijke punt, bijv. van een eiland 
wet de; -ten; -tien [wet] 1. wet (door de 
overheid vastgesteld) Ie moe'n je now 
ienkeer an de wet holen (Nbk), Af' dan 
gien wet hadden op zokice dingen als dat 
niet bij wet was geregeld (d), een wet 
maeken (1), Zederiene, die mar een klein 
betien bezieden de Wet haandelde (..) (j), 
Zien wil is wet wat hij wil, gebeurt (Nbk) 
2. stelsel van rechtsregels, maatregelen 
door de overheid ingesteld enz. 3. 
bindende regel, voorschrift, vandaar ook: 
vaste regel Die is nog onder en boven de 
wet is van een leeftijd dat hij zich niet aan 
alle verplichtingen, regels, voorschriften 
hoeft te houden (Nbk, 0w), Dat is sta olen 
wet dat gaat volgens een vast patroon, dat 
gebeurt altijd (Op, 0w), korte wetten 
maeken korte metten maken (Ma, Op, 
Spa), Zo bin de wetten now ienkeer zo 
wordt het je nu eenmaal voorgeschreven 

(Np) 4. natuurwet (spor.) * Wet is wetmen 
moet zich aan de wet houden (b) 
Wetb. - afkorting van Wetboek 
wetboek ['wedbuk] - wetboek et Wetboek 
van Strafrecht (1), et Burgerlik Wetboek (1) 
wete- (Nbk, Sz), var. van weethoe(.), in 
sst. als weetboelange, z. wiet- II, z. ook 
wiete- 
wetebetied z. wietebetied 
wetelang(e) z. wiethoelange 
wetemooi (Nbk) bn.; pred [wutom ... ] 1. 
zeer fraai 
weten zw. ww.; overg.; het weten ['wt:ti] 
1. kennis hebben Ik was wat in de kaaste 
an et scharrelen, want ik zake een ding 
dak niet wete waor ik ot laotcn hebbe 
(Op), Af' niet beter wussen, zoj' daenken 
dat hij een borrel had het, zo slingert hij 
mit fietsen (Nbk), Wat zitten jim daor te 
smoezen, meugen wij et soms niet weten! 
(Obk), Hoe weet ie dat?, Waar weet ie dat 
van hoe weet je dat, Dat kon ik (ok) niet 
weten, Hoe kon ik dat weten!, Hoe had ik 
dat weten kund (Nbk), zo ook Weet ik et! 
hoe/waarom zou ik dat moeten weten! 
(Nbk), d'r van weten: Ik wusd'r niks van, 
Ik weet d'r niet van weet er niets van, ook 
wel: wil er niks mee te maken hebben, er 
niks over zeggen (El), (nadrukkelijk ge-
zegd als men er niets over kwijt wil:) Daor 
week niks van daar wil ik niets over kwijt 
(El), Dam- week niet van daar heb ik niet 
van gehoord (01-N1), daar heb ik geen 
vertrouwen in (Nw), zo ook Dat week niet 
(Nbk), ook: dat zou wel eens niet 
mogen/kunnen lukken (Nbk, Dhau), Die 
was d'r meer van zou er meer over 
kunnen vertellen (b), Zene was d'r die d'r 
misschien wat over weten kon ( j), Ie weten 
d'r niks van waar praat je over, je weet 
toch van niets (Nbk), heg noch steg weten 
de omgeving, de juiste weg niet kennen, 
ook algemener: weinig benul hebben (Ma), 
Ik was niet wak hearde! (Nbk), Af es 
wassen! als je eens wist!, Hij mos et es 
weten als hij het weet, is het niet best 
(Nbk), Ze wet gewoonlik een hopen nijs 
weet veel nieuws (p), Die wet altied een 
protte weet altijd veel (Nbk), Hij wet 
overal wat op (Nbk), zo ook Hij was 
overal rand op (b), Ik was me gien raod 
wist niet wat te doen, zag het niet meer 
zitten (b), d'r weg mit weten er profijtelijk 
mee om weten te gaan (El), Ik wil 't niet 
weten ok wil er geen kennis van hebben 
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(v), God mag weten (..) 'k zou het beslist 
niet weten (Nbk), zo ook God weet waor 
hij uuthangt, misschien zit hij wel op 'e 
noordpool (Op), iene wie weet wat doen 
willen iemand van alles en nog wat wel 
willen aandoen (uit boosheid) (Nbk), Dat 
moej' him even weten laoten (Nbk), te 
weten kommen erachter komen, lucht, 
kennis van iets krijgen: Doe kwam ik et te 
weten (b), et weten willen degene willen 
zijn die het het beste weet, die het bepaalt: 
Hij wilt 't ok altied weten hij moet ook 
altijd de doorslag geven, het beslissen 
(Nbk), zo ook Dat wief is wel zo baozig, 
ze wil alles weten (Sz), weet ik vule weet 
ik veel (Nbk), et (niet) zeker weten, zo ook 
et vaaste weten het zeker weten (Ld), Ik 
wete wel gril, da 'k N wel hebben kan (v), 
Ik wete niet a 'k mien heit weerommezien 
zal weet niet zeker (b), Wie wet zoks now 
hoe zou je zoiets nu kunnen weten (b), Ie 
weten (war) nooit je weet (maar) nooit 
(Nbk), Ie kun nooit (nog es) weten as (..) 
id. (b, j), zo ook Ie konnen Ga)  nooit 
weten (b, v), Weej' wel? weet je wel (ook 
als stopwoord), Ie weten wel, as et d'r op 
ankomtlopt etzoe'n veert nietje weet net 
als ik wel ( ... ), Weej' wat? weet je, ik heb 
een idee: Weej' wat? We gaon d'r morgen 
eerst es mit N over praoten (Nbk), Wie 
wet wie weet, mogelijkerwijs: Wie wet 
kriegen we hier nog wel es een vliegveld 
(Nbk), Wie wet dak lector wel boer wor 
Nbk), Wie wet hoe a 'k weerommekomme 

(b), niet dak wete niet dat ik weet, bij 
mien weten voor zover ik weet (bij, veur 
ie 't weten voor je 't weet, veurdaj't weten 
id., eerdaj't weten id., veurzoveer a'k wete 
voor zover ik weet, bij eens weten voor 
zover we weten (Obk), zo ook neer oons 
weten (Op), Hij wet niet beter, Hij wet 
wel beter, nog weten zich nog herinneren: 
Weej' nog hoe we vroeger over dat pad 
naor schoele gongen? (Nbk), Ik weet niet 
beter as dat ze vandaege kommen zollen 
naar m'n beste weten (Nbk), Dat moet ie 
weten dat blijft voor jouw rekening (Nbk), 
zo ook Now, ie moe'n et weten, man (b), 
Dat moei' zels (mar) weten zelf maar 
beslissen (Nbk), zo ook Ie moe'n et (op 't 
laest) zels ok mar weten d.i ook: en evt. 
de negatieve gevolgen ondervinden (Nbk), 
zo ook Ze moen mar weten, et sjakt mij 
niks ze moeten maar zien (Dho), Dat zak 
toch zeker zels weten! zelf vinden, 

beslissen (Nbk, b), Ik wus wel wak doe 
zou wel weten te beslissen, vaak: ik deed 
het absoluut niet, zien wetien wel weten 
bijdehand, pienter zijn (Dmi, 0w, Wol), z. 
verder onder wetien, weten waj' an mekeer 
hebben op elkaar kunnen bouwen (Nbk, b, 
v), ook: van elkaar weten hoe ver men ten 
opzichte van elkaar kan gaan (Nbk, v), Hij 
dec of wus hij van Job gien kwaod alsof 
hij van de prins geen kwaad wist (Dfo), as 
ik weet niet hoe in zeer hoge mate: Ze 
kan zingen as ik weet niet hoe (Nbk), een 
geheugen as ik weet niet hoe (Nbk), - .as 
ik weet niet wat id. (Nbk, Dfo) 2. inzicht 
hebben, begrijpen Ik weet niet wak doen 
moet (Nbk), Ik weet niet wie daor ankomt 
(Nbk), Ik zo] wel weten wak dec zou in 
dat geval er wel iets op weten (s), Ik wete 
niet wat te doen ik heb even niet het 
inzicht wat ik het beste kan doen (b), zo 
ook Ik zo] niet weten wak doen mos zou 
me geen raad weten (Nbk), Ze wus niet 
goed wat ze d'r an hadde begreep niet goed 
hoe ze het op moest vatten, wat ze ermee 
moest (b), Ze wus ok niet beter had niet 
meer verstand, inzicht (j), Och, dat week 
niet zou ik zo niet kunnen zeggen, ik zou 
niet direkt een keuze weten te maken (p), 
.Et was al zoek betien gewoonte wedden 
dat beiden niet beter wussen of et zo 
beurde geen ander besef hadden (j), Ik 
kreeg me deer vanaovend een schrobbe-
ring, dat ik wus niet waor ik kieken mos 
kon me er geen houding bij geven (Sz), 
Mit zink kuj' de diepte weten vaststellen 
(Sun), Ie weten niet aj'm bij de kop of bij 
de stat hebben je weet nooit wat je aan 
hem hebt, je weet niet wat je van hem 
moet denken (Bu, Dho), Ie weten niet way' 
van him daenlcen moeten (Bu), Ze weten 
niet hoe goed ze et hebben hebben niet 
door (j),  Ie weten 'tzels okblinderse goed! 
(b), Ie weten niet beter ( b), tegen beter 
weten in: Hij bul et tegen beter weten in 
vol (01-Nl), Hij wus niet goed wat hij d'r 
en had wist niet wat ervan te moeten 
denken (Nbk), niet weten waor aj' eerst of 
leest wezen moeten te veel hooi op z'n 
vork hebben, te veel werk aangenomen 
hebben en het niet aan kunnen (Diz, Nbk) 
3. toegeven, uit willen komen voor, tot 
uiting laten komen Ie moe'n hoor niks 
vertellen waj' niet weten willen, want ze 
gaot et vast overkletsen (Sz), Hij hoolt 
altied de pette op, omdat hij niet weten 



wetenschap - weteren 

wil dat hij een kletskop het (Op), De 
meerstefaegers willen 't niet weten as een 
Vos heur te slim of west is (b), Hij wol 't 
lang niet weten er bep- niet vooruitkomen, 
toegeven dat het zo was (Ma), Mar hij wol 
weten dat hij boer was en zette zien zin 
deur ervoor uitkomen, laten zien (vo) 4. 
beseffen, zich bewust zijn Ie weten niet 
hoe'n piene a'k bebbe! je kunt het niet 
beseffen (Nbk), Weef' wel waf' daor tegen 
me zeggen?, Ie weten (nog) niet half hoe 
vaeke ak naorfe uutkeken hebbe ik heb 
veel meer naar je uitgekeken dan je 
weet/denkt (Nbk), zo ook Af' es half 
wusten hoeveule as ik van fow bul! (p), Ie 
weten soms niet waf' beuren, as hij an 't 
Vertellen is het is soms onvoorstelbaar 
(Nbk), Ik wus niet wak heurde het was 
nogal wat, dat werd verteld (Nbk), Ik zal 
et him es even goed weten laoten flink 
laten merken, hem er op bijna pijnlijke 
wijze bewust van laten zijn, Geniet van je 
leven, want ie bin oold veurdaf't weten 
(Nbk), Ik wete wel, fim hadden d'r niks 
veur hebben wild ( ... ) ben me er wel van 
bewust (b), Wij weten oons as meensken 
klein en bin oons d'r bewust van (b), Ik zo] 
't niet weten heb er geen idee van, Af' dat 
mar weten als je dat maar weet, Hij wet 
van gien tied of ure heeft geen besef van 
de tijd, weet eigenlijk nergens van (Dho), 

van gien ure noch pompstok id. (Nbk), 
Hij wus wat hij doe was zich ten volle 
bewust (ba), Weet waf' doen, kamme-
raod! Ik waorschouwfe! (b), Ik wete now 
nog niet waor a  de durf weghaalde, mat 
() (b), As knieper(d) mat an boord komt, 
dan willen ze 't wel weten als ze maar 
flink in de problemen komen, dan willen 
ze wel tot inzicht, inkeer komen (Nbk), 
Hij het 't weten heeft ervoor moeten 
boeten (Nbk), Die wet dat hij leeft hij 
neemt het ervan (Bdie, Nbk, Pe-Dbl), Die 
wet van veuren niet dat hij van aachteren 
leeft 't  is een sukkel (s) 5. bemerken, 
vernemen, in weten kunnen: "t Is wat kil in 
huus, ie kun weten dat de zunne d'r niet is 
(Obk), As 't waarin weer is, kuj' wel weten 
dat oonze buurman varkens het; dan kvf' 
de Jocht wel snieden (Db), De grond is 
schosselig, dan kuf' net weten dat d'r wat 
vost in de grond zeten het (Ste), Veertien 
daegen mm nijfaor kuf' weten dat de 
daegen langer wedden (ho: Nw), Wat kuf' 
al weten dat we et veurfaor ingaon (Nbk)  

6. in d'r van weten willen, van iene weten 
willen te maken willen hebben, willen 
omgaan Ik heb fin vraogd om mit te doen, 
mat hij wol d'r niks van weten weigerde 
met stelligheid (Nbk), Ze wol niks van 't 
aandere volk weten wilde er beslist niet 
mee te maken hebben, trok er haar neus 
voor op enz. (Nbk) 7. in weten van 
geneigd zijn, in verb. als Die wet nooit van 
opschieten, die moef' altied anporren 
(Obk), Ze weten niet van opholen (Dho), 
R. wus haost niet van ofscheid nemen, en 
zo streken ze dan weer op buus an (j),  Die 
weet goed van innemen heeft er slag van 
tot zich te nemen, in bezit te nemen (Spa), 
zo ook Die kerel die wet wel van nemen 
(Obk), van vergeven weten, de instelling 
hebben om te vergeven (b) 8. in weten te 
kans zien om, erin slagen Af de schae niet 
betaelen, dan za 'k fe wel weten te vronen 
verhaal komen halen, je weten te treffen 
(Nbk), N. wus zien husies wel te vien en 
waor ze van meziek hullen (j),  Weetje 
mannegien te staon, as et gaot om oolde 
rechten (ba), Die wet fin overal nut te 
redden (Ld), Pattie Ju wussen te vertellen 
dat hij een tik van de oorlog kregen had 
(v) * Die niet beter weet, lacht om een 
scheet (Sz) 
wetenschap z wetenschop 
wetenschop Ook wetenschap, voor -schap 
z. -schop - wetenschap (in abstrakte zin) 
Deur de wetenschop is d'r tegenwoordig 
baost gieniene meer mit een bochel of 
hoge rogge (Db) 
wetenschoppelik (1) [Jskopak] - weten-
schappelijk wetenschoppelik onderzuuk(l), 
een wetenscboppelik boek(l), wetenschop-
pelik onderwies (1) 
wetenschopper (Op, 1) ['wutuskopç] - 
wetenschapper * Goeie wetenschoppers bin 
herkauwers (Op) 
wetenschopsjournalist (1) ['w..] - weten-
schapsjournalist 
wetenschopsman (1) ['w..] - weten-
schapsman 
weteren (verspr) zw. ww.; overg.; 
weterde, het weterd ['wi:tpi] 1. water 
geven aan het vee (met name de koeien) de 
koenen weteren (Np, Ste, bl), Bij 't 
weteren brocht ie een gang veur de koenen 
twee emmers drinken (Dho), Veurdat de 
koenen weterd wedden, kregen ze vaeke 
eerst een gevel buf (Op), Doe de 
drinkbakkies d'r in kwammen, wodden de 



wetering - wezelik 

koeven niet meer weterd, doe redden ze 
heurzelf (Ste) Vader moet nog weteren 
(Dho), Moej'nog weteren? (Ste), Ik weter 
de biesten, ik meste de burg (b) 
wetering (Bu, Ma, Nbk, Obk) ['wt:tru]] - 
wetering: stroompje of flinke afvoersloot 
De wetering zit dichte, die moet opmaakt 
wodden (Ma) 
wetevaeke z_ wiethoevaeke 
weteveer z. wiethoeveer 
wetevroeg z wiethoevroeg 
wetevule Z. wiethoevule 
wetgevend (1) [wet'xt:brpt] - wetgevend de 
wetgevende macht (1) 
wethoolder ['wet...] - wethouder (deel uit-
makend van een gemeentebestuur) 
wethoolderschop (1) ['w...] - wethouder-
schap 
wetien (verspr.) ['w:tin] - weetje, in de 
verb. zien wetien wel weten bijdehand, 
pienter zijn (Dmi, El, 0w, Wol, b), zo ook 
Die wet zien wetien goed (Obk), Die wet 
zien wetien (01-Nl), Iiiy het zien wetien 
goed (Ste), ...wc] (Dfo, Ld, Sz), Hij het 
goed zien wetien (Db) 
wetig Ook wettig (Ste) ['wt:tox/'wetax] - 
betweterig, steeds van eigen gelijk 
overtuigd Schoelemeesters bin vaeke zo 
wetig (Nbk), 't Jong wedt al vri5 wat 
wetig (b), Een trutte is wat een wettig 
maegien (Ste) 
wetmaotig (1) [...'m...] - wetmatig 
wetmaotighied (1) [...'m...] - wetmatigheid 
wetpiaanke (Nbk, Obk) de; -n; 
...plaankien ['wet...] 1. wetplank 
wetsartikel (1) ['w...] - wetsartikel 
wetskennis (1) ['w...] - wetskennis 
wetsontwarp ['wetsontwar(a)p] - wets-
ontwerp 
wetstekst ['w...] - wetstekst 
wetstien (OS, verspr. WS) de; -en, -der 
(1); -tien ['wetstt:n] 1. bep. slijpsteen, 
oliesteen,  wetsteen Messen kuj' op 
verscheiden menieren sliepen: op de 
sliepstien, mar ok wel op 'e mure of op 
een wetstien (Op), Een euliestien of 
wetstien kuj' een mes op sliepen (Ste), Ik 
moet et mes op wetten mit de wetstien 
(Np), in een wetstien bekneupen gezegd 
wanneer er weinig of niets valt te halen, 
met name hij een erfenis die niks voorstelt 
wetsveurstel (1) ['w...] - wetsvoorstel 
wetswieziging (1) ['w...] - wetswijziging 
wettelik ['wetok] - wettelijk: in een wet 
vastgelegd wettelike veurschriften (Db), 

overeenkomstig de wet, toegestaan volgens 
de Wet de wettelike maote (b), wettelike 
anspraokelikhied (1) 
wetten T mv. ['wetn] 1. (verz.) bep. 
lichtgekleurde soort kleiaardappelen 
wetten IT (verspr.) ['wetu] - wetten, 
slijpen, aanzetten Een zonde wodt mit een 
viele wet (Op), et mes even wetten op 'e 
wetstien (Spa, El) 
wettig bn. ['wetox] 1. wettig: legaal, 
rechtsgeldig een wettig huwelik (1) 2_ z_ 
wetig 
weunsken z. weensken 
weunstig (Bu) bn.; -er, -st ['wX:stox] 1. 
(van dieren) naar elkaars aanwezigheid 
uitkijken Heür, et peerd is weunstig, ze 
roepen an mekeer (Bu) 
weven zw. ww.; overg.; weefde, het weefd 
['wt:brn] 1. weven (lett.) een doek weven 
(spot.), mit de haand weven (spor.) 2. (van 
een paard) met het voorste deel van het 
lichaam heen en weer bewegen (Bu) Et 
peerd weeft (Bu) 3. z. geweven 
weven T z. geweven 
wever de; -5; -tien ['wt:wç, ...vç] 1. bep. 
handwerksman: wever * (var. van uit het 
Ned. bekende rijm:) Wie wet waor witte 
Willem Wever woont/witte Willem Wever 
woont wied weg/Witte Willem Wever 
weeft witte wou' (Nw), zo ook Wie wet 
waor Wietse Watse Wever woont/Wietse 
Watse Wever woont wied weg (Nbk) 
weverblad (f) Ook weversblad ( fp) et; 
...blaeden; ...blattien [w.../...] 1. weegbree, 
in groot wever(s)blad grote weegbree (f), 
smal wever(s)blad smalle weegbree (fp) 
weveri'je [wt:wo'r....... v'ijo..., z. ook 
-i'je] - weverij, ook: de wereld van het 
weven, vgl. De blauwvarvenjie beurde bi5 
de weverii'je  (Nbk) 
weversblad z. weverblad 
wezeboom z. wiezeboom 
wezel Ook wiezel (Ste) de; -s; -tien 
['wt:zI/'wi:zI] 1. (vaak verkl.) wezel, ook 
vaak: hermelijn een brune wezel wezel 
(Np), een witte wezel hermelijn (Np), Een 
wezeltien kan ok deur een mollerit (Obk), 
(naar het volksgeloof:) Et gezegde was 
vroegen aj' een wezel naozatten en ie 
kwa.inmen te valen, dan kreej' de valende 
ziekte (Ld), zo bange as een wezel (Np, 
Ste, Wol), ...as een wezel- tien (v, Dho), 
zo benauwd... (Bdie, Dho, El, Ld) 
wezelboom z. wiezeboom 
wezelik (Np, Ste) bw. ['wt:zolak, ...zl...] 1. 

QAÇ 
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waarachtig, echt Et is wezehk wam-  (Np) 
wezeling (Nbk) de; -en; ..linkien ['wuzl 
ufi 1. wezel 
wezemboom z wezeboom 
wezen T et ['wt:zn] T. wezen, essentie 
Uterlik hebben die twie hiel viiie van 
mekeer, mar in wezen niks (Obk), We kun 
d'r wei over praoten, nar in wezen gaot et 
oons niet an in essentie, in de grond (Nbk) 
2. schepsel Af'zoe'n hiele dag haost gien 
levend wezen zien (..) (b), D'r bin bier 
zeker vremde wezen ties van Mars daeie-
kommen (Nbk) 3. aard, karakter, persoon-
lijkheid Die het altied al wat een vremd 
wezen had (Obk), D'r zit een goed wezen 
in di in die persoon (Np), Mw-  doe G. de 
teleurstelling in R. zien biele wezen zag, 
doe kwammen heur fleur en moed weer 
boven (vo), in heur diepste wezen (b), 
mien hatte en mien hiele wezen (..) (b), 
Mit beur hiele hatte en beur hiele wezen 
() (b) 4. geestkracht, geestelijke vitaliteit 
Mw- J, ik hebbe et gevuul dat ze 
levensmuuiis, et wezen isd'ruut(vo), D'r 
zit gien wezen in hij/zij is volkomen 
futloos (Nbk) 5. eigen, wezenlijke staat 
(Bu) Een rattelschellig ding, een oolde 
kroje of zo, een oold ding dat nog wel in 
wezen is, mar an inzakken of kepotgaon 
toe is (Bu) 
wezen II st ww.; onoverg.; het/is west 
['wudi, ook wel ...zi] 1. bestaan, zijn We 
bin d'r om inekeer te helpen (Nbk), Ik 
geloof (niet) dat d'r wat is ik geloof (niet) 
dat er een God bestaat (Nbk), Ie zollen zo 
zeggen dat d'r gien ontevreden meensken 
meer wezen hoeven meer hoeven voor te 
komen (b), D'r bin meensken die (.) er 
zijn mensen die ( ... ), Is dat zo? klopt dat? 
2. op een bep. manier bestaan, zich op een 
bep. manier voordoen 't Kan wel wezen 
misschien is het zo, vaak gezegd als 
toegeving om een afwijzing in te luiden: 't 
Kan wel wezen, mar ik doe d'r niet an mit 
(Nbk), zo ook Et kan best wezen (Nbk), 
vaak gevolgd door een tegengestel- de 
uiting, bijv----nar ik moet et eerst nog 
zien (Nbk), ffi) mag wezen zo hij is, ik 
vien 't een flinke kerel (Nbk), Laot dat 
elektrische spul dan war wezen wat et is 
(.) laat het maar zijn zoals het is (b), fit 
mag wel zo wezen het zou stukken beter 
kunnen (Ma, Nbk), Die mag d'r (wel) 
wezen mag er zijn, is niet min, niet bep. 
lelijk, heeft veel geld, ook: is nogal dik, zo 

ook Die kan d'r wel wezen id. (verspr.), 
Dit kan toch zo niet wezen op die manier 
zijn, (b), Now, et zal wezen het zal gaan 
gebeuren (Nbk) 3. aanwezig zijn, zich 
bevinden Waor zo] die man wezen? (Dfo), 
N. is in buus is binnen, d.i. in het huis 
waarbij of waarin de spreker zich bevindt, 
zo ook N, die bij haas wezen nos (..) die 
zich waarschijnlijk ophield bij of in het 
huis waar de spreker zich bij/in bevond, 
ook: hoorde te zijn (Nbk, b), Hij was 
baten en bleef buten dacht er niet aan naar 
binnen te gaan (b), Waor is hij? waar 
bevindt hij zich?, Nao een jaor of wat zo 
as melkknecht vot west te hebben (.) zich 
elders bevonden te hebben (v), Op een 
zommeraovend was hij toch nog es vot 
West wit de vioele weg geweest, eropuit 
geweest (fl Zo] N d'r ok west hebben? 
zou N. er ook geweest zijn, aanwezig 
geweest zijn?, N, zo hiette zien vrouw-
gien, was daor ok west te kieken geweest 
omte kijken ij), 'kRin vanmorgen nogmit 
de bessejn om haas henne west te 
spinragragen (Sz), Ze was now elk 
bijlanges west was bij iedereen geweest, 
ook: had iedereen stuk voor stuk aange-
klampt, gevraagd enz., ook: had nu haast 
iedereen wel als vrijer gehad (bl), 'kBin al 
west naar de w.c. geweest (dus: de 
ontlasting kwijt) (Bu), We verbouwen al 
jaoren moes veurpoteten in de winter, as 
de vost d'r over west het (Ld), Maf' daor 
wat wezen? bevalt het je daar? (Nbk), zo 
ook Kaf' hier wel aorden? Meuf' hier wel 
wezen? (Bu), D'r is nog brood genoeg, nar 
d'r is gien soepe meer (Nbk), d'r wezen er 
zijn: Is d'r wel sulcer*?, Is hij d'r? is hij er 
(wel, al), Et moet d'r (wei) wezen het moet 
ergens liggen, rondslingeren, Et gewicht 
moet d'r wezen moet volledig gehaald 
worden (van wat men koopt, verkoopt) 
(Ld), d'r bij wezen zich ertussen/ eronder 
bevinden: Die appels bin haost allemaole 
antaast, d'r bin gien goeien meer bij 
(Nbk), D'r zal wel wat bij wezen, dus: 
eigen schuld er zal wel iets anders 
meespelen, iets niet in de haak zijn (b), 
Pas op, straks zicht de pelisie et en dan 
bij' d'r bij word je gepakt, ben je het 
haasje (Nbk), Daor wassen verscheiden 
plakken bij (..) (p), Ie kun nooit raoden 
wie hier vandaege west binnen d.i. veelal: 
op bezoek geweest zijn (Obk), (onpers.) Et 
bin hier allenaol knienen er zijn hier erg 



wezen - wezen 

veel konijnen (Bu), Et is gien weer langer 
veur die aarrne dieren om d'r nut te wezen 
om zich buiten te bevinden (b), out de 
braand wezen uit de problemen zijn (Nbk, 
b), Hij was aor,k  in de eulie was behoor-
lijk aangeschoten (Np) 4. zich vervoegen 
Waormoe'k wezen?(Nbk), JkmoetbijM 
wezen (v), Bij wie moe'k hier wezen? 
(Nbk), Ik mos bij N wezen, Zo'k hier 
goed wezen? op de juiste plek zijn 
gekomen, vooral: op het adres, bij de 
persoon zijn waar ik naar toe moest (Nbk, 
b), D5-  is iene veurje er dient zich iemand 
aan om je te bezoeken, De konterleur het 
nog niet west heeft zich nog niet laten zien 
(Diz, Nbk) 5. gezegd om met nadruk 
uitdrukking te geven aan wat zich voordoet 
of aan wat wenselijk is 't Is mat daj't 
weten, Hoe is et, begint et haost? Hoe was 
dat ok weer? Wat is d'r wat wil je (van 
me), D'r is wat wit de verwaarming er is 
iets mis, (bij het aanbieden van drankjes 
ed:) Wat zal et wezen?, Et het zeker zo 
wezen moeten het was voorbeschikt, Et is 
toch wat! het heeft nogal wat te betekenen, 
vaak negatief: het is geen kleinigheid, het 
is nogal ernstig, zeer erg, Die vliegen was 
doe wat! was me een plaag (0w), Dat moet 
geregeld wezen, eers wil et niet meer het 
moet regelmatig gebeuren, gezegd bijv. 
van het maaien van het gazon (Nbk), van-
daar Grösmijen moet geregeld wezen 
[gebeuren], eers wil et niet meer (Nbk), 't 
Zal wezen het zal nu gaan gebeuren, Zal 't 
wezen? zullen jullie nu aan het werk, het 
gaan uitvoeren, aan de slag? (Nbk), £o 't 
aende van 't lietien zo] 't dan toch nog 
wezen zou het toch nog gaan gebeuren 
(Nbk) 6. leven D'r was es een boer, die 
voor de twiede keer trouwde (Nbk), Die is 
d'r (al lange) niet meer die leeft (al lang) 
niet meer (Nbk) 7. zich voordoen, zich 
manifesteren Die kan d'r wel wezen, heur 
hij is groot, flink, intelligent, rijk (Dhau, 
Np, Nw), ...mit de centen is rijk (Nw), Ze 
durft d'r wel te wezen durft zich bep. te 
presenteren, is een beetje eigenwijs, 
parmantig (Bdie), je gellen laoten, zien 
laoten daj'd'r binnen (Nw), (onpers.) Etis 
allemaolepruicenusten er zijn (0w), zo ook 
Et is iep bonk waeter in de kelder er staat 
heel veel water in de kelder (Nbk) en 't Is 
allemaol blienden ( Ma), Et weren doe 
zaandwegen er deden zich alleen zand-
wegen voor (v) 8. in wezen van zijn van, 

behoren aan Van wie is dat boek? Is 't van 
heur? 9. op een bep punt zijn gekomen 
Hoe veer bij'mitje wark?, We bin d'r nog 
lange niet hebben ons doel nog lang niet 
bereikt (Nbk), (bij het uittellen van een 
bepaald bedrag in geld:) Ie bin d'r (nog 
niet) (Nbk), We bin d'r nog niet hebben het 
einddoel, de oplossing nog niet bereikt 
(Nbk), Now biwwe d'r nu zijn we op het 
punt waar het eigenlijk om begonnen is en 
waar maar steeds omheen gepraat werd 
(Nbk), Dan bij'nargens in zon geval ben 
je nergens, gaat er heel veel mis en zijn 
oplossingen niet direkt voorhanden (Nbk) 
10. in elkaar steken, zitten Hoe is dat now 
aenlik wit die beide, hebben ze now 
verkering of niet? hoe steekt dat nu 
eigenlijk in elkaar (Nbk), Oonsmemhadde 
niet zo veule op mit zwarversvolk; hoe dat 
was weet ik niet, war N vuulde dat hiel 
goed an 

(j)  11. (koppelww.) de staat, 
hoedanigheid, eigenschap hebbend bliede 
wezen, ]elk wezen, ziek wezen, verkolen 
wezen, (weer) beter wezen (weer) gezond 
zijn, Wees mar in je element wees maar 
blij en vrolijk (ba), Dan mos hij mat niet 
zo roekeloos west wezen (b), Dat had hij 
mat niet zo stom wezen moeten (v), 
Volkorenbrood biet voedzem te wezen 
(Obk), Dat gedonder mit die eerpels moet 
war es out wezen moet maar eens afge-
lopen zijn (Nbk, b), Van baten bin ikaorig 
gezond, war inwendig mag 't wel zo wezen 
is 't niet zo geweldig (0w), Ik schiete de 
zusteran die doende is mit de thee bezig is 
(v), Zie bin al een posien trouwd west, ze 
hebben al een hiele dochter (Nw), Wat kan 
't nog mooi genieten wezen in de bos (Db), 
As ze heur mat even zeer dot, is 't goelen 
(Obk), Qo 'e iesbaene is 't mooi glieden 
(Dfo),  (afkeurend:) Wat bij' toch een 
motterd! (Wol), Ik bin jaoren meester-
knecht west in een gerage (Sz), Wie bij'? 
wie ben je, Wie bin ik! gezegd als men 
raad, kommentaar geeft maar uit wil 
drukken dat men de wijsheid niet in pacht 
hoeft te hebben, dat de ander toch zelf 
beslist, Wat bij? wat voor beroep heb je?, 
Ze is een schoffien trouwd west is gehuwd 
geweest (bi), Hij kan ok wel weg wezen is 
misschien al wel overleden (j), Dan bij' 
nogal wat dan heb je nogal een hoge 
positie, een behoorlijke status, Hoe is 't? 
hoe gaat het (nu) met je?, Hoe was 't? hoe 
was het met hem/haar, hoe was de situatie, 
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was de voorstelling leuk enz., 't Zoƒ mij 
wat wezen ik zou er m'n hand niet voor 
omdraaien (Db, Nbk), Die gnobberd is bij 
't eerlike of is nauwe- lijks eerlijk (Ld), 
De fiets mit kussiebanen was om je dood 
te trappen fietste buitengewoon zwaar 
(0w), Spek mit van die gastije strepen is 
gien eten is geen akseptabel voedsel 
(Mun), Daor zo! ik niet graag wonen, dat 
is mien woonplak niet die woonplaats zou 
niet m'n voorkeur hebben (Sz), We 
vreugen hout; hoe dat toch was hoe dat 
toch zat (Obk), De meerstejaegers willen 
et niet weten as een vos beur te slim of 
west is (b), stille wezen stil zijn: Wees es 
even stille, i.h.b.: bidden: Zuwwe even 
stille wezen veur 't eten? bidden (Np, 
Nbk), te koop wezen, te zuke wezen, oold 
wezen, As ze et zo bekeek mos et een 
goeie weke oold wezen de leeftijd hebben 
van (Nbk, j), Jong wezen jong zijn, 
Wanneer zo! K. jonk west hebben geboren 
zijn (Dfo, 0w), ... wezen id. (Dfo, 0w), 
Heit was van 1873, mat mem het in 1878 
jonk west is geboren (Dfo, 0w), d'r mit an 
wezen geen oplossing weten voor iets, er 
geen greep meer op hebben, er niet meer 
uit weten te komen, Et weren vroeger 
lange daegen in debujjingeje moest lange 
dagen maken (Db), Ik wil et wark daon 
maeken, daor wik now of wezen af hebben 
(Nbk), zo ook Was hij nar van 't roken of 
af van de gewoonte te roken (Dho), Dam —  
wik of wezen dat weet ik niet zeker, daar 
durf ik m'n hand niet voor in 't vuur te 
steken (Nbk, Nw), Ik was beur kiek te 
vlogge of (Nbk, b), Wat bin ze weer in de 
weer west, de laeste weken (ba), Zo, bin ie 
weer van mij op 'e tekst west? heb je het 
weer over mij gehad? (b), Wat een 
bedrievigbeid moet et west wezen doe d'r 
nog gien kuilvoer uutvunnen was 0)' D'r 
was gien daenlcen an dat dat lokken zo! 
(v), Wat bin 'k toch mis west wat heb ik er 
toch naast gezeten, het bij het verkeerde 
eind gehad (b), Etisgien weer langer veur 
die aanne dieren om d'r uut te wezen het 
weer is veel te slecht (b), 0k heurt men zo 
now en dan een schot valen, mat dat is 
niks meer te betekenen bij vroeger 
betekent niets meer vergeleken bij (s: 
oost.), Wij bin gien breisters we houden 
niet van (Nbk, Ste), zo ook Wij bin gien 
fietsers id. (Nbk), Ze weren mit de koetse 
waren er (en hadden de koets als 

vervoermiddel gehad), (n.a.v. schaatsen:) 'k 
Heb een winter west dak iene van de 
besten was heb in de omstandigheid 
verkeerd tijdens een bep. winter (d), zo 
ook We bin nog lange gien november 
zitten nog lang niet in (Spa) en We bin al 
weer april (Db) 12. kunnen, mogelijk zijn, 
in verb. met te: Dat goed is nargens meer 
te kriegen (Nbk), Dat wark is niet te doen 
is veel te zwaar, te moeilijk, te in- 
gewikkeld (Nbk), 'tlsteperberenjekunt 
het allicht proberen (Nbk) 13. kosten, als 
prijs hebben Dat is dan honderd gulden 
kost (in totaal) honderd gulden (Nbk), As 
de rogge [1,30 is kost (Obk, 01-Nl, Spa), 
Hoevule zol et wezen aj' et kopen wollen? 
hoeveel zou het kosten? 14. de beurt 
hebben Ie bin! jij bent, jij hebt de beurt, 
Hij is 'm is degene die de anderen moet 
tikken, vangen (bij spelletjes) 15. (hulp- 
ww.) ter uitdrukking van de voltooid 
verleden tijd (uitwissel- baar met hebben, 
dat soms gewoner lijkt in dit gebruik): Hij 
is dir niet an toe kommen (Nbk), Hij is d'r 
niet west hij is niet komen opdagen, is er 
niet geweest (Nbk), (..) waor ze langes 
kommen wassen (p), Doe biwwe maekt dat 
we votkwammen (Nbk) 16. (hulpww. van 
de lijdende vorm) ter uitdrukking van het 
feit dat de handeling is voltooid Hij is 
steuken deur een wapse (Nbk), Die varkens 
bin gister verkocht (Nbk) * Wat niet is, 
kan kommen kan worden, .TCruld haor, 
kruld zin, kruld wezen zit d'r in hetz. als 
de var. onder kruld, z. aldaar (Ma, Nbk), 
Niks te wezen en niks te lieken, dan is 't 
bielemaole niks (Nbk), Et gaot d'r niet 
naor waj' lieken, mat wat aj' binnen 
(Dhau), Ofpraot is ofpraot afgesproken is 
afgesproken (Nbk), D'r kan mat iene de 
beste wezen (Nbk, Np) 
wezenlik bn., bw.; -er, -st ['wi:zrilak] 1. 
wezenlijk, essentieel Dat is wezenlik aan-
ders (Nbk), een wezenlik verschil (spor.) 
wezenloos (Nbk) ['wuznlo:s] - wezen-
loos, suf Hij zat wat wezenloos veurbim 
uut te kieken (Nbk) 

whisky - whisky 
whiskyflesse ['w...] - whiskyfles 
whiskysoda (1) [...'s...] - whiskysoda 
wi'j pers. vn. [wij (OS, WS zuid. van de 
Lende, elders spor.), wej (WS noord. van 
de Lende, elders spor.) 1. wij, eerste 
naamval van de le pers. mv. Zollen wij 
dat zels niet doen komen  (Nbk) 2. (aan- 



wi'jden - wie 

manend of bestraffend, voornamelijk tegen 
kinderen) jullie Nee bew wij niet, wij 
blieven niet langer op, we gaan op bedde! 
En dan slappen, fim! (Nbk) 
wi'jden (Ste) ['wijd] - wijden (in r.k. 
zin):  o.m. tot wijwater wijden, met 
wijwater besprenkelen, ni. in de volgende 
toepassing: As dekoenen vroeger uutlaoten 
wodden in de rneitied, wonden ze eerst 
wijd; Moeder gong mit een palmtakkien 
mit wijwaeter bij alle koenen langes. Dat 
waeter wodde daegs veurPaosen wijd, d'r 
wodde wat hij bidded en wat ]ruzen 
overbenne maekt, daor koj' dan een flesse 
van ophaelen (Ste) 
wi'jen zw. wvt; overg., onoverg, ook 
onpers.; wijde, het/is wijd [wij(d)ii OS, 
WS zuid. van de Lende, elders spor, ook 
'wej... (WS noord. van de Lende, Dhau, 
0w, Pe-Dbl) 1. (onpers.) optreden van de 
wind Begon et mat es te wijen, dan woddo 
et wat koeler (Nbk), Et begint hadder te 
wijen (Nbk), Et wijt nogal wat, beur de 
bos es roezen (Nbk), Et wijde gister 
hadder as vandaege (Nbk), Et wijt een 
storm het waait stormachtig (Ma, Nbk), Et 
wijt hier ok weer wat gezegd wanneer er 
sterke verhalen worden verteld (Spa), Et 
wijde dat 't rookte het waaide enorm (s: 
Wol: 1903) 2. (van de wind) waaien, 
blazen 3. door de wind worden verplaatst 
De wolken bin aorig uut mekaander wijd 
(Diz), As d'r hadde wiend is, wijen de 
appels van de boom (Spa, Nw) 4. 
wapperen, heen en weer bewegen door de 
wind De vlaggen wijen in de wiend(Nbk), 
De takken wijen in de wiendzwiepen heen 
en weer (Nbk), Daor zal wel roer wat 
wijen een flinke ruzie ontstaan, in hoge 
mate worden gefoeterd en gescholden (Db, 
Op), D'r wijt wat er zwaait wat, er zal 
flink worden opgetreden, gestraft (Wol), zo 
ook Doe hij mit een stevig slokkien van 
de maat thuuskwam, wijde d'r wat (0w) * 
Hoe hadder as 't wijt, hoe beter as 't zijt 
(0w) 
wi'jeren ['w...] - waaieren: De kaorten 
wijerden vlogge over de taofel (ba), ook 
hetz als wienen zuiveren van kaf, z. aldaar 
(s) 
wi'jwaeter (Ste, j) ['wtjws:tç] - wijwater 
De koenen kregen voor ze loskwammen ok 
wat wzwaeter op 'e kop, liefst mit een 
palmtakkkien d'r bi); om ongelokken te 
veurkommen en zo; Moeder gong dan hij 

alle koenen langes as die in de meitied 
uutlaoten wodden; dat waeter wodde daegs 
veur Paosen wijd, dan wodde d'r bij 
bidded en wedden d'r wat kruzen 
overbenne maakt, ie konnen d'r een 17- esse 
van ophaelen (Ste) 
wi'jwaeterkwaste (1) ['w...] - wijwater-
kwast 
wi'jzels z. onder zels 
wiandotte (Nbk) de; -n; ...dottien 
[wijan'dta] 1. bep. dikke, rode kip 
wichelroede ['wnclrudoj - whichelroede 
mit de wichelroede lopen (spot.) 
wicht (Spa) et [wtxt] 1. het juiste gewicht 
Die koe het et wicht nog niet (Spa) 2. z 
gewicht 
wichte z. gewicht 
wichter (Nbk, Obk, Op, 0w, Ste, b: in) de; 
-s; -tien [wtxtç] 1. kleine, blauwe pruim: 
kroosje (Nbk, Obk, Op, 0w, Ste) Bij de 
oolde huren stonnen vaeke wel bomen mit 
wichters (Obk) 2. vrucht van de sleedoorn 
(b: In) 
wichterboom (Ste) de; ..bomen; -pien 
['w...] 1. boom waaraan de wichter groeit, 
z. aldaar 
wichtig (01-Nl) bn; -er, -st ['wtxtax] 1. 
(van personen) zwaar van gewicht een 
wichtig persoon (01-Nl) 
wie 1 vragend vn. [wi] - wie Wie komt 
daor an? (Nbk), Wie hef' daor bij je? [met 
als mogelijk antwoord:] 0, dat is mien 
maot! (01-Nl), Wie is wie op die foto? 
(Nbk), Wie beurt bij wie? (Nbk), (vragend 
om een betere aanduiding:) Wie?, (uitroe- 
pend:) Wie had dat now docht! wie had dat 
kunnen denken (Nbk), Wie dot zoks now! 
Nbk), Wie gaotnow okzo ]acte op bedde! 

Dan bij' ja de ere daegs ok gien meers 
meer! (Nbk), Dat bin ie, wie aanders? W' 
Ik dochte in rnijzels: 'Wie wet hoe a 'k 
weerommekomme' het is erg twijfelachtig 
(b), (ter uitdrukking van bescheidenheid:) 
Wie bin ik dak dat doen mag! (Nbk) * 
Wie? [met als mogelijk, schertsend 
antwoord, vooral door schooljongens:] 
Schaopekeutel drie! (n, be: Np, Nw) 
wie II betr vn. 1. degene(n) die Daorom 
zal ik daelezien op wie een hekel an mij 
hebben ( b), Doe mat gewoon, blief mat 
wie aj' binnen (Nbk) 
wie III onbep vn. [wij 1. in de toegevende 
verb. wie d'r (ok mar) wie er ook (maar): 
Al wie d5- kwam, N. kwam niet (Nbk), We 
gaon gewoon beginnen, wie d'r ok mat is 



wie - wiedies 

(Nbk), Wie d'r ok komt zwidag, ik gao 
toch naor de voetba.lwedstried (Nbk) 
wie IV Z. wee 
wiebel z. wiebelig 
wiebelen zw. ww.; onoverg; wiebelde, het 
wiebeld ['wibhij 1. onvast staan, wankelen 
De taofel wiebelt een betien (Nbk), . ..staot 
te wiebelen (Nbk) 2. wiebelend op een 
stoel zitten Hij zit op 'e stoel te drijen en 
te wiebelen (Nbk, Spa), Hij zat war 
henne- en- weer te wiebelen (Obk, Ma), 
Niet zo wiebelen! (Nw), As een kiend 
neudig moet, kan et soms zo op 'e stoel 
zitten te wiebelen ( Obk) 
wiebelig Ook wie/,el (Dho, Spa) bn., bw; 
-er,  -st {'wibiax/ --- ] 1. geneigd tot 
wiebelen, wankelen De taofel staot een 
betien wiebelig (Nbk), ... wiebel (Spa), De 
ledder ston wiebelig (Bu) 
wiebelkont (Bu, Db, Nbk, Obk) Ook 
wiebelkonte (Nw, 01-Nl, Sz) de; -en; - 
ien ['wibikont] 1. iemand die steeds 
onrustig zit, zit te wiebelen, die niet stil 
kan staan Die meid is een wiebelkont, ze 
het gien zit in 't gat (Db) 2. meisje dat bij 
het lopen sterke draaiende bewegingen met 
haar achterste maakt (Obk) 
wiebelkonte z. wiebelkont 
wied bn., bw; -er, -st [wit] 1. wijd, niet 
nauw Et gattien mos wat wieder wezen, 
dan paste et krek (Nbk), De deure ston 
wied eupen (Nbk) 2. met flink wat 
tussenruimte, ruim De schoenen bin me te 
wied (Nbk), Hij het een wiede jasse an 
(Nbk), Wat een wiede broekspiepen (Nbk), 
een wiede trappe trap met treden die ver 
van elkaar zitten (Np), Ie xnoe'n niet zo 
wied lopen wit keunstmestzi5en (Np) 3. 
met de afstand als uitgedrukt Hoe wied is 
'tnaor Vledder?(bo: Np, Nw), Dat krieg ik 
niet te plak, ik kan niet zo wied rekken 
(01-Nl), Ik gao zo wied wit die kaant 
omme ik ga zo ver mee (p), Ze bin drie 
straoten wieder west, vannaacht ( v) 4. ver 
verwijderd wit eerappels zo wied sjouwen 
(p), En dan misschien de femilie wat wied 
of dan wo n 't misschien nogal hiele reizen 
(p), wied weg ver weg (Bdie, b: lm), wied 
vot id. (Nbk, 0w, b: lm, In (Nbk, 0w), de 
wiede wereld in (b, v), In de wiede omtrek 
kende ze him (ba, 0w) 5. op een flink 
gevorderd punt Om een ure of drieje was 
't dan toch zo wied (v), Hoe wied zo] hij 
wezen? Zollen we haost vot kunnen! 
(Nbk), Hoe wied zoien we van daege kom - 

men? (Nbk), Aanders kommen we niet 
wieder komen we niet verder, schieten we 
niet op (p), Now is 't zo wied (bo: Np, 
Nw), (van inmiddels versleten kleding- 
stukken:) Dat bin ok al lorren, zo wied is 
't henne zo ver is het inmiddels (Dho), Et 
is zo wied henne, dat ze op een anzegginge 
waachten (p), Hij brengt et wied zal het 
ver schoppen (NI. Obk, Nbk) * (gezegd als 
reaktie op het woord nauw, schertsend zin-
spelend op geslachtsgemeenschap:) Nauw 
is niet wied war lekker op zien tied (Nbk) 
wiedbienig (Dfo) [widbi:nx; aks wisselt] 
- wijdbeens, met wijde benen 
wiedbiens (Bu) [widbi:s; aks. wisselt] - 
wijdbeens 
wiede (verspr. WS, El, Nbk) et; -n ['wido] 
1. wijd, zeer verbreed gedeelte van een 
water, voornamelijk in et wiede van de 
Lende (Nbk, Nw, Ste, Sz), et wiede van 't 
Tjonger(Sz) 2. z. wee 
wjedejdaore z. wiendeldore 
wiedeldore z wiendeldore 
wieden zw. ww.; overg., onoverg.; 
wiedde/wiedede, het wieded ['wi:dn] 1. 
wieden, verwijderen van onkruid Intussen 
hewwe etslaodnog wieded(Np), de bonen 
wieden (Spa), de tuun wieden (Nbk) 2. 
meerderen bij breien (Dfo) 
wieder 1 [wi:dç] - wieder, iemand die 
wiedt 
wieder II ['wid] - verder: voortgaand (van 
handelingen): Ik luusterde wieder nam- de 
grote meensken in de kaemer (v), En 
deLende stroomt wieder (..) (ba), een 
schip dat wieder drift (ba), Ze keken en 
bin wieder gaon (ba), M wol wieder leren 
nao de oorlog wilde doorleren (v), De om-
roepen gongen wieder wit et aan dere nijs 
vervolgden (v) 
wieder-, z ook veerder- ['widç] - verder-: 
in  samenstellingen als wiederlezen, 
wiedergaon enz.; ze zijn niet alle in dit 
woordenboek opgesomd en ze worden ook 
wel niet aaneen geschreven 
wiedergaon (Nbk) ['w...] - verdergaan 
wiederop (Nbk) [widç'op] - verderop 
Wiederop ligt Berkoop (Nbk) 
wiedes Ook wiedies (b: lm) ['widos/'widis], 
in nogal wiedes nogal wiedes, nogal lo-
gisch 
wiedewaegen(s) z. waegenwied 
wiedeweergao (Wol) ['wida ... ], in as de 
wiedeweergao zeer snel, in hoog tempo 
wiedies z. wiedes 

- sso- 



wiedpissen - wiefelen 

wiedpissen (Np) onbep. w ['witptsv] 1. 
urineren (door jonges) waarbij het erom 
ging wiens straal het verste kwam Vroeger 
deden ze wel an 't wiedpissen, wie et 
voorste pissen kon (Np) 
wieduut [wi'tyt] - wijduit Hij lopt wat 
roem, wat wieduut, hij is wat wied in de 
scharrel (Bu), (van bloemetjes:) [Ze] 
plooiden de bloemblatties wieduut (ba) 
wiedweg (El) bw. ['wit..] t. verreweg, 
veruit Hij was wiedweg de beste (El) 
wiedwaegen z. waegenwied 
wief 1 (OS, Ru, Diz, Np, Nw, Ste, Sz, 
Wol) Ook wuuf (Mun, Nbk, Nt, Nw, Obk, 
Nw, Spa, Sz) et; wieven; -ien [wif/wyf] t. 
vrouw 't Is mat zoek licht wiefien (Diz), 
een lekker wief een lekker wijf (Obk), 
(gezegd tegen iemand met een ontstoken 
ooglid:) Hef een oold wief zien pissen? 
(Nbk), (zo ook over zo iemand:) Die het 
een oold wie/Yen zien pissen (Nw), (gezegd 
wanneer het enigszins sneeuwt:) De oolde 
wieven bin an 't beddeverstrooien (Nbk, 
Np, b), zo ook De witte wieven schudden 
de laekens uur (Ld),  witte wieven 
vrouwachtige schrikfiguren die zich met 
name op de hei zouden ophouden (Dmi), 
Et regende oolde wieven het regende be- 
hoorlijk (Wol), oold wief bep. zachte, 
vetarrne ontbijtkoek (Nbk), bep. koek met 
anijs gekruid (b: Im): Wij' een stokkien 
oold wiefhebben?(Nbk), ( gezegd vaneen 
man die zich overal mee bemoeit:) Dat is 
wel zoek oold wie? (Ru, Nbk, Np), 
(gezegd van een lastig karwei:) Ie kun 
beter een oold wief tegen de toren op 
krojen (Mun), (schertsend:) Is et oolde 
wief d'r al? de wekelijkse editie van het 
streekblad De Nije Oost-Stellingwarver 
(Nbk) 2. echtgenote Ik warke as 't locht 
is, krek hek as Inien wie? (b), (Sao mat 
naor Inien wie? (Nbk), Die kerel het een 
flink wie?(Np), Die man zit aorig onder de 
doem van zien wimf onder de plak (Obk), 
Hij het een aorig wie/Yen (Nbk), Die het 
een kwaod wief een lastige vrouw, een 
kreng van een vrouw (Sz), zonder wief 
zonder vrouw, ongetrouwd (Nbk), (gezegd 
van brood met gaten:) Daor het de bakker 
zien wief dear jacht (Ld), (gezegd van een 
lastige vrouw:) A  zoek wief had, dan 
wo 'k dak wus wat de begra1Tenisse kostte 
(Ste) 3. negatieve benaming voor een 
vrouw Laot dat wief toch opbolen mit 
zeuren (Nbk), een smerig wief een vrouw 

die niet bep. proper is (Nbk, Obk), ook: 
een kreng (Nbk), een mierkerig wimf een 
klagend, zeurderig mens (Spa), een min 
wie?een rotwijf (Obk), Da's wel zoe'n vies 
wuw? zon vieze vrouw (Spa), een best 
wief een puike echtgenote (Spa, Obk), Dat 
wief dat is me een hekse (Np), Dat wief 
het ok alt/ed wat te snakken! maakt altijd 
vervelende, minachtende opmerkingen, 
heeft overal kommentaar op (Nbk), Wat 
is dat een aekelik mal wie? (Np), Wat is 
dat een sekreet van een wiefi een kreng 
(Wol), een belle van een wuuf een slet 
(Sz), een adder... id. (Obk) * Hoe stiller 
hoe beter, zee oolde wiel; en ze zat mii gat 
in de braandnettels (Db), Dat zit, zee de 
smid, en hij zette zien wief mit 't gat op 't 
kaebellit (Db), .. .zien wim? op 't kachellit 
(Spa), Alle vraehies lichten, zee de 
schipper, en doe gooide hij zien wie? 
overboord (Dho), zo ook Alle beties 
helpen, zee de potschipper, en doe gooide 
hij et wie? overbrood (s), 't Is krek zo 't 
vaalt, zee 't wiel, en daor vul beur de 
neuzedrup (s: Wol), Alles mit maote, zee 
de koopman, en sleug zien wief mit de 
ellestok (Dho), . . .zee de kleennaeker.. 
(Spa), ...zeedesnieder... (Dhau), En ditis 
now, en dit is now, en dit is now voor 't 
laeste/'t Oolde wie?het 't gat verbraand/En 
dat komt van de teste (Dhau, Ma, 01-Nl, 
Nbk), ...en dit is now et leste... (Dho, Pe-
Dbl), ...dear de teste (Sz), (gezegd van een 
oude boeren- wagen die piept en die dus 
moest worden gesmeerd:) Vier oolde 
wieven leupen et laand langes te kie ven/Ze 
knaaipen en ze hijgen, mat ze kar, mekaar 
niet krijgen (Wol), Oold en stief en nog 
gien wief oud en nog steeds ongetrouwd 
(Nbk, Nw), Et wief bij de koenen en de 
boer bij de briï is een verkeerde 
boerderij (Dfo), De man gist mat 't wie? 
beslist (Dfo), Een man zonder wief is een 
peerd zonder teugel (Dfo), Een wief 
zonder man is een schip zonder roer (Dfo), 
Een goed wief is et halve bedrie?(0l -Nl), 
Zeuven kien der en een wie?/Is een aorig 
tiedverdrie? (01-Nl),  Et beste stok 
huusraod is een goed wie? (Dhau, Op), 
Wie zien wief lief het, lat ze thuus (Db) 
wief II (Nw) bn. ['wij 1. kwiek, vlug een 
wief dinkien een vlug meisje (Nw) 
wiefelen (Nbk, vo, v) ['wiflii] - weifelen, 
besluiteloos zijn, aarzelend 't  Maegien 
badde beur even wie?elende ankeken (v), 



wiefien - wiekhattig 

In.kelden sleuten heur eupenlik an, eren 
wiefelden, mar weren d'r in heur halte wel 
veur (vo) 
wiefien (Bu) Ook wujien (01-Nl) et; 
wiefies ['wifin/wyfin] 1. dat onderdeel van 
bep. verbindingen waarin het andere wordt 
gestoken, vooral: vrouwtjeskoppeling van 
een hydraulische aansluiting (Bu) An de 
trekker zitten een maan egien en een 
wiefien, mit euliedrok ( Bu) 2. z onder 
wief 
wieties- (oost.) Ook wtsfles- (west.) 
['wifis/'wyfis] - vrouwtjes-, in samenstel-
lingen als wiefiesbond ze zijn niet alle in 
dit woordenboek opgesomd 
wiefieshond (b) ['w..] - vrouwtjeshond 
wiege de; -n; wiegien ['wi:ga] 1. wieg 
(voor een klein kind) Et kiend ligt in de 
wiege (Nbk), d5-  niet veurin de wiege legd 
wezen (Nbk), Die is niet in de wiege 
smoord hij/zij is erg oud geworden (Bdie) 
* Ie moe'n an de wiege zien wanneer as 't 
kiend kakken moet (Pe-Dbl) 
wiegehankien (Spa) et; ...banlcies ['wi(:)ya 
baijkin] t. klein bankje waar de wieg op 
stond 
wiegedood (1) ['w...] - wiegedood 
wiegekappe (1) ['w...] - wiegekap 
wiegelen ['wigji] - wiegelen, wiebelen: 
schommelend zitten, lopen (Ma, Ld) Ze 
lopt niet recht, ze wiegelt d'r over (Ld), 
op 'e stoel zitten te wiegelen (Ma) 
wiegen ['wi:g] - wiegen: schommelen in 
een wieg een kiend wiegen (Nbk), Ik 
wiegde de kleine jonge op 'e aarm (01-Nl) 
wiegestro (Bdie) et ['wi:...] t. lett.: stro in 
een wieg, in Et wiegestro hangt heur nog 
an de rokken (Bdie) 
wiegetouw (Bdie) et ['wi:...] 1. wiegetouw 
Hij moet mit de brille op naor et 
wiegetouw zuken is oud getrouwd en 
wordt nu nog vader (Bdie) 
wiek 1 de; -en; -ien [wik] t. smalle 
zijvaart (in veengebied) Een wiek mondt 
op een vaortuut(Ow), Vroegerhaj' overal 
wiekies naor de Lende en de Kuunder 
(Np), Daorom het oonze klub de viefde 
wiek nog mar weer veur zes jaor buurd (b) 
2. stadswijk of herkenbaar deel van een 
dorp D'r is een wiek bij ankommen (Ste), 
We wonen in de nijste wiek van Ooster-
woolde (0w) 3. deel van een dorp of stad 
waartoe de werkzaamheden van bep. funk-
tionarissen zich uitstrekken De kraante-
jonge wol d'r nog wel een wiekten bi) hij 

wol graeg wat verdienen (Nbk), de wiek 
waor de wiekzuster heur werk doet (Spa) 
4. z. wiekel 
wiek II Ook wieke (Bdie), week (Nt) bn; 
-er, -st [wi:k/'wi:kolwt:k] 1. niet hard, 
slap, week wiek laand (Diz), Et laand is 
week (Nt), een wiek plakkien bijv. een 
veenachtige plek in het land (Np), de 
wieke modderbrij (ba), De hond is zeker 
an de loop, hij schit allemaol wieke stront 
(Nbk), et wieke van de boek het zachte 
gedeelte van de buik (Nbk), zo wiek as 
botter (Ld) 2. week van gevoel Zij is 
nogal wiek (Nbk) 
wiekachtig (Nbk, Nw) ['wi:kaxtax] - 
weekachtig De grond is wat wickachtig 
(Nbk, Nw) 
wieke T (Nbk) Ook wiek (Nbk) 
['wi:ko/wi:k] - week: het weken Et 
wasgoed in de wiek(e) zetten (Nbk), 

leggen (Nbk), ook Lig.: in de wieke 
leggen: al dan niet onopvallend aankaarten, 
opdat de ander later helpt, in positieve zin 
beslist enz. (Nbk) 
wieke II (Bu, Ld, Nw) de; -n; wiekien 
['wiko] 1. molenwiek Hij het een klap van 
de wieke had er is een steekje los aan hem 
(Bu) 2. z wiek II 
wiekel (verspr.) de; -5; -tien ['wik] 1. 
torenvalk Kiek, et wiekeltien zit op 'e hede 
(Bu), rooie wiekel id. (n) 2. sperwer (El, 
0w, Ste, p, b: Im), blauwe wiekel id. (Wol, 
n) 3. in een heldere wiekel een vrolijk, 
opgeruimd en pienter meisje (Nbk) 
wieken T [wi:kij] - weken: in de week 
staan: Laot dat wasgoed eerst mar even 
goed wieken (Nbk), wiekte bolle mit 
wiekte proemen 'geweekt' wittebrood met 
dito pruimen (d.i. een bep. gerecht met 
pruimen (Obkfl; door nat te maken of in 
het water of een andere vloeistof te doen, 
losmaken, vgl. Ik perbeerde de vremde 
postzegel van de kaorte te wieken, mar hij 
wol niet loslaoten (01-Nl), Die panne iszo 
anbraand, laot him eerst mar even goed 
wieken nl. zodat men hem gemakkelijker 
schoon kan maken (Nbk) 
wieken II ['wikj] - wijken, zwichten, om 
gaan liggen Hij wiekt niet zet door, gaat 
niet om, wil per se z'n doel bereiken 
(Nbk), zo ook Hij wet van gien wieken 
(Bdie) 
wiekgebouw (spot.) ['w...] - wijkgebouw 
wiekhattig (p, b: lm) [wi:k ... ; aks. wisselt] 
- weekhartig, zachtaardig 

ce-, 
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wiekhied (1) [wi:khit] - weekheid: het 
wiek zijn in beide bet. 
wiekhoult (verspr.) et ['wi:kho:lt] - week-
hout: onder de loofbomen, vooral gezegd 
van populieren, vaak in tegenstelling met 
name met eikenhout (Nbk, b: lm), ook wel: 
hakhout (Dhau, Nbk) 
wiekpelisie (1) ['w...] - wijkagent 
wiekraod (1) ['w...] - wijkraad 
wiekscheld (Bdie, Dfo, Ld, Nbk, Nw) bit; 
attr [wi:kskelt] 1. (van peulvruchten als 
sperciebonen, prinsessebonen, snijbonen) 
met zachte schil wieksehelde bonen bonen 
met zachte schil van de peul, zoals 
sperciebonen, prinsessebonen en snijbonen 
(Dfo, Ld Nbk) Wiekschelde bonen bin de 
gewone, grwie boonties di. spercie-
boontjes (Nw) 
wieksehellen (f'p) mv ['wi:ksksln] 1. 
peulvruchten met niet harde schil, met 
name: spercieboontjes (die met de schil 
worden gegeten, die niet worden gedroogd) 
wiekverpleegster ['wik...] - wijkver-
pleegster 
wiekzuster ['wik...] - wijkzuster de wiek 
waor de wiekzuster heur werk doet (Spa) 
wiel Z. viel 
wieldoppe z. vieldoppe 
wielens (0w) bw. ['wilvs] 1. tijdens, onder 
het verloop van Et was wielons die 
praoterie zo stille as een moesien (0w) 
wielerronde (spot-) ['wilrondo] - wieler-
ronde 
wielerwedstried (spot.) ['wilç..] - wieler-
wedstrijd 
wielewaal (spor.) - wielewaal 
wielewale (Np) ['wilowa:la], in in de 
wieJewale wezen gezegd wanneer iets zich 
op drukke en ongekontroleerde wijze 
afspeelt (Np) 
-wielig - -wielig, in samenstellende 
afleidingen als twiewielig 
wielkerig bn.; -er, -st ['wilkox] 1. (van 
aardappelen, appels, peren, bramen ed) 
enigszins verschrompeld, rimpelig An een 
brunimelpolle zat nog blad, en d'r zatten 
werachies ok nog een peer wielkerige 
brwn,nelties an (v), As eerpels oolder 
wodden, wok ze wielkerig (Obk), De 
appels wo b zo wielkefig, ie kun ze haost 
niet meer schellen (0w, Ste) 

• wiels (Db, Nbk, Obk, b) onderschikkend 
voegw. [wils] 1. terwijl, ondertussen, in de 
tijd dat Wiels (dat) hij d'rhenne gong (..) 
(Nbk), Wiels hij op 'e bus ston te 

waachten, kon ik nog kiek even nut 5n 
praoten (Db) 
wielsleutel z. waegensleutel 
wieme (OS, verspr. WS) Ook fieme (Wol), 
wume (Sz), rookwieme (Ei), rookwume 
(Mun) de; -n; -gien ['wimo/'w9mo/'ro:k ... ] 
1. wieme, plaats waar vlees, worst, spek, 
paling wordt gerookt, vooral in open deel 
van de schoorsteen We hongen vroeger et 
spek in de wieme, mit latties an de zoolder 
(El), Ze hebben goed wat in de wieme 
(Np), D'r zat een loekien tussen de wieme 
en de schostien om de rook in te laoten, of 
weer of te sluten (Ste), Die (.) het oons 
twie nietwosten out de wieme steulen (b) 
wiemelen (Dhau, Ld, Nbk, Obk, Sz, b: lm) 
zwww.; onoverg.; wiemelde, het wiemeld 
['wimln] 1. onrustig heen en weer bewegen 
van personen, dieren, vaak van kinderen Ie 
moe'n niet zo henne-en- weer zitten te 
wiemelen (Dhau, Sz), Hij zit op 'e stoel te 
wiemelen (Ld) 2. kwispelen (van een 
schaap, geit of hond) (Nbk, b: in), mit de 
stat wiemelen kwispelstaarten: van een 
hond (Nbk) 
wiemelstatten (Bu, Nbk, Np, Obk, j, b: 
lm) zw ww; onoverg.; wiemelstatte, het 
wiemelstat ['wimlstatn] 1. (met name van 
honden, lammeren, schapen) kwispelen Zie 
oonze hond es wietnelstatten (Np, Nbk) 
De schappen wiemelstatten, en veuz-al 
laompies (Nbk) 
wien de [win] 1. wijn een glas wien, witte 
wien, rooie wien, wien wil nog wel es 
gistig wodden (Spa) 2. soort wijn als onder 
1 bedoeld Fraanse wien, Duutse wien 
wienappel (verspr-) ['w...] - wijnappel Een 
rooie wienappel is een oolderwets soorte 
appel die van binnen hielendal rood is 
(Obk), Dejeupies weren rooie wienappels 
(Obk), De rooie wienappel is lekker (Dho, 
El, Spa) 
wienbesse (1) ['w...] - wijnbes 
wiend de;wienen (bet. 3); wientien [wint] 
1. wind: luchtstroom in de dampkrings-
lucht, het heersen daarvan D'r staot een 
boel wiend er is veel wind (Nbk), D5- staot 
een koolde wiend, ... een badde wiend, 

een frisse wiend, ( fig.:) Dan wijde d'r ok 
nooit es een frisse wiend deur pattie muffe 
gewoonten dan ontstond er nooit een 
vernieuwende aanpak (b), De wiend nemt 
of wordt zwakker (Nbk), D'r staot boten 
nar een zochien wiend heel weinig wind, 
maar een zuchtje (v), Wat hij initmaekt 
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hadde mit weer en wiend (.) bij slechte 
weersomstandigheden (j), Zkgao vandaege 
niet in weer en wiend op 't laand an 't wark 
id. (Nbk), De mulder moet wiend hebben, 
want aanders drift de mciiie niet moet 
wind op de molen hebben staan (Obk), De 
mulder moet de meule naor de wiend 
dri5en nl- om hem door de wind in 
beweging te krijgen en te houden (Pe-
Dbl), zo ook De mulder zet de meule in de 
wiend (Bdie) en De mulder mos soms 
,truien om de meule op 'e wiend te kniegen 
(Obk), De meule drift mit alle wienen kan 
alle kanten opdraaien afhankelijk van de 
windrichting (Dfo), Et was d'r nogal roke-
rij, ik zal mien fassien een posien in de 
wiend hangen (Nbk), Et bin praoties in de 
wiend die praatjes stellen niets voor (Bu), 
Et moet deur de wiene, ie gooien et in de 
wiend in de (opgewekte) luchtstroming 
(Ste), zo ook deur de wiendholen zuiveren 
van kaf (door luchtstroming) (Nt) en De 
dreuge bonen huilen we deur de wiend 
hadden we in een zodanige positie dat de 
wind er goed doorheen ging, om te 
zuiveren (Np), aorig mit de centen deur de 
wiend gaon te royaal geld uitgeven, 
kennelijk wel weten hoe men z'n geld op 
moet krijgen (0w), Hij wijt mit alle 
wienden mit is een draaikont (s), De wiend 
goesde om oons huus (Nbk), Wijt de 
wiend uut die hoekel gaat het daarom, zit 
het zo in elkaar (Nbk, b), De wiend wij/t 
vandaege bij N uut de verkeerde Izoeke N. 
is met het verkeerde been uit bed gestapt 
(Dfo), de wiend (goed) van veuren kriegen 
er (behoorlijk) van langs krijgen, de 
waarheid gezegd krijgen (Nbk, Nw, 0w), 
zo ook Daor kreeg ik zo de wiend van 
veuren dat ik gong d'r mar gauw uut (p), 
de wiend d'r onderhebben gehoorzaamheid 
afdwingen, zodat iedereen zonder morren 
aan het werk is (Nbk), We hadden de 
wiend mit (Nbk, Np j), ook fig.: voor-
namelijk gunstige omstandigheden gehad 
hebben (Nbk, Np, j), zo ook We hebbende 
wiend in de zeilen had (k: Ste), D'r is gien 
wiend mit te bezeilen je kunt er niets mee 
aanvangen (0w), (eerder gezegd van 
koeien, waarvan het beter werd gevon- den 
dat ze laag waren gebouwd omdat ze dan 
veel vlees aan het lichaam hadden:) fit is 
beter as de wiend d'r overhenne gaot as d'r 
onderdeur ( later werd de voorkeur an-
ders; toen immers kwam het mechanisch 

melken in zwang en moest men ge-
makkelijk het desbetreffende apparaat aan 
de uier kunnen hangen (Bu), Wat reuk dat 
vrommes lekker, een ure veur de wiend 
was ze nog te roeken voor de wind uit 
(Dfo), zo ook Dat eusgoed stinkt een ure 
veur de wiend (Db), in de wiend op tegen 
de wind in: Ik kon haost niet in de wiend 
op kommen, dat ze mossen me opdrokken 
di. bij het fietsen (Nbk), Af' 'tin de wiend 
op hebben, is twintig kin een hiele 
ofstaand ( Obk), Die motsni5 kan je ve-
niendig in de ogen striemen af' mit vostij 
weer in de wiend op moeten (Obk), In de 
wiend op moej' laveren (Np), in de wiend 
op een plek waar het waait, ook: tegen de 
wind in (Nbk, Obk): in de wiend fietsen 
tegen de wind in (Nbk), Et bin praoties in 
de wiend het is helemaal niet waar (Np), 
van de wiend of voor de wind, met de 
wind mee: Bij/ noorden wiend hebben weet 
van de wiend of as we naor schoelegaon 
(Db), mit beide hanen zij/en, van de wiend 
of (0w), (van fietsers:) Hij/ging van de 
wiend, et rolde d'r mooi over had de wind 
mee (Dfo), de wiend in de rogge hebben 
de wind mee hebben, ook fig. (Nbk, 
Pe-Dbl), Waor zit de wiend? wat is de 
windrichting (Bu, Nbk), 'k Mag d'r wel 
overas de wiend uut et oosten komt, zoek 
hoge wiend geit vaeke dreugte, veural af' 
in 't hui zitten; mar et kan ok wel drie 
daegen regenen uut et oosten! (01-Nl), De 
wiend zet naor et noorden op draait naar 
het noorden (Np), ... dn7ft naor etnoorden 
(Nbk), ... trekt... (Nbk), ...gaot hoger id. 
(Nbk), De wiend zit in et noorden (Nbk), 
De wiend zit in de meiteid vaeke noord; 
dan het hij d'rjongen en dan gaot hij/ d'r 
niet weg d.i. alsof het een vogel betrof 
(Bu), zo ook De wiend blift zo lange in 't 
noorden zitten, hij kon d'r wel jongen 
hebben (Np), Een =ende wiend gaot 
naor et noorden en levert daarbij veel 
minder kans op regen (Nbk), Een rumende 
wiend gaot mii' de zunne (Nbk), As de 
wiend ruurnt gaot hij naor et noordwesten, 
't is een hoge wiend (Ste), De wiendruumt 
(0w), ...is ruumd (Spa), De wiend gaot 
hogerop naar het noordwesten, noorden 
(Bu), Gaot de wicndrnit de zunne mit, dan 
schöt hij uut (Bu, El), De wiend roemt, 
schöt uut gaat naar het noordwesten, 
noorden (Bu), zo ook De wiend scheut 
naor et noorden uut (s: oost.), De wiend 
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schut wit, dat et weer zal vandage wel 
gaon draait naar het noorden (Sz), zo ook 
As de wiend uut- schöt, gaot ze naor et 
noorden, dan haelt ze vaeks uut (Ste), Af' 
et wild besloepen, moei' altied onder de 
wiend op tegen de wind in (Obk), de kop 
in de wiend stikken naar buiten gaan, in de 
wind (Db), buten op 'e wiend gaon id. 
(Db), We kriegen grif hadde wiend, want 
hein-  die jongen es galpen (Obk), Et gaot 
him (niet) voor de wiend het gaat (niet) 
voorspoedig met hem (Nbk, Np, Pe-Dbl), 
uut de wiend zitten7 gaon/liggen &d. 
zodanig dat men geen last heeft van de 
wind, En doe ze weeromme kwainmen en 
aachter de schare onder de wiend 
kwazmnen (.) in de wind kwamen (vo), in 
de volle wiend staon (Sz), De wiend zit 
zuud(v), Wat bin die kiender onwerig, d'r 
zit vast hadde wiend in de locht (Db), een 
holle wiend een niet-strakke wind (Nbk), 
tegengesteld aan een dichte wiend een 
strakke wind (Diz, Nbk, Nt), die tevens 
snijdend, schraal kan zijn in de wintertijd 
(Nt, Pe-Dbl), een bolle wiend een nogal 
onstuimige wind (Diz), een hol wientien 
een mooie, droge wind (die er waait) (Bu), 
een krinipende wiend wind die naar het 
zuidwesten gaat (Nbk), een rumende wiend 
die naar het noorden gaat (met veel minder 
kans op regen) (Nbk), Smildiger wiend 
gezegd als iemand meer wil lijken dan hij 
voorstelt (0w), De wiend komt over 
Stienwiek zit in het zuidwesten (Dmi, 
Nbk), We mossen trappen en doen om in 
de wiend op te kommen tegen de wind in 
(Obk), zo vlogge as de wiend erg vlot, snel 
(j), Ze is henneweer as de wiend erg 
wispelturig (Obk), Ze is zo henne-en-
weer-denne as de wiend id. (Nbk) 2. (g. 
mv, gverkl.) lucht Hef' nog wel genoeg 
wiend in de fietsbanen? (Nbk), de wiend 
uut de banen lopen laoten soms ook ge-
daan om te pesten (b), Ze moe'n pompen 
om wiend te kriegen lucht in een orgel 
(Dho), Die het (te vule) wiend in de 
zwiepe heeft nogal wat verbeelding, is 
eigenwijs, pocht te veel (Ste, Op), 
Allemaol wiend, wat een blaozerd! hij 
pocht vreselijk, maar het stelt niks voor 
(Ste), zo ook 't Is allemaole wiend op-
schepperij (be: Bu), (gezegd van iemand 
die zich heel wat voelt, vaak ook: en bij 
wie men weinig te eten krijgt ook al eet 
men keurig met mes en vork:) een bod vol 

wiend mit een schaip mes (Ste), een boel 
wiend gezegd als eenvoudige reaktie op 
iemand die eigenwijs is (Ste) 3. buikwind 
een wiend/wientien laoten, wienen laoten, 
Af' last van wienen hadden wodde wel es 
een oftreksel van prei inn eumen, dan 
lcwainmen de wienen Jos (Dfo), Aj'loslie-
vig binnen, kaf' de wienen wel kwiet 
wodden (0w), Ik bin blosterig, de wienen 
kommen niet los (Dfo), De wienen pIa ogen 
me ik heb last van winden (Np), an de 
wiendraeken last krijgen van winden (Nt), 
an de wiend wezen last hebben van winden 
(Spa), Do kalver bin aorig an de wiend 
hebben nogal last van winden (Np), (van 
koeien:) an de wiend wezen trommelzucht 
hebben (verspr.): As een koe an de wiend 
is, krigt hij een dikke boek (El, Np, Op, 
Pe-Dbl, Sz, Dfo), Die koe wodt zo dikke 
in de huud, die is an de wiend (Dfo), Die 
koe was an de wiend, die had een dikke 
beerlig (Op, Ld), Haeverstro drijen is een 
oold gebruuic; et wodde vroeger daon as 
vee an de wiend was, dan deden ze een 
strobaand in de bek en bunnen die vaaste 
op 'e kop, om ze an 't haffelen te kriegen, 
dat de wiend d'r zo of gaon zo] (Bdie, 
Dfo), vgl- ook As een koe an de wiend was 
dan had hij allemaole wiend in 't lief en 
kon d'r wel dood an gaon. ffi7 kreeg dan 
een strowis in de bek, de kneupe in de 
bek en mit een kneupe boven op de kop; 
de koe gong dan boeren en kon zo de 
wiend kwietraeken. As et te slim wodde, 
stak de veearts ok wel in de zied van de 
koe, om de wiend d'r zo uut te kriegen; d'r 
bleef dan een buisien in om zo de locht 
lopen te laoten; de boerperbeerde et ok 
wel deur de koe zoolt in de keel te gooien, 
dan begon de koe te hoesten en raekte et 
zo misschien kwiet (Nbk), As koenen an 
de wiend binnen, hebben ze te vule knollen 
had, ze tin d'r dood an gaon (Nbk, Ste) 
*Van de wiend kaf' niet leven men moet 
zich op de één of andere wijze inspannen 
om aan de kost te komen (Dfo, Dhau, Ld, 
Nbk, Obk), Hoge bomen vangen een bult 
wiend (0w), De wiend is muldervriend 
(Nt), . .is mulders vriend (Obk), Van de 
wiend of bin alle meensken hadrieder(s) 
als het je maar meezit, dan kan haast 
iedereen grote prestaties leveren (Ma, 
Nbk), Veur de wiend of kaf' mit een 
klompe wel zeilen id- (n), Wiend is 
goedkoop, af' mar blaozen kunnen gezegd 
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na.v. iemand die nogal bluft (Db), Waor 
de wiend mit Pausen zit, zit hij mit 
Pinkster nog (Sz), Wienden die krimpen en 
vrouwen die uutgaon bin niet te ver-
trouwen (Op), Krimpende wiend en uut- 
gaonde vrouwen bin niet te vertrouwen 
(Pe-Dbl), As de wiend drijft moor' de 
meule verzetten als het getij verloopt 
verzet men de bakens (Pe-Dbl), Aj' wiend 
zij/en tij' storm oogsten (Obk), zo ook 
Wie wiend zijt zal storm oogsten (El, 01-
Nl, Spa) 
wiendbeul z. wiendbuul 
wien dbuks ['windbAks] - windbuks 
wiendbule z. wiendbuul 
wiendbuul (verspr) Ook wiendbule 
(01-Nl, Spa, Wol), wiendbeul (Nbk) de; 

bu1en; ... bulegien['windby1/ ... byla/ ... bA:l] 
1. windbuil, opschepper Die springt veer- 
der as zien stok lang is, et is een wiend-
haal (Obk) 
wienddruge (vo) bn. [windrygo; aks. 
wisselt] 1. gedroogd door de wind Doe 
vurmen ze op ien of aandere proef- 
boerderijfe uut dat aj' et grös wienddruge 
een dag of drie, viere nao et mij/en in ien 
dag an de buit brengen konnen en die hult 
dan vot drekt mit plestikzeii lochtdichte 
ofdekten, daj' dan een grote kaans hadden 
daj' van de staank of weren (vo) 
wiendei (Db, Dfo, Ld, Np, Op, Pe-Dbl) 
Ook wienei (Dhau, Ld) et; -er; -gien 
[ wintej/ 'winej] t. windei Dekiepen moe'n 
weer wat nij grit hebben, want 't aandere 
is op, aan ders leggen ze wiendeier (Op, 
Dfo), Now, et legt him gien wiendeier hij 
wordt er duidelijk beter van (in financieel 
opzicht) (Np, Ld) 
wiendeldaore z. wiendeldore 
wiendeldoorn z. wiendeldaore 
wiendeldore (Bu, Nbk, Np, Nw, bl, b: lui, 
In) Ook wiendeldaore (Bu, Nw, Obk) Ook 
wiedeldaore (Bu, Nbk), wiedeldore (0w), 
wiendeldoorn (Ste) de; -n ['windido:oro/ 
... do:ora/'widj ... /widido:oraL./ ... do:arn] t. 
wervelwind Zoe'n groep voegeis is net een 
wiedelda ore, ze zwinken alle kaanten op 
(Bu) 
wiendelzeve (Db, Obk) de; -n ['wind!...] 1. 
bep. type zeef,vgl. De wiendelzeve heurt 
bij de wiene, om de rogge te zeven (Obk) 
wiendenergie (1) ['wO.] - windenergie 
wienderig bn.; -er, -st ['windroxj t. (van 
het weer) met veel wind Mitzok wienderig 
weer kuj' et wasgoed beter niet an de 

liende hangen, et het vaas te veule te 
lieden (0w, Db) 2. blufferig, tot zwetsen 
geneigd (Np) Die is ok aurig wienderig! 
(Np) 3. met een opgeblazen gevoel, last 
hebbend van darmgassen (Bdie, Dho, Diz, 
Nbk, Np, Nt, 01-Nl) Die is zo wienderig 
in de huud as wat (Nt, Np), Wat bin 'k 
wienderig in 't Hef vandaege (01-Nl) 
wienderighied (Bdie, Np), voor -heid z 
-hied de ['w ..j 1. het last hebben van 
darmgassen, winden 
wienderen (Obk, Op) zw. ww.; overg., 
onoverg;  wienderde, het wienderd 
['windrn] 1. koren zuiveren van kaf door 
luchtstroming, d.i. veelal met de wiene 
(Obk) 
wiendewiezer z. wiendwiezer 
wiendhaene (Bu, 1) ['w...] - windhaan 
Een wiendhaene, die drijft naor de wiend 
(Bu) 
wiendhaoke (Nw) ['w...] - windhaak een 
wiendhaoke om de deure of een raam nut 
vaaste te zetten, 

al' 
 dat wiedeupen hebben 

(Nw) 
wiendhappen (0w) onbep. w. ['winthaprn] 
t. opscheppen 
wiendhapper (verspr.) ['wJ - wind-
happer, opschepper 
wiendhekse (Bdie, Dho, Spa) de; -n; 
.. heksien ['winthekso] 1. kleine wervel-
wind (met name in het hooi (Bdie) 
wiendhond de; ..honnen; ...hontien ['wint 
hout] 1. windhond 2. lange dunne vrouw 
die met grote passen loopt (0w) 
wiendhoze ['wintho:azo] - windhoos D'r 
kwam een wiendhoze an goezen (Db), Een 
wiendhoze pakt alles op en nemt et mit 
(0w), Die wiendhoze het reer wark maakt 
in de zwillen huj (0w), D'r zat een 
wiendhoze in die donderbujje (Np) 
wiendkaant(e) (Nbk, ba) de ['winL..] t. 
kant, zijde waar de wind zit Et glas, dat op 
'e wiendkaant was aan de kant waar de 
wind zat (ba) 
wiendliracht ['w...] - windkracht wiend-
kracht 9 
wiendmaeker (Sta) de; -s; -tien ['wO.] 1. 
opschepper, snoever 
wiendmetor (Nbk, Obk) de; -s, ...ren; 
-regien ['wintmatDr] 1. windmotor Deur 
opmaelen kan nut de wiendmetor et 
bujlaand wel onder waeter zet wodden 
(Obk) 
wiendmeule de; -n; .meultien ['wint..] t. 
door wind aangedreven molen Een wiend- 
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meufe baj' om 't zaod te maden (Dfo), De 
rogge wodde vroeger maeld op 'e wiend-
meule bi oons (Obk) 
wiendpoeste (Ld) de; -n ['wintpusta] 1. 
opschepper, snoever 
wiendrichting [tw...] - windrichting 
wiendrinker (spar.) ['w...] - wijndrinker 
wiendschaarm z. wiendscharm 
wiendscharm (verspr.) Ookwiendsclzaarm 
(Nw, Obk, p), wiendsclienn ( Sz) [w...] - 
windscherm 
wiendscherm z. wiendscharm 
wiendstoot (Obk) ['wintsto:ot] - windstoot 
D'r kwam inienend een hadde wiendstoot 
(Obk) 
wiendstraampel (Ste) de ['wintstrâ:mpl] 1. 
het weer, de weersgesteldheid, in verb. als 
N. luk ok es even in de wiendstraampel, of 
d'r ok bujjen kommen (Ste), zo ook Hoe 
liekt et mit de wiendstraampel (Ste) 
wiendstreek (Nbk, 1) ['w...] - windstreek, 
hemelstreek Ze kwammen uur alle wiend-
streken (Nbk) 
wiendstreke (Nw, Pe-Dbl) de; -n; 
...strekien ['w...] t. hetz. als wiendvere, 
bet. 2, z. aldaar 
wiendsurfer (spar.) [twintsA:rfr] - wind-
surfer 
wiendtunnel (1) ['wintAnl] - windtunnel 
wiendvaaste (0w) bn. [aks. wisselt] - 
windvast, gezegd o.m. van gepotdekselde 
planken aan een schuur die zodanig vast 
zijn gezet dat de wind er geen vat op krijgt 
wiendvere (Nbk, Obk, 0w, b, b: In, bet. 2: 
ho: Bu, Nw, Op) de; -n; ...veertien ['w..] 
1. windveer, plank langs de kant van een 
pannendak (ter afdekking) Qo een huus 
hej' wiendveren, dan komt d'r gien regen 
of wiend onder de pannen (Nbk), Om de 
zwelverties te helpen wodde d'r een plaan - 
kien losmaekt onder et oelebod en de 
wiendveren (0w) 2. vederwolk, langgerekt 
schapewolkje (Obk, be: Bu, Nw, Op) D'r 
zitten wiendveren an de locht (Obk) 
wiendvlaege (Bu, Nbk, Np) ['w...] - wind-
vlaag 
wiendvoering (j) de; -s, -en ['wintfu:orui] 
1. orgelblaasbalg 
wiendwiezer (Nbk) Ook wiendewiezer Ci) 
['wintwi:zç/'winda --- ] - windwijzer 
wiendwiezerhaene (Nbk) ['wint.] - 
windhaan, weerhaan 
wiene (OS, verspr. WS) de; -n; -gien 
['win] 1. kafmolen, wanmolen Nao et 
dusken moet de rogge nog deur de wiene 

(Obk), Et zaod het eerst al deur de wiene 
west, nao de wiene gaot et deur de sjouwe 
(Pe-Dbl, Np), We doen et zaod over de 
wiene (Ld), Et zaod moet over de wiene, 
om et kaf d'r uut te luitgen (Ld, Dfo), zo 
ook Nao et dösken mos et zaod over de 
wiene en dan rammelde et in de bak (Ld), 
Et zaod giet over de wiene (Dfo), An de 
wiene dri5en was een rotwark (0w), De 
wiene wodde bruukt om et kaf van et 
koren te kriegen, et maekte wiend, en zo 
vleug de kaf d'r aachter tot uur (Ste), 't 
Eerste waark van de volgende morgen was 
et zaod [nl. van boekweit] deur de wiene 
jaegen; et kaf wodde d'r deur de wiene 
uutblaozen en etzwaorezaodvulin de bak 
(Ste), De rogge moet deur de wiene haeld 
wodden (Np), Vroeger mossen we rogge-
wienen, dan kwam de rogge in de wiene 
(Np), We deden et zaod dat naostde wiene 
vul, in de wanne; die warme was 
gevlochten (Ste) 
wienei z. wiendei 
wienen 1 st. ww.; overg.; het wunnen 
['win:] 1. winden, wikkelen gaoren op een 
klossien wieren (Nbk), We hoeven d'r 
beslist gien doekjes om te wienen we 
moeten gewoon zeggen wat er aan de hand 
is, waar het op staat (b), (van bep. 
klimplanten:) Et het 5n om de boom 
wunnen is zich om de boom gaan slingeren 
(Ik), De aten beginnen te wienen, te 
ranken (Bu, Ma, Nbk, Obk), Dat is iene, 
die kijf' makkelik om de doem wienen om 
de vinger winden, voor je winnen, 
bewerken om mee te doen (Db), zo ook 
Hi kan 5n om de doeme wel wienen 
(01-Nl), Dat is iene, die wint d'r ommetoe 
gaat niet recht op z'n doel af, praat 
eromheen (Bu) 
wienen II (verspr.) zw. ww.; overg.; 
wiende, het wiend ['win:] 1. met de wiene 
bewerken, het kaf van het koren scheiden 
met de kafmolen Ie wienen et stof d'r uur 
(Np), De wiene moj' wienen: et zaod vul 
naor beneden, et kaf vleug vot; de hoolten 
schoepen dreven de wiend an en deur de 
locbtstroom vleug et kaf d'r of (Nbk), We 
wienen et zaod schone (Np), wienen mit de 
zaodwiene (Nbk), ...mit de wiene (Ste), et 
zaod wienen (El, Obk, 0w, Ste), de rog-
ge... (0w) 
wienen III (El) bijv vragend vn. ['win:] 1. 
wie z'n Wieren hond is dat? (El) 2. z. 
wienend 
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wienend - wierig 

wienend Ook wienes (Nw), wienen (Nbk, 
Np) zelfst. vragend vn. ['wi4:tJ'winas/'wi9:, 
ook wel .widn] 1. dat wat van wie is D'r 
staot hier al een dag of wat een auto, 
wienend zo] dat now wezen (Obk), Dat 
stok koek; wienend is dat? (Dhau), D'r 
]eupen een koppelpinken op 'e weg, mar 
we wussen wienend as 't weren (Ma) 
wienes z wienend 
wienfeest ['w...] - wijnfeest 
wienfiesse [ w ... ] - wijnfles 
wiengebied ['w...] - wijngebied 
wienglas et; ...glaezen; ...glassien ['w ... ] 1. 
wijnglas 
wiengod {'w ..j - wijngod 
wienhaandel (spor.) ['w..] - wijnhandel 
wienimporteur (spor.) {'w...] - wijnimpor-
teur 
wienjaor ['w...] - wijnjaar 
wienkaorte (spor.) ['w...] - wijnkaart 
wienkasse (Wol) ['wuij ... ] - wijnkers 
wienkelder ['w...] - wijnkelder 
wienkenner [w --- ] - wijnkenner 
wienkleur (spor.) ['w...] - wijnkleur 
wienlocht (spor.) ['w...] - wijngeur 
wienmaond ['w..] - wijnmaand, nl. ok-
tober 
wienmaot (Sz) de; -en {'wimD:ot] 1. 
wijnmaat Een anker is een oolde wienrnaot 
(Sz) 
wienpere ( Dho, Spa) [w...] - wijnpeer 
wienplak z. wienplakke 
wienplakke ( spor.) Ook wienpiak (Nbk) 
{'w...] - wij nvlek Hij het een wienp]akin 
de nekke (Nbk) 
wienpruver (Obk) de; -s; -tien ['w...] 1. 
iemand die wijn proeft, wijnproever 0k 
een wienpru ver nemt een teugien en pruuft 
en spijt et ok weer uut (Obk) 
wienrood (spor.) [aks. wisseltj - wijnrood 
wiens Ook wiensk (Ld, Nbk, Wol) bn.; -er 
[wi:s(k)] 1. scheef, niet sluitend en niet 
stevig in elkaar zittend, niet symmetrisch 't 
Beslot is d'r uut,  de kroje lopt wiens 
(Nbk), De boel is uut dehaoke, ot is wiens 
niet geheel recht, niet haaks (Nw), De 
naod in de jurk is wiens, hij ]opt niet recht 
(Np), Een wiense plaanke past nooit, die 
Ma deur vocht kroem trokken (Bu, Ste), 
Die rok is wiens (Dhau), D'r moet een 
mooie loop in de gedienen zitten, zo niet 
dan bin ze wiensk ze moeten mooi recht 
neerhangen (Wol), De mouwe is wiens 
(Nbk), Die ]appe stof is zo wiens as wat 
loopt enorm scheef (Nw) 

wiensel (verpr.) et; -s; -tien ['wi:sl] 1. 
windsel, nl. als band om een bos riet 
(01-Nl) of als plant of deel daarvan dat 
zich om iets slingert Wilde wrange bin 
wiensels, die zitten om de rietstingels 
drijd; ze bin om op te kauwen (0w), 
Stokbonen slingeren ruit de wiense]s om de 
stokken henne (Dfo, Nbk) 2_ gewonden 
verband (Np) Zij het wiensels om 't bien 
(Np) 3. (mv.) warkruid (s) 
wienselen (Np) zw, ww.; wederk.; wien-
selde, het wienseld [wi:s!n] 1. zich 
rankend slingeren De zoegepappen wiense-
len heurin de boom (Np), De bonen en de 
aten beginnen te wienselen, de erebeien 
raanken (Np) 
wiensk z wiens 
wiensmaek ['w ...J - wijnsmaak 
wienstok (spor.) ['w...] - wijnstok 
wienstreek (spon) ['w --- ] - wijnstreek 
wienvat ['w...] - wijnvat 
wienveurraod ['w...] - wijnvoorraad 
wienviekke (spor.) ['w...] - wijnvlek 
wienwinkel (1) [w ... ] - wijnwinkel 
wienzaeke (spor.) ['w..] - wijnzaak 
wienzoeper (spor.) ['w...] - wijnzuiper 
wiepien (Ste) et; wiepies ['wipin] 1. ge-
vlochten bandje, in de volgende toepassing 
(Ste): Mit drie baeverstrogies maekte N. 
een baantien; dat kwam om de koestat en 
wodde mit een toe/Yen haor voerder 
vlochten, breid; dan kwam d'r een keen-
pion op, daor wodde de koestat mit 
vaastezet en zoe'n baantien hiette een 
wiepien (Ste), vandaar een wiepien in de 
stat breien d.i. vlechten, tot vlak boven de 
pluim (Ste) en Hij het et wiepien ok uut 
de koestat d. i.: het wiepien zit er niet 
meer in (Ste) 
wier (Bdie, Dfo, Dhau, Dho, Ma, Np, Op, 
bo: Bu, Nw, fp) et [wi:ar] 1. in et in 't 
wier hebben ruzie hebben (Dfo, Dhau, 
Dho, Ma, Np, Op, ho: Bu, Nw), zo ook 
Die zit altied ruit mien moeder in 't wier 
(Bdie) 2. waterpest (f) 
wierbossel z. drijbossel 
wiere (Ste) de ['wi:ra] i. in in de wiere in 
de war, dooreen: Et zit in de wiere (Ste) 
wierig (Bdie, Obk, 0w) bn.; -er, -st 
['wi;arox] 1. (van hooi) met klaver en veel 
grassoorten (Obk) mooi wierig huj (Obk) 
2. taai en in elkaar draaiend (0w) As de 
baever wel es wat dampig was deur de 
waesem van de koenen wodde et stro 
wierig en taoi (0w) 3. (van een haardos:) 



wiermen - wieshied 

vol (Dho) HIJ het een wierige bos haar 
(Dho) 4. lawaaierig (Bdie) 
wiermen (b: Im) zw ww.; onoverg.; 
wiermde, het wiermd [wirmn] 1. woelen 
in bed 
wierook ['wi:oro:k] - wierook 
wierooklocht (spor.) ['w...] - wierooklucht 
wierookstokkien (spot-) ['w...] - wierook-
stokje 
wierookvat (1) ['w...] - wierookvat 
wies bn.; wiezer ['wis] t. wetend, vooral 
in de verb. (è) wies wedden: HIJ Is et 
wies wedden gewaar geworden (El, Nbk, 
Np, Nw, Op, Wol), Deur vra ogen woj' 
wies! (Diz), verder in Ik heb n kreklieke 
wies Jaoten in dezelfde mate (on)wetend, 
heb hem niets verteld (b), Mit de handel 
wo 'k dat ok wel wies kom ik daar ook wel 
achter (p), zo ook Dan wus ik et toch! Dan 
wedt men ok es wat wies (p, b), Etgemien 
wodt d'r een betien van wies de mensen 
krijgen er weinig van mee, hebben er 
weinig aan (p), (ook aaneen:) iene wat 
wies maeken wijsmaken, opzettelijk doen 
geloven terwijl het niet waar is: Ze hebben 
him wat wies maekt (Nbk), Maek dat de 
katte wies ik geloof niets van wat je nu 
zegt (Nbk), jezels wat wies perberen te 
maeken zichzelf willen doen geloven 
terwijl het niet zo is, zichzelf voor de gek 
houden (Nbk, v) 2. verstandig, knap, slim, 
bedachtzaam Zoe'n iene Is verstaandij, 
jong, en wies en slim belezen (bl), Dus 
nam de raod een wies besluut (b), Die het 
oold, wies praot veur heurjaoren ( Dfo), 
We hebben een wieze katte, 't is een katte 
die een protte wet, die een protte begriot 
(Nbk), D'r is gien wies woord mit 'm te 
praoten je kunt geen verstandig woord met 
hem wisselen, er is niets met hem aan te 
vangen (Bdie), Rak dat zels op, ik zal 
wiezer wezen denk maar niet dat ik zo gek 
ben dat te doen (Db), zo ook Ik doe dat 
niet, ik zo] wel wiezer wezen (Nbk), Ie 
moe'n ethim mat niet kwaolik nemen, hiJ 
is niet wiezer (Nbk, Obk), Wees (now 
toch) wiezer wees toch verstandiger (b, 
Nbk), Mat IV., da's waor, wek now toch 
wiezer hebben ik had gedacht dat N. 
verstandiger zou zijn, N. zou verstandiger 
moeten zijn (p), Ie bin toch wel wiezer!je 
weet toch wel beter, zoiets doe je toch niet 
(Nbk), HiJ is niet goed wies, hiJ het een 
klap van de meule had hij kon wel gek 
zijn, hij moet wel malende zijn (Nbk, Bu), 

Bij' niet goed wies! wees wijzer, je kon 
wel gek geworden zijn (Nbk), zo ook Ie 
kennen wel niet goed wies wezen (Nbk) 3. 
in wies mit blij met, ingenomen met, lief, 
aangenaam vindend en veelal: daarom 
zorgzaam voor, zuinig met Hij is wies mit 
zien wie/Yen (S te), Ik bin wies mit mien 
hond (Nbk), Ik bin wies mit die nie fiets 
(Nbk, Np), En hij was wies mit zien 
kiender van achte en tiene (ba), 0e zo wies 
was hij d'r mit (bi), verder in wies op id., 
en daarbij soms ook in enige mate trots: Ik 
bin wies op die nije fiets (Nbk, Np, ho: 
Bu, Nw, Op), Die nacme, waorik wies op 
bin (...) (b), HiJ was d'r wit wies op, doe 
hij een nije fiets kreeg (Db), Daar was hij 
slim wies op nogal trots (Obk, Spa), N. 
was d'r daonig wies op (b), Bij' dan niet 
een betien wies op die eerste haand redies? 
(ba) 4. eigenwijs, parmantig 't Is an de 
biele heling wel te zien dat ze wies binnen 
(Ste), Wat is dat een wies mannegien 
(Nbk), Eerst ston hij spierwit in de zwine, 
doe keek hij zo deftig en wies (ba), Af' 
vroeger wat nijs hadden, dan koj' za ver 
wat wiespairrederen (Obk), een wieze bek 
een eigenwijze mond (Ld), een wiespetret 
een eigenwijs, nogal eigenzinnig iemand 
(verspr.): Zoe'n wies petret, hij het de 
pronk mat weer an (b), Wat is dat een wies 
sekreet een vervelende, eigenwijze per- 
soon (Np), zo ook Wat is dat een wies 
meraokel (Wol), dom wies praot dom 
eigenwijs geklets (Dfo), zo wies as wat erg 
eigenwijs (Np), zo wies as stront (verpr. 
WS, Ma), ...as poppestront (Nw), zo wies 
as een petries (El, Nbk, Np, Nw, Obk, 0w, 
Wol), Die is zo wies as een petries en zo 
dom as een kofficm olen trom (Nbk), zo 
wies as et schieth aus van Bremen erg ei- 
genwijs (Bu, Dhau, Ma, Nbk, Obk, Ste, b, 
b: In, ...as Salemo's katte (n), ...as een 
keuterse haene (Nbk, Np), ...as een protter 
(Db) 
wieselik z. wieslik 
wiesgerig (vo) [wis'xl:arox] - wijsgerig, 
filosofisch (ironisch:) wiesgerigpraot(vo) 
wieshied Voor -beid z. -hied ['wishit] - 
wijsheid, wijze kennis die iemand bezit de 
wiesbied in pacht hebben altijd menen het 
goed te weten (Dfo, Np), 't  Was meer 
gclok as wieshicd (Nbk), D'r is mii him 
gien wieshied te plegen er valt met hem 
geen land te bezeilen (Ste), zo ook An hem 
is gien wiesheid te behaolen id. (Sz) 
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wieslik - wiette 

wieslik (Bu, Dho, Nbk, Ste, ho: Bu, Nw) 
Ook wieselik (bo: Bu, Nw) bn., bw; -er 
['wislakl'wisolak] 1. opzettelijk overdreven 
wijs, enigszins verwaand, op subtiele wijze 
betweterig Wat is die wieslik (Bu, Dho), 
Die jongen bin wat te wieslik, ze hebben 
ooldemanludepraot(Ste), Hij is wel wies-
lik (Nbk), een wieslik mannegien (Nbk) 
wiesmaeken (ook niet aaneen) ['wis...] - 
wijsmaken, op de mouw spelden Hij zal ze 
wiesmaeken dat hij schieten mocht het wit 
heit zien geweer (v), Ze hebben bini wat 
wiesmaekt (Ld, Nb, Np), Laot je now niks 
wiesmaeken (Nbk, 0w), Maek dat de katte 
wies denk je dat ik dat geloof (b), Mat ik 
maekte mezels al die ja oren war wat wies 
eigenlijk beeldde ik het me in en hield me 
daarbij zelf voor de gek (v) 
wiesneuze ['wisa&:z] - wijsneus Ie kleine 
wiesneuze, baj' de oren ok al weer eupen? 
(vo), Och wat een aekel%c wiesneuze 
(Nw), Wat eten we vandaege? [ met als 
mogelijk antwoord:] Wiesneuzen, etgaotje 
niks an! (Nw) 
wiesneuzig (spor.) [aks. wisselt] - 
wijsneuzig 
wiespraoten (Nbk, Obk, b) onbep. w. 
['wis---] 1. opvallend veel aan het woord 
zijn, steeds zijn mening geven (vaak: op 
licht verwaande manier) Hij zat daor de 
hiele middag wat te wiespraoten (Nbk), 
Wat staot die daor de bieltied te wies-
praoten (Nbk), Zit toch niet zo te wies-
praoten (Nbk) 
wiesvinger ['w...] - wijsvinger 
wiet (spor.) [wit] - weed 
wiet- (WS, El, Nbk, Obk) Ook wee:- (OS, 
Bu) [witlwt:t] - eerste lid van samen-
stellingen als wietwaor, wiethoela.nge, 
wietboevule, met de bet. in zon hoge mate 
dat men nauwelijks weet hoe ver, lang 
enz.; niet alle sst. zijn in dit woordenboek 
opgenomen 
wiete (bo: Bu) de ['wita] 1. in gekke wiete 
gezegd om (licht) te schelden 
wiete- (Op, spor. elders in WS) ['wita] - 
var. van het woorddeel wiethoe(..) in sst. 
als wietelange erg lang, z. wiet- II, z. ook 
wete- 
wietebetjed (Op) Ook wetebetied (Nbk) 
[witabatit; aks. wisselt/wt:tabatit] 1. in 
hoge mate vroeg Ik was d'r al wietebetied 
of (Op), Ik was wetebetied wakker (Nbk) 
wieten (verspr.) st. ww.; overg.; het weten 
['witi7] - wijten Hij wit et die aandere 

(Dhau), Dat het hij 5v zels te wieten 
(Nbk), ...an bimzels te wieten (Nw), Et is 
an -n zels te wieten (Bu), Hij hoeft et een 
eer niet te wieten, hij het et zels daon 
(Nbk), Ie kun 't hun niet wieten je kunt het 
hem niet verwijten (Bu, Np), Waor hek 
dat an te wieten? (El) 
wietevule Z. wiethoevule 
wiethoe- z. onder wiet- 
wiethoelange (Diz, Obk) Ook weet/toe-
lange (Nbk), wetelange (Nbk), wetelang 
(Sz) bw. [withu ... /wut ... /wt:ta ... ; aks. wis-
selt] 1. erg lang (zodat men niet weet hoe 
lang van duur) De briketten konnen 
wiethoelange liggen te gloeien (Obk), 
Vroeger konn en de njeenslçen wicth oelange 
in de schemer zitten (Diz, Obk), Buur-
vrouw staot al wiethoelange op 'e uutkiek 
naor heur gaasten (Obk), Sommige ziekten 
kun jow goed te pakken hebben, dan tij' 
wiethoelange ommekrokken (Obk) 
wiethoevaeke (spor. WS) Ook weet/toe-
vacke (Nbk, 0w, b), wetevaeke (Nbk) bw. 
[withu ... /wt:thu ... /wuta ... ; aks. wisselt] 1. 
heel erg vaak Dan mos die bolle depin-
ken soms weethoevaeke bespringen (0w), 
Wij beschaemen jow bedoeling mit oons 
leven weethoevaeke ( b) 
wiethoeveer (spor. WS) Ook weet/toeveer 
(Nbk, Pe-Dbl), weteveer (Nbk) bw. ['w...; 
aks. wisselt] 1. erg ver Hij gaf een galp, 
dat 't klonk weetboeveer (Pe-Dbl), De 
ogen weren ok weetboeveer vot nl. bij 
ziekte (Nbk) 
wiethoevroeg (Wol, v) Ook weet/toevroeg 
(Nbk), wetevroeg (Nbk) {withu ... /wt:t--- 
wt:ta ... ; aks. wisselt] 1. erg vroeg Die 
krielha ene krijt morgens wietboevroeg 
(Wol) 
wiethoevule (Op, Nbk, v) Ook weet/toe-
visie  (Nbk, Ste), wietevule (spor. WS), 
wetevule (Nbk) onbep. vn.  [withui'la/ 
wt:thufyla/ wita ... /wt:ta ... ; aks. wisselt] 1. 
een onbepaald groot aantal D'r bin nog 
altied wiethoevule meensken die graeg een 
piereverschrikkertien lussen (Op), weet-
boevule drokte om niks (Ste) 
Wietske de; -s ['witska] 1. vrouwennaam 
Dikke rooie Wietske het een dik rood gat 
tekstregel gezongen bij de Duitse polka 
(Nw) 
wiette (Bu, Nbk) ['wita] - wijdte: lengte 
van de doorsnee de wiette van de rok 
(Nbk), Ik zal even de wiette even opnemen 
(Bu) 

om 



wietwaor - wieziging 

wietwaor (WS, El, Nbk, Obk, j) Ook 
weezwaor (Nbk, Obk) bw [wit../wut ... ; 
aks. wisselt] 1. tot/van heel ver weg, 
tot/van overal in de omgeving Hij gaf een 
galp, je konnen et wietwaor heuren (Diz), 
Jim rnoe'n niet zo beulen, et klinkt 
wietwaor henne ( Obk), Hij is zo dempe, 
dat ie kim de aosem wietwaor heuren 
(Nw), Van weetwaorhenne weten ze oonze 
koepel' wel te vien en (Obk), As de 
loodgieters an 't wark weren veur een dak, 
dan hadden ze vuur om onder de piktonne 
en dat stank wietwaor henne (Obk), 
(gezegd van iemand die al in diepe slaap 
is:) Die is al wie/waar (El) 
wieze de; -n; wiesien ['wi:z] 1. manier 
een gewone wieze een gewone manier 
(Bu), bij wieze van sprekeA ...of op wat 
veur wieze ok op wat voor manier dan ook 
(bi), (..) wik iederiene bedaanken die op 
de ien' of ere wieze d'r toe hulpen het, 
disse nie uutgifte klaar te kriegen (bi) 2. 
gewoonte, gebruik (j') Zebin in de kleren 
meer naar de wieze as in de steden zoals 
in de stad (p), Et giet daar alles op een 
nije wieze in 't groot (s') 3. melodie, wijs 
Wat veur mooi wiesien zing ie da ore? 
(Nbk), een aorig wiesien, een aorig Jietien 
(bi), Wat is dat een prachtige wieze(Nbk), 
een bekend wiesien (Nbk), van de wieze 
wezen van streek zijn, de kluts kwijt zijn, 
van slag, uit z'n gewone doen (Nbk, Np, 
Obk, vo): Ze was zels niet zo stark en de 
laeste ja aren nogal gauw es van de wieze 
(vo), Et weer is aorig van de wieze 
onbestendig (Obk), op 'e wieze van (...), 
iene van de wieze brengen overstuur 
maken, van streek doen zijn (Nbk), 
.maeken id  (Op), gien wieze ho/en 

kunnen, goed de wieze balen kunnen 
(Nbk), De wieze van Jan Blotegat zeuven 
slaegen in et hemd de wijze van dat liedje 
lijkt wel niets (s: Op, Wol) 4. in d'r wieze 
op stellen er prijs op stellen (Dho, El, 
Wol) 5. in D'r gong een zwaore wieze op 
het ging erg zwaar (El), ...een rere wieze 
op id. (Dhau) 6. (als taalkundige aan-
duiding) wijze, modus de onbepaolde 
wieze (spot.), de gebiedende wieze (spor.), 
de antonende wieze (1), de anvoegende 
wieze (1) 
wiezeboom (Dho, Dmi, Nw, Np en west., 
bo: Bu, Nw) Ook wezeboom (OS, Bu, p, 
ho: Nw, ho: Nw, b: In), wezelbooin (Bu), 
wezemboom (Dfo) de; .•• bomen; -pien 

['wi:zo ... ..wuza ... ..wt:zl  ... ..wuzin ... ] 1. paal 
over een voer hooi of koren, weesboom, 
ponderboom De Bene wodde dubbeld over 
de wiezeboom gooid en wodde goed an-
trokken (Ste), De rarnmestrupe bruu/cten 
we om de wiezeboom op 'e hujwaegen 
vaaste te bienen, ok wel mit kastreren 
(Np), Hij is zo stark as een wiezeboom 
(Mun) 
wiezel Z. wezel 
wiezen st. ww.; overg., onoverg.; het 
wezen ['wl:z] 1. (onoverg) wijzen (met 
een hand en evt. de arm), tonen door aan 
te wijzen -N. wist naar J. zien redens (v), 
Af' naar ze wiezen, bin ze al bange (Nbk) 
2. (van zaken) naar een bep. richting 
gericht staan Et bod wees de ere kaante nut 
(Nbk) 3. (overg.) aanwijzen, aanduiden 
itne de weg wiezen (ba, Nbk), Gieniene 
kan him et buus wiezen weet hem het huis 
aan te wijzen (fl 

(fig.:) 
 (..) om oons de 

rechte weg te wiezen de juiste manier van 
doen (b) 4. (onoverg.) opmerkzaam maken, 
doen weten Dan wik nog even wiezen op 
et inzunnen stok (bl), N. wist heur d'r op 
(b), Wies oons op Jezus Christus en help 
oons (b), Ie meugen him wel es op zien 
plichten wiezen (Nbk), Ik wil d'r now al 
effen op wiezen dat jaegers over 't 
algemien as 't op 'ejacht ankomt, d'r een 
appat soorte van waorhied op nao holen 
(b) 5. (wederk.) in Dat wist him vanzels 
wel blijkt wel als je bezig bent, onderweg 
bent e.d. (Nbk) * (raadsel:) Ik heb gien 
baand, mar 'kmoet toch wiezen/Ik heb 
gien mond, mar 'k mag nooit zwiegen/Ik 
heb gien voeten, toch moet ik gaon/En 
nooit mag ik es stille blieven staan met als 
oplossing: de klok (Obk) 
wiezer de; -s; -tien ['wi:zr] 1. iemand die 
wijst 2. naald op een wijzerplaat: van een 
klok, vgl- de grote wiezer, de kleine 
wiezer, verder van een eunster, d.i. een 
bep. weeginstrument (Ste) 
wiezerplaete Ook wiezerplate (WH) 
['wi:zr../•••] - wijzerplaat 
wiezerplate z. wiezeiplaete 
wiezigd (spot.) Ook gewiezigd (spot.) bn• 
[!wi:zaxdgoIwI 1. gewijzigd een wiezigd 
veurstel 
wiezigen ['wi:zag] - wijzigen een voorstel 
wiezigen 
wieziging  de'; -s, -en; ••.ginkien 
['wi:zgufi 1. wijziging een wieziging van 
't gemientewaopen (b) 
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wiezigingsveurstel  (spar.) ['w..] - 
wijzigingsvoorstel 
wiezing (Dho, Obk) de; -5; wiezinkien 1. 
aanwijzing De bosbaos dot wiezing waor 
de percelen hoolt liggen (Obk) 
wit (Nbk, j, b: im, v) bn., bw.; -fer, -st 
[wit] 1. onbetrouwbaar, wankel, van een 
voorwerp 2. onzeker, twijfelachtig De 
sniope is slim wil; hij zigzagt wat en is zo 
vet (Nbk) 3. vlug (b: Im) 
wig Z. wigge 
wigge (Bu, Db, Nw, 01-Nl, Sz, Wol, p, b: 
im) Ook wig (Bu) de; -n; wiggien 
['wtgo/wuc] 1. keg, wig (Bu, Nw, Sz) Et 
heufdgebiente zit mit een zwaluwstaart-
verbiening an de stick, en hij wedt d'r mit 
een wige op sleuten [vastgezet, de wig zet 
dus de balk vast] (Nw), Een haemerstaele 
wedt wel es een wigge in sleugen om et 
stevig te kriegen (Bu) 2. keep, insnijding 
(01-Nl) Veur we die boom oinmebakken, 
moe'n we eerst een wigge in de slamine 
kappen (01-Nl) 3. (fig.) in een wig drieven 
tussen onenigheid bevorderen (Sz): Om d'r 
zelf beter van te wedden perbeert hij een 
wig te drieven tussen die beide buren (Sz) 
4. bep. brood met krenten (Db, p, b: Im) 
Een stok wigge nut roombotter is arg 
lekker (Db) 
wiggesnieder (Sz) de; -5; -tien [w --- ] 1. 
hetz. als twiegsnieder, z aldaar 
wigwam de; -men, -s; -megien ['w...] 1. 
wigwam 
wika (spar.) ['wika] - wika 
wikke Ook vogelwikke (f), wikken (mv.: 
fï') de; -n ['wko/ ... /'wk] 1. (ook verz.) 
wikke Wilde wikken kommen peulties an, 
in de baann gruien ze (Np), blauwe wikke 
vogelwikke (f'), rooie wikkevoederwikke 
(fp), We kennen de wilde boekweit en de 
wikken en de wikkesoorten (El), zo ook 
We zeggen hier wikken ( Ld) 
wikkelen ['wikin] - wikkelen: inwikkelen 
Vroeger wodden de kleine poppen d'r 
belemaole in wikkeld(0l-N1), In iene van 
de middelste bakken lag in doeken 
wikkeld, een klein kiend (j), in pepier 
wikkelen (Dfo, 01-Nl, 0w); om iets 
wikkelen: Ze wikkelde d'r een kraante 
omjnehenj,e (Nbk) 
wikken zw. ww.; overg.; wikte, het wikt 
['wik] 1. in wikken en wegen het voor en 
tegen overwegen: Nao lange wikken en 
wegen hebben ze toch mat besleuten dat ze 
naar Oosterwoolde verbuzen (Nbk) 2. als 

waarschuwing zeggen (Np) Ik wik etjow 
aj' dat weer doen! je bent gewaarschuwd, 
doe het niet weer! (Np) 3. z wikke * De 
meers wikt en God beschikt (spot.) 
wikker tw. ['wikr],  in het raadsel * Wikker 
de wakker vleug over de akker/Of weren 
d'r ok zeuven laansberen/Die kunnen wik-
ker de wakker niet keren oplossing: de 
wind (Obk) 
wikkerdewik (Nbk, b: In) bn. 
['wikçdo'wtk], in wikkerdewik wezen op 
het nippertje zijn: Et was wikkerdewik of 
hij hadde die kaans mist (Nbk) 
wil Ook wille (Nw, vo) de; -len; -legien 
['wtl/'wüa] 1. wil, wens, doel dat iemand 
nastreeft Hij het een starke wil weet z'n 
doel, streven altijd lang vol te houden, Hij 
het een eigen wille weet precies wat hij 
wil, laat zich niet gemakkelijk van z'n 
voornemen afbrengen, zet z'n ideeën als 
het enigszins kan door (Nbk, Nw), Dat 
gong tegen zien wil tegen zoals hij het 
wilde (Nbk), Ik bin ok wetboolder en doe 
de Duutsers hier baos wedden, ston ik in 
de wille om te bedaanken overwoog ik, 
was ik van plan om (vo), A 'k bij mien 
wille te rao gong (..) als ik zou doen wat 
ik eigenlijk zou willen (dan ging het heel 
anders enz.) (Nbk), Hij het et uur eigen 
vrije wil daon hij wilde het zelf, niemand 
dwong hem ertoe (Nbk), Dat maegien het 
wel een willegien is eigenzinnig (Nbk), 
(verb) iene ter wille wezen (Nbk) 2. wens, 
begeerte Dat wij uur oonszels niet bij 
machte binnen om Jow wil te doen d.L te 
doen zoals God wil (b), tegen wil en daank 
(Nbk), Et was zien laeste wil (Nbk, vo), 
MII de beste wil van de wereld kan 'k dat 
niet warderen (Nbk), Moeders wil is Wet 
(spar.), (verb.) ter wille van ten behoeve 
van 3. gezindheid je goeie wil tonen laten 
zien dat men bereid is te helpen, zich wel 
in wil zetten, het goede wil nastreven 
(Nbk), Hij is van goeie wil (Nbk) * Waor 
een wil is, is een weg (Nbk), Moeders wil 
is wet (Wol) 
wild T et [wilt] 1. dieren in de natuur 
waarop men jaagt Hij wol zien anscheuten 
wild niet ommekommen laoten (j), Zit hier 
nog wat wild? (Nbk), Lus ie wel wild? 
vlees van in het wild geschoten dieren 
(Nbk), klein wild hazen, patrijzen enz., 
groot wild reeën e.d., grof wildid. 2. in in 
et wild in wildheid, in de natuur: Zokke 
bloemen gruuien bij oons nog in et wild 
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(Nbk), Raven kommen hier in 't wild niet 
meer veur (Nbk) 
wild II bn.; -er, -st [wilt] 1. zoals in de 
natuur, in de natuurstaat wilde rozen, 
wijde kosten in het wild voorkomende 
kers, ook morel (Dfo, Nbk, fp, Ste), wilde 
proemen (Nbk), wijde haever zachte dravik 
(Bdie, 0w), ook bep. haversoort: wilde 
haver (Bdie), de wijde lanteern spook-
achtig licht dat zich op de hei voor zou 
doen en een rol speelt in bep. 
volksverhalen; het effekt zou zijn ontstaan 
door vuurvliegjes (Mun, Obk: j), vandaar 
ook Waeterke vers zaggen ze vaeke veur 
twirrellochies au, een soort wijde lan teem 
(Mun), Gien geit meer bij een wilde bok 
bij een bok die niet in een stamboek 
voorkomt (b), Die oolden bekommeren 
heur nooit om de kiender, ze laoten ze 
veur wild lopen (Obk), Hij het iene in 't 
wijd lopen een onwettig kind bij een 
andere vrouw (Ste), een wijde Havanna, 
een wilde ente (Nbk), een wild varken 
(Nbk), Heit zee altied: Een daghuurtien d'r 
bij vangen is wel mooi, mar et eigen 
bedriefgaot veur; altied oppassen daj'gien 
wilden perberen te vangen en de tammen 
vliegen laoten (0w) 2. onstuimig, woest, 
ruw Doe de jongen begonnen te hissen, 
begonnen de beide vechtersbaozen hoe 
langer hoe wilder om heur henne te slaon 
(Obk), Die jongen bin altied zo wild en 
woest (Nbk), (verb.) Wat is me dat een 
wilden iene een wilde, woeste persoon 
(Np), lene die wat gek en wild doe, wodde 
wel een wijde klitse nuumd (Nbk), (van 
personen:) in de wilde jaoren zitten nl. 
tussen plm. 14 en 20 jaar (Nbk), Die har 
mit zien wilde haoren zien zin deurdreven 
met in onbedachtzame gedoe (b), (zelfst.) 
in et wilde weg er maar op los: Hij begon 
in et wilde weg om him henne te slaon 
(Nbk), in 't wilde weg d'r op in onbesuisd 
ermee aan de gang (Spa), (van personen:) 
zo wild as een krije (bo: Dho), ook een 
wilde krije (bo: Dho) en Diejongen bin zo 
wild as ki-ijen (Sz) 3. buiten zichzelf, dol 
van zinnen, ijlend Et peerd keek wild om 
bim henne (Nbk), (zelfst.) De hieltied 
vaeker raekt hij in 't wilde raakt hij 
malende (v), zo ook (zelfst.) Hij bad zoe'n 
koorze, hij was belemaolc in 't wilde 
(verspr. WS, Obk, Spa) en Hij is hele-
maole in 't wilde (Spa), mar wat in 't 
wilde weg zaken zonder te redeneren, na te 

denken, niet volgens een plan (Nbk), je 
wild schrikken (Nbk), Ik wodde wild in de 
kop, zo kwaod wodde ik (Ste), d'r wild op 
wezen er dol op zijn (Nbk), Ik bin d'r niet 
wild op ben er niet bep. dol op (Nbk), Ik 
bin wild op die meid stapelverliefd (Np) 4. 
ruig, zeer onverzorgd, ongekultiveerd Hij 
had etbaor wild om de kop (Nbk), Wat het 
die koe een wilde kop (Ste), Dat is iene 
die wilde hoorns leidet bij koenen (Ste), 
een wilde man verwilderd, onver- zorgd 
(Nbk) 5. niet volgens de gewone loop der 
dingen, het gewone patroon, de gewone 
regels, de gewone groei Die man vertelde 
van die wilde verhaelen, now, dat was niet 
allemaolc waor (Pe-Dbl), een wilde stae-
king (spot.), wilde loten, De hooms 
grujjen zo wild bij die koe (Ste) 
wijd-west - wild-west: in samenstellingen 
als wild- west-verhael; ze zijn in dit woor-
denboek niet uitputtend opgesomd 
wildakker (spot.) ['w...] - wildakker 
wildaam z. wildam 
wildam (OS, WS, maar spor. west. van 
Wol) Ook wildaam (0w), am (Dho, Ste), 
aam (WH, Wol) et ['wiltaml'wtltâ:mJaniJ 
â:m] 1. het stijf, hard zijn van delen van 
de uier (van een koe of paard) of van een 
zwelling elders onder de huid van het lijf 
van een koe of paard wilde am id. (Ste), 

.aarn id. (WH), Die koe het aorig last van 
wildam bad (Nbk), Die koe krigt al wat 
wildam in et gier (Db), Et gier van de 
oolde bles zit vol wildaam, en dat giet d'r 
ok niet weer nut (0w), 
wildbouw z. warbouw 
wildbouwer (bs: Op) Ook kroembouwer 
(bs: Dfo), stnafwarker (bs: Dfo) de; -s 
['wüdb3Mr/'krum ... ..stra(v)war(o)kr] 1. 
(veelal mv.) elk der bijen van het volk dat 
de raten verkeerd bouwt, nl. dwars voor 
het vlieggat langs 
wilde de; -n ['wiJda] t. persoon uit een 
niet gekultiveerd volk 
wildeboel de ['w...] t. rommel, 
wanordelijke toestand Wat is et me daor 
een wildeboel! (Nbk) 
wildebras ['w...] - wildebras 
wildebrassen (Sz) onbep. w. ['wtidobrasn] 
1. stoeien Ze bin an 't wildebrassen (Sz) 
wildeling (Bu) de; -s, -en; ...linkien 
['wtidaluj] 1. in het wild opgekomen 
appelboom Daor staot een wildeling (8u) 
wildeman de; -non ['w...] 1. wildeman, 
wilde, woeste man of jongen Et tin 

-863- 



wildernis - wilgctwieg 

wildemannen, et is onbezwinen jeugd 
(Sta), 1Û3 bouwt as een wildeman (Sta) 2. 
in giezer wildeman bep. stoofpeer: gieser 
wildeman (Bu, Ld, Nt, Obk, Pe-Dbl), ook: 
giezer de wildeman (Sz) en giesbert 
wildeman (Np) 
wildernis de ['w...] 1. wild, woest, 
onontgonnen, niet gecultiveerd gebied 2. 
plaats waar alles in het wild groeit Awwe 
d'r niks an doen, wodt oonze tuun gewoon 
een wildernis (Nbk) 
wilderosiesstruke  (01-N1) de; -n; 
...strukien {wtldoro:sistryko] 1. struik van 
da wilde roos 
wildpad (Obk, j) [w] - wildpad 
wildpark (1) {'w..] - wildpark 
wildreuster (Diz, 0p, Spa) ['w..] - wild-
rooster 
wildschae (1) ['w...] - wildschade 
wildschieter (bo: Op) de; -s; -tien 
['wtltski:tç] 1. jeugdig iemand die bezig is 
zijn/haar wilde haren te verliezen 
wildspiegel (verspr.) ['w ... ] - wildspiegel 
wildstaand (1) Ook wildstand (Obk) [w ..j 
- wildstand 
wildstaepel (1) ['w ..j - wildstapel 
wildstand z. wildstaa.nd 
wildstrik (Obk) de; -ken; -kien ['wilt 
strik] 1. strik om wild mee te vangen et 
oge van een wildstrik (Obk) 
wildtunnel (1) ['w...] - wildtunnel 
wildvremd (Nbk, v) [aks wisselt] - wild-
vreemd een wildvremd vroinnies (v) 
wildwaegen z jachtwaegen 
wildwarken (bs: Dfo) onbep. w ['wilt---] 
1. situatie waarbij de bijen de raten in een 
bijenkorf dwars voor het vlieggat langs 
maken, dus haaks op de vliegrichting 
wildweg (vo) bw ['wtltwsx] 1. op een 
wilde manier, ondoordacht En now mat 
wildweg gooien, in iene ommegang moet 
et emnjertien leeg wezen (vo) 
wilg Ook wilge (Sz), willing (Bu, Nw) de; 
-en; -ien ['wilax, ook wel wWc/'wtl(o)ga/ 
'wilij] 1. bep boom, struik: wilg De 
willing lopt al weer uut (Nw) 2. z. willig 
wilge Z. wilg 
wilgeblad (Nbk) ['w...] - wilgeblad 
wilgeboom z. wilgenboom 
wilgebossien (Nbk) et; ...bossies ['w..] 1. 
bosje van wilgebomen, wilgestruiken 
wilgehoolt z wilgenboolt 
wilgekattien z. wilgenkattien 
wilgeklonipe (01-Nl) de; -n; ...klompien 
['w...] 1. klom van wilgehout 

wilgelote (Spa) ['w.] - wilgeloot Wilge-
loten willen zomar ankominen (Spa) 
wilgen 1 (Nbk, Obk, k: Ste) de; -5; wilgien 
['wil(o)gij] 1. wilgeboom, wilgestruik 
wilgen II bn; attr. [wil(o)gij] 1. wilgen, 
van wilgehout Pop dieren klompen en 
wilgen klompen bin de besten (Ste), een 
'riesien bokicens mit een wilgen twiegien 
deur de bek om ze an mekaer te holen 
(Ste), zo ook een wilgen baantien, dat zat 
biY de kieuwen (Nbk), een wilgen boog 
een (pijl en) boog van wilgehout (Sz) 
wilgenbast (Ni) de ['w.] 1. wilgebast Wijl 
maekten een huppe van een wilgenbast 
(Ni) 
wilgenboom (Nbk, Np, Obk, j) Ook 
wilgeboom (Db) [...'b ... w ... ] - wilgeboom 
wilgenhoolt (El, Nt, 0w, Sz, Wol) Ook 
wilgehoolt (Nw) ['w...] - wilgehout 
wilgenkattien (Nbk, Ni, Sz) Ook 
wilgekattien (Nbk, b) [ w ... ] - wilgekatje 
wilgekatties plokken (Nbk) 
wilgenkophoolt (Obk) et ['w...] 1. 
kophoolt van één of meer wilgen 
Bon estokken wodden wel maekt van 
wilgenkophoolt (Obk) 
wilgenpolle (Nbk, Obk, fp, j) Ook wilge-
pa/te (Nbk, fp), witligepoile (Nbk), wilg-
polle (f) de; -n; -gien [wtl(a)gxj'pola/ 
'wil(a)go ... ..wüoga ... / ... ] 1. wilgestmik 
wilgentakke z. wilgentoeke 
wilgentoeke (Nbk) Ook wilgetoeke (Ma), 
wilgentakke (Diz), wÜgetakke (verspr), 
willigentoeke (Nbk) de; -n; .toekien 
['wtl(ijgjjtukW'wil(a)ga ... ..wilogij...] 1. 
wilgentak Wilgetakkies is mooi etteries 
(Spa) 
wilgepolle z wilgenpolle 
wilgeroze (Ste,  ) ['w...] - (vaak verkl.) 
bekend soort bastaardwederik: wilgeroosje 
wilgescheute (Ni) de; n; ...scheutien 
['wLl(a)gaskA:to] 1. wilgeloot Wimackten 
een buppe van wilgescheuten (Nt) 
wilgetakke z. wilgetoeke - 
wilgetien T (Dhau, Nw) et ['wi.l(a)gati:n] 1. 
(verz.) twijgen van de wilg Wilgetien 
bruukten ze veur 't vlechten van kon'ïes 
(Nw) 
wilgetien IT (Dhau, Nw) de; -en {'w...] 1. 
twijg van een wilg - 
wilgetienen (Nw) bn.; attr ['wilgoti:n:] 1. 
van de twijg(en) van de wilg 
wilgetoeke z. wilgentoeke 
wilgetwieg (Spa, j) et ['w ... twix] 1. (verz.) 
twijgen van een wilg 
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wilgetwiege (0w, Spa) - wilgentak 
wilgpolle z wilgenpolle 
Wilhelmus - Wilhelmus 
wille de ['wib] 1. genoegen, plezier, pret 
Mit Berkoper mark kiJf' soms een boel 
wille hebben (Obk), Wat hebben we een 
wille had! (Nbk, Spa), Die kan wel wille 
maeken! kan behoorlijk pret maken (0w), 
Van poere wille doeste hij L., zien vrouw, 
in de ribben van pure pret (b), We hebben 
een protte wille an de kleinkienderbeleven 
veel plezier (0w), een boel wille heel veel 
pret (Nbk, Ste), een buit wille ii (Nbk, 
Ste), Wij atten et lekker op en hadden de 
grootste wille (j), Echt wille hadden ze niet 
(v), 1i27 hei dY wille van heeft er lol om 
(vooral: enig leedvermaak) (Nbk, Op), 
wille maeken pret maken (Nbk, b), Wat 
kun rneensken mekeer de wille bedarven 
elkaar het leven zuur maken (b), As de 
dokter de koezetange pakte, kof' de wille 
wel op kon je je lol wel op, voelde je je 
ellendig (Op), zo ook Af wat gevulige 
oren hadden as ikke kuf' fe wille wel op 
mit dat riloren (01-Nl) 2. z. wil 
willekeurig [...'k...] - willekeurig: op basis 
van willekeur (zelfst.) Et het wat 
willekeurigs in him (bl) 
willemoeds z. wilmoeds 
willemoes (Ste) de ['wilomus] 1. opzet, 
voorbedachten rade, in verb. als Hij het et 
mit willemoes daon ( Ste) 2. z. wilmoeds 
willen onregelin. ww.; overg., onoverg; 
ook onpers. (bet. 5) en hulpww. (bet. 6-8) 
['wilij 1. (overg.) willen, verlangen Ik wil 
d'r (graeg) benne (Nbk), Ik hadde hoor 

• graeg hebben wild had haar graag willen 
trouwen (Nbk, j), Stelfe veur, dat ze him 
in huus holen wild hadden (b), Ik wete 
wel, fim hadden d'rniks veur hebben wild 
jullie begeerden er geen geld voor (b), En 
wat wol ie dan van mij? wat verlang je 
dan van me? (b), Wat wof' van een vrouw 
nog meer wat zou je nog meer willen 
verlangen (b), De domenee wol gien cent 
weeromme begeerde niet dat er geld terug 
werd betaald (j), Ik had et ok liever 
aanders had, mat hij wil et now ien keer 
zo (Nbk), Een glundige meid wol welƒ 
wilde maar al te graag vrijen (Nbk) 2. 
wensen Hij wol me Bever niet zien (Nbk), 
Hij zo] leren, weren ze ofpraot, fa zien 
volk wol him dat toe wenste toe, wou 
geven (bi), Wat moet et zeer doen om fe 
kiender niet geven te kunnen wat af'hou' 

aenlilc zo graeg toe willen zou willen 
bieden (v), Die man wol gien kaant uut, 
iederiene het him mittertied an zien lot 
overlaoten die man was tot niets te 
bewegen, wilde nergens aan meedoen enz 
(Obk), Wat willen we nog meer het is 
prima zo, wat zouden we ons nog meer 
willen wensen (bi), Doe wol ik vanaovend 
es bij N in de stal kieken (b), Wat wof 
af' veuruutkommen wollen in de wereldje 
moest wel iets, je moeite getroosten, moei-
lijkheden overwinnen etc., wilde je je 
maatschappelijke positie verbeteren (v), 
Hij wol slim goedkoop, mat de fasse is 
dan ok een vodde gdllek wilde goedkoop 
kopen (Db), Dat wol hij beslist hebben 
wenste hij beslist zo (j), Huf waorpeers in 
zit, wodt ok robol tegen zegd; dat wol een 
koe niet, mat een peerd kon et nog wel 
hebben wilde niet eten (Bu), Wat wij'wat 
wil je, het is nu eenmaal zo (Nbk), zo ook 
Mat wat wij' ok, et is mids december wat 
zou je ook mogen verwachten (v), Now, 
dat gunden ze heur best, mat waor 
Jehannes op an wol was dit (..) waar hij 
naar toe wilde redeneren, ook: wat hij 
eigenlijk wilde (vo), Ik wol bescheidbae-
len (Bdie), 'k Wol mat dat ze die smerige 
dingen nooit uutvunnen hadden ik zou wil-
len (b), De kiender willen graeg wat in 't 
water polsteren mit een dikke stok vinden 
het leuk (Sz), Jow kun zo mooi praoten af' 
willen, marie luzen d'r mij niet in je kunt 
vleien in de mate die je wenst, maar ( ... ) 
(Op), Wat wol hij/ie/zij (enz.) wat denkt 
hij wel: Ik heb 'm in de kieker! Wat wol 
hij wel! (01-N1) 3. bereid zijn Zof' me 
even helpen willen? (Nbk), Wof' oknog es 
een bossehop doen? zou je niet nog eens 
(p), Af' now willen of niet, ie gaon op 
bedde! (Nbk), Hij wil niet! weigert, is niet 
bereidt, Af' drekt kommen willen (..) komt 
direkt, a.u.b. W Wof' me even de- deure 
losdoen? zou je de deur even voor me 
willen openen? (Spa), Ik bebbe d'r nooit 
wat mittemaeken hebben wild(v), Ik wil 
et niet weten ok (v), Hij wol et huus niet 
in wilde niet naar binnen (bi), Now wol 
hij wel om Bek was wel bereid toe te 
geven (bi), As hij nargens toe wil (..) als 
hij niets wil, als er met hem niets valt aan 
te vangen (El), Defonge van de buren wil 
niks is niet bereid iets te doen, is nooit 
bereid om ergens aan mee te werken (Db), 
Hij wil d'r niet an wil het niet geloven, wil 
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het niet aannemen, is niet bereid in te 
stemmen (Bu, Nbk, Nw), Ik wil d'r een ied 
op doen, dat hij woordholen het (b), d'r 
niet an willen het niet willen aannemen, 
het niet willen geloven (verspr), niet van 
de centen of willen allerlei bezwaren 
aanvoeren om maar niet te hoeven betalen 
(0w), Af aargens onrechtinaotik  ankom-
men en ie willen et niet weten, dan kuf' dat 
ok wegmoffelen en je wilt er niet voor 
uitkomen, het toegeven (Obk), Wij bidden 
Jow, God, wil oons dat vergeven en wil 
oons helpen om tegen al dat verkeerde te 
strieden wees bereid (b), Et is zoe'n 
mooij,raoter, hij wil zien baas wel in de 
kont kroepen (Ld) 4. (onoverg.) moge-
lijkerwijs zijn, gaan Een krimpe wil nog 
wel es lek wezen is nog wel eens (Spa), 't 
Mag wezen zo 't wil het mag zijn zoals 
het mogelijkerwijs is (Nbk), Hij mag 
wezen zo hij wil zoals hij is, kan zijn 
(Nbk), As jongeluden mit inekeer op 
vekaansie gaon, wil de verkering nog wel 
es uutraeken (Obk) 5. (vooral onpers.) 
lukken, zich gunstig ontwikkelen, kunnen 
Zok wark dat wil niet altied liekegoed 
(Nbk), 't Wil wel het lukt wel (Nbk), Et 
wil niet het lukt niet (Nbk), (van een 
zieke) 't Wil niet, 't is een krurnmelden3ie 
het gaat niet goed vooruit (0w), Morgen, 
Ni Wil 't wat? lukt het een beetje? (b), De 
motor wil niet wil niet aanslaan, gaat niet 
in werking, Et wil niks mit et weer, iedere 
dag dezelde flodder- wiend(01-Nl), Et wil 
him (wel) van de banen hij schiet vlot door 
z'n werk heen (Np), Boekweite wol krek as 
op sparre et beste op zoet laand zich 
ontwikkelen, goed gaan groeien (0w), Ze 
hadden heur niet bezeerd, en de fietsen 
wollen nog lopen (Obk), En doe wol et wel 
sla op en konden zet hij/zij enz prima slapen 
(vo), Et wil niet zoas ik wil (Bu), Ik zit 
hier mar de bieltied op 't husien te stennen, 
mat et wil mat niet de ontlasting komt niet 
(Nbk), Nee, dat wol H. niet (goed) an en 
M. ok niet dat wilde H. niet (goed) 
geloven (Nbk, vo), Dat wol me wel an dat 
wilde ik wel geloven (Sz) 6. (hulpww) 
zullen, op het punt staan, dreigen (te) Dat 
varken wil haost biggen, et begint al te 
nusselen (Ld), Die koe wil kalven (Nbk, 
Spa), 't Wol regenen, wij mossen allemao-
le toegriepen (Pe-Dbl), As 't regenen wil, 
begint de liester te zingen (Obk), Ik moet 
et eeipelgat nog bestoppen, want et wil 

vriezen (Dhau), As et zo heurig is, wil et 
vriezen (Obk), Die boom wol doodgaon, 
doe hebben ze die maarkt, een plassien van 
de schelle d'r of` (Pe-Dbl) 7. (hulpww.) 
gaan, zich ontwikkelen Et wol best mij/en 
van 't jaar (01-Nl), Dat entien sloot wil 
niet best mit de baldhouwe (Spa, Sz), Dat 
bruukten ze daorginderd ok en dat wol 
wel es helpen, zee hij (vo) 8. (hulpww.) 
geneigd zijn te doen, zich te ontwikkelen 
As de biggen oppapt binnen, willen ze 
laeter vaeke tegen valen (Dfo), Ik wil 
leuven dat wij vandaege de zunne nog 
zien zullen neem aan dat (Db), Ja, dat wik 
wel leuven neem ik wel aan, geloof ik wel 
(Nbk, b), Wij' dat wel geloven? denk je 
dat ook niet (Nbk), (..) et doempien-
zoegen, dat ze mat niet ofleren wil ze 
vertoont geen neiging het af te leren (b), 
Af' flewielen stof knipoen moeten, wil 't 
graeg verglieden (Db), Daor hek goed 
veuj-  had van dokter, mat et wil niks 
opknappen (Obk), 't Wol graeg ofvalen in 
de wereld, dat wol 't dingen vielen snel 
tegen (s: oost.), Wien wil nog wel es gistig 
wedden (Spa), Dat wil wel wat zeggen 
heeft nogal wat te beteken, is van gewicht 
(v), zo ook Dat wil wat zeggen id. (Nbk) 
*Die  zo wil, die zo zal wie het per se zo 
wil, moet dat dan maar doen, maar ook 
evt. konsekwenties aanvaarden (bi), Hij 
kik kiek as hij de iene op het en de 
aandere an wil gezegd van een chagrijnig 
iemand, iemand waar niets mee valt te 
beginnen (Ste), Kan niet ligt op 'tkarkhol 
en wil niet ligt d'rnaost (Nbk), Wat wij; 
ja of nee! beslis s.v.p., zeg wat je wilt 
(Ste), Et is mat kiek zo 't wil het is maar 
net zoals het is, gaat (Np), Hoe wil/wol 't 
zo treffen het is opmerkelijk dat het zo 
gaat/ging, uitkomt/ uitkwam (Nbk, Np) 
willens (verspn) ['wtlnsJ, in willens en 
wetens (verspr.): Willens en wetens is hij 
d'r in tuund (Nbk), Uur willens en wetens 
het hij dat daon (Obk) 
willewark (bet- 1: Bu, Nbk, Nw, Obk, bet. 
2: Db) Ook willewerk (bet. 1: Sz) et 
['wtlo ... / --- ] 1. werk, aktiviteiten die men 
verricht zonder ervoor te worden betaald, 
ook wel: die niet echt nodig zijn (en waar-
over je dus niet hoeft te klagen), hobby 't 
Is willewark een hobby, evt. vrijwilligers-
werk (Nbk), Dat doe 'k veur de aorighied, 
dat is willewark (Obk, Nw), Ze doen 't uut 
willewark, ze beuren d'r niks voer (Nbk), 
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Dat is willewark, 't is gratis of veur de 
aorigbied (Nbk), Et is allegeer willewark; 
dat wil hij zels, gieniene die zegt dat et 
moet (Bu) 2. balorigheid (Db) Dat ze de 
boel bij bim stokkend maekt hebben, is 
willewark west (Db) 
wiflewerk z. willewark 
willicht z wellicht 
willig (WS, Dhau, Nbk, Obk, b: Im) Ook 
wilg (Bdie) bn.; -er, -St ['wtlax/wüx] 1. 
(van een merrie) bronstig Oons peerd is 
nije weke willig (Obk, Dhau), Et peerd 
kan ok wel es willig wodden, et roost now 
en dan (Sta), De elfde dag nao de geboorte 
is hij weer willig, en dan komt hij ok 
weer onder de hingst (Nbk), As et peerd 
willig was, dan mos et eerst laoten (dan 
gong d'r wat vochtighied uut zien zegel) en 
dan kon et naor de hingst (Obk), As een 
peerd willig is, miegt die altied bij kleine 
beties (01-Nl) 2. in een willige baandel 
d.i. met vlot verlopende verkoop en met 
goede prijzen (Nt) 
willigentoeke z. wilgentoeke 
willigepolle Z. wilgenpolle 
willing Z. wilg 
wilmoeds (Dhau, Ld, Nbk, Obk, Pe-Dbl, 
b, p, b: lm, in, bet. 2: Obk, Sz) Ook wille- 
moeds (Dhau, Nt, Obk, Ste), willenioes 
(Ste) bw. ['wtlmuts/ 'wtlomutsI'wdomus] 1. 
opzettelijk, met voorbedachten rade Dat 
het hij wilmoeds daon (Nbk),  wilmoeds 
vernield (Nbk), Hij het wilmoeds die 
streek uuthaeld, hij zal d'r veur boeten 
(Obk), Rij het et willemoeds verknoeid 
(Ste) 2. bereidwillig (Obk, Sz) Hij is 
wilmoeds genoeg om alles veurje te doen 
(Sz) 
wilp (Bu, Nbk, Obk, 0w, Sz) Ook wilpe 
(Nbk, j), wulpe (Np, Nw, Obk, 01-Nl, Sz), 
wulp (Bu, Nbk, b) de; -en;  - ien 
[ wü(a)p(a)I'wAl(o)p(a)J 1. wulp 2. iemand 
met lange benen (Nw) * As de wulpen 
goelen, sloop d'r morgen poelen (n) 
wilpe Z. wilp 
wilpelaand (Bu) et ['wtl(a)po ... ] 1. niet 
ontgonnen land, woest land, braakliggend 
of verwaarloosd, slecht land Wilpelaand 
ligt d'rroeg bij daornusseltde wilpgraeg 
(Bu) 
wilpenust (Nbk, Obk) et; -en; ...nussien 
{'wtl(a)pa..j 1. nest van een wulp een 
wilpenussien vienen (Obk) 
wilpeweide (Nbk) Ook wulpeweide (Np) 
de [wd()pa ... /'wAl ... ] 1. niet ontgonnen 

land, woest land, braakliggend of verwaar-
loosd, slecht land (Nbk), verder in in de 
wulpeweide wezen in een armelijke toe-
stand verkeren (Np) 
wilster (01-Nl, Nt) ['wtlst] - wilster, 
goudpluvier 
wilsterfiapper (Nt, 01-Nl) de; -5; ...tien 
['w...]  1. iemand die wilsters flapt, d.i. 
vangt met netten 
wimpel ['wtmpl] - wimpel 
wimpelen (El) zw. ww.; onoverg.; 
wimpelde, het wimpeld ['wunp;J 1. 
trillende bewegingen maken De oogleden 
die wimpelen mij (El) 
wimper ['wtmpr]  - wimper, ooghaartje 
Wat het zij mooie, zwatte wimpers (Nbk) 
wingerd (0w, fp) [wujçt] - wilde wingerd 
(0w), verder in wilde wingerd id. (fp) 
wink Ook wenk (Bu, Pe-Dbl) de; -en; 
-ien [wpjk] 1. wenk: met de handen, het 
hoofd, de ogen Hij nam bim wit naor zien 
huus, gaf de vrouw een wink om te 
verdwienen, drijde de deure op slot en zee 
(..) (vo), As jim kiender nog gien 
verlangliesien inleverd hebben, kan 'kjim 
wel een wink geven een tip (b), Hij wedt 
op zien winken bediend (Np), in een 
wink/wenk in een handomdraai (Bu, j): In 
een wink was hij klaor (Bu) 2. in de verb. 
k Heb gien wink in de ogen had 'k heb 
geen oog dicht gedaan, geen ogenblik 
geslapen (Wol, Nbk), zo ook nog gien 
winkien in de ogen kriegen (b, j) en gien 
wink in de ogen kriegen (Nt, Obk, Spa, 
01-Nl) 
winkbrauwe (verspr.) Ook wenkbrauwe 
(verspr.) [ wtfl(g)broMoI'wclJ(g) --- J - wenk- 
brauw Hij hadde de wenkbrauwen 
sclzruwd (Nbk), Hi7 froonste wit de 
wenkbrauwen (Bu) 
winkel de; -s; -tien ['wijkil 1. winkel 
(waarin men verkoopt) een winkel eupenen 
(spor.), een winkel hebben, in een/de 
winkel staon verkoper zijn in een winkel, 
de riedende winkel (spor.), mooie winkels, 
winkels kieken, 'k Moet nog even naor de 
winkel om een pond suker (Nbk, Np), Ze 
hebben een winkel in rokere (Dho), De 
winkel lopt niet heeft onvoldoende klan-
dizie (Ste), winkeltien speulen (spor.), de 
winkel van Sinkel (Bu) 
winkelbedrief (1) ['w...] - winkelbedrijf 
winkelbelle ['w...] - winkelbel 
winkelcentrum (spor) ['w...] - winkel-
Centrum 

om 
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winkelchef (spor.) ['w ... J - winkelchef 
winkeldeure de; -II; ...deurtien ['w --- ] 1. 
deur van een winkel Af' vroeger de 
winkeldeure eupen deden, begon de schelle 
an de deure te klingelen ( Ld) 
winkeldiefstal (spor.) ['w...] - winkel-
diefstal 
winkelen ['wuiklu] - winkelen: winkels 
bezoeken, vooral: voor kleding enz., niet 
all, voor dagelijks boodschappen We gaon 
naor Wolvege te winkelen (Nbk) 
winkelhaoke de; -n; haokien ['w...] 1. 
winkelhaak: scheur van ong. 90 graden in 
een kledingstuk N. het een winkelhaoke in 
de broek (0w) 2. wond die open is in de 
vorm van een hoek 't Peerd had in 'tdraod 
zeten, hij had een hiele winkelhaoke in de 
blue (Dfo) 
winkelier (ba) [wu]kl'i:or] - winkelier 
winkeljasse (Ste) de; -n; ..jassien ['w...] 
1. jas gedragen door iemand die in een 
winkel werkt, veelal stofjas 
winkeljuffer ['w...] - winkeljuffrouw 
winkelkieken (Op) onbep. w. ['w ... J 1. in 
of voor winkels naar de artikelen kijken, 
niet direkt om te kopen (zelfst.) We 
mienden dat hij in schoele zat, war hij 
was an 't winkelkieken in Wolvege (Op) 
winkelknecht (Bdie, Db, Dho) de; -en 
['w...] 1. artikel dat te lang in de winkel 
blijft liggen 
winkellae (Db) ['w...] - winkellade 
winkelluden (Obk) Ook winkellui (Op) 
mv. 1. mensen die in een winkel staan 
Veur de uutverkoop gaon de winkelluden 
alle goed ofpriezen (Obk) Veur et of-
priezen van de hiele winkelveurraod heb-
bende winkellui nogal hiel wat tiedneudig 
(Op) 
winkellui z winkelluden 
winkelmaegien ['w .j - winkelmeisje 
winkelman de; -nen ['wu]klman] 1. 
kruidenier, winkelier De winkelman was 
vroeger gul wit aepeneuten te geven bij de 
bossehoppen (Ld), Bij die winkelman kuj' 
beter niet kopen, da k een ofzetter (Obk) 
winkelnering (App, Bdie, Nt, 0w, v) 
['w] - winkelnering, in gedwongen 
winkelnering, nl. vooral bekend uit de 
verveningstijd Gedwongen winkelnering 
bij de veenbaozen, dat was zommers 
warken en betaclen en winters poffen (0w) 
winkelpaand ['w...] - winkelpand 
winkelpassaosie (1) ['wtijkl...] - winkel-
passage 

winkelpasseniel (1) ['w...] - winkel-
personeel 
winkelrute (Bdie, 0w, ba) 
winkelschelle (Bu, Ste) ['w...] - winkelbel 
De winkelschelle gaot (Bu) 
winkelsluting (spor.) ['w...] - winkel-
sluiting 
winkelsiutingswet (spor.) ['w...] - winkel-
sluitingswet 
winkelstraote ['w ... J  - winkelstraat de 
winkelstraoten van Wolvege ( Op) 
winkelveurraod ['w ... J - winkelvoorraad 
Veur et ofj,riezen van do hiele winkel-
veurraod hebben de winkellui nogal hiel 
wat tied neudig ( Op) 
winkelweer (1) ['w...] - winkelwaar 
winkelweerde (spor.) ['w --- J  - 
winkelwaarde 
winkelweke ['w...] - winkelweek In de 
winkelweke hebben ze de uutstallings 
allemaole lieke mooi (Wol) 
winkelweren (Obk) mv. ['wujklwt:orn] - 
winkelwaren 
winkelzaeke (1) ['w...] - winkelzaak 
winken (Nbk, Obk, Wol, b, 1, bl) Ook 
wenken (Wol) ['wtijkfl/'wu)kij] - wenken, 
een wenk geven Mitmien haaadkan 'k wel 
staon te winken (..) (bl), Ze zwaaide wit 
een buusdoek en wonk de massienist (b), J. 
wonk wit de haand dag (1) 
winnaar z. winner 
winnebrood (lx In) de; ...broden 
['wtnbro:ot] 1. kostwinner 
winnen st. ww.; overg.; het wunnen [win:] 
i. vorderen t.o.v. iets of iemand, verder 
véôr komen Ik wur, toch op him, en doe 'k 
effen goed schrij, zette, haelde ik 'min (b), 
Hij wim et badfietsen wit een flinke 
veursprong (Nbk) 2. winnaar worden Wie 
het (et) wunnen? (Nbk), van iene winnen, 
een wedstried winnen, de rit winnen bij 
badrieden d.i. bij het schaatsen (Nbk, Np), 
Van welke ploeg hebben fin, wunnen? 
(Nbk), 't Vene het van Gnmningen wunnen 
Nbk), Wij bin d'r benijd naor as wij ok 
wat wunnen hebben mit de verlotting 
(Obk), Wat is dat een lilIte Jan Wiend 
[een opschepper], et is aJtied wunnen en 
nooit verleuxen (Ste, Np), zo ook Hij het 
altied wunnen en nooit verleuren hij schept 
altijd op (b) 3. verkrijgen  door inspanning, 
oogsten Mit mooi weer moei' toegriepen 
om goed buj te winnen ( Db), Bij Kae- 
lenburg, daor kan een lekker toppien hui 
wunnen wodden (01-Nl), Veur elke koe 
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mos drie voer huj wunnen wodden, dus een 
boer van twintig melkkoenen mos wel een 
zestig tot zeuventig voorbui winnen veur 
de winter (i)' We kun oons wel redden mit 
et voer dat we de veurige zoemer wunnen 
hebben veur et vee (Obk), botter winnen 
nut de melk (Db), De bijen winnen 
hunning (Obk), Et verzaemelen van hwinig 
en stoefmael hiet winnen (bs: Dfo, Obk, 
Op, 0w) 4. verdienen Deur dat te 
verkopen, hek honderd gulden wunnen 
(Nbk), &rflink/goed/niet [enz] op winnen 
(Nbk), Ik hebbe dat ding verkocht, ik 
hebbe d'r best ah wunnen (Sz) 5. hebben 
aan, opschieten Mit mooipraoterije win ie 
niet vculc (0w) 6. (overg) in dienst nemen 
iene veur et huusholen winnen (j), Hij had 
een knecht wunnen in dienst genomen 
(Nbk, 0w, Ste, p, b: im), Ze hebben de 
macgd ok veur een jaor weer wunncn 
(Dfo), Hij mos een onderknecbt hebben op 
meie, omdat de jonge die hij wunnen bad, 
ziek was (vo) * (van iemand met groot-
spraak:) Altied wimnen, nooit verleuren 
(Ste), Die niet waogt, die niet wint (Nbk) 
winner Ook winnaar (Spa) de; -s 
[ wuip'wtna: r] 1. winner, winnaar Meet-
gooien was bij oons mit centen; wie et 
kotste bij de streep lag was winner (Dhau) 
winnie (Bdie, Pe-Dbl) de ['wnfl 1. hetz 
als wanmeule, z. aldaar 
winst Z. woonst 
winstbejag z. weenstbejag 
winter de, ook wel et (vooral na bep- vz.); 
-s; -tien 'wlntr  1. winter (bekend jaar-
getijde) Wemossen vroeger een boel roeg 
voer winnen zoas huj en rogge en haever-
stro om de koenen deur de winter te 
kriegen (Obk), winters in de winter: 
Winters gong hij niet meer de harbargen 
in G), Ie hoefden d'r winters haost niet wit, 
want alles zat veilig binnen (j),  's winters 
id. (spor.), As 't glad was bij 't winter, 
stonnen oonze peerden op scharp (01-Nl), 

- Bij 't winter, mit veule kleren an, loop ie 
aorig in 't harnas (Obk, 0w), Bij 't winter 
is et noflik as et bedde waarin is, dan hij' 
je d'r lekker in nusselen (Dhau), 't Was 
nuver, dat wij vroeger bij 't winter an 't 
knikkeren weren (Obk), W gong vroeger 
bij 't winter wel te knieneknuppelen (Obk), 
Bij do winter mag ik graeg wat knutselen 
(Db, Nbk, j, 01-Nl), op een winter in een 
bep. winter (j) 2. jaar, geteld aan het 
winterseizoen drie winters factor (..) (Nbk) 

3. winterseizoen in een bep. jaar Ie hebben 
now, zo zwetste N., gien winters weer as 
vroeger tieden nl. zulke strenge winters 
(b), een koolde winter, een strenge winter, 
een zaachte winter, een lange winter, een 
kotte winter, een mooie winter, Dit winter 
is 't drie jaor leden... (Sz), 't Winter 
daorvew-  was 't slim koold (Bdie), Et 
gebeurde dat H in de winter slim ziek 
wodde (j), van 't winter van de winter, 
deze winter: Van 't winter is 't drie jaor 
leden dak op 'e scheuvels staan heb (El), 
Ongel doe ik in een halve sinaas- 
appelsebille veur de mesies van 't winter 
(Sz), Et is slim nattig van 't winter (Nbk, 
Spa), van de winter van de winter, deze 
winter (Nbk, Obk, Po-Dbl, Ste), te winter 
deze winter (Db, Dfo, Nbk, Np): Te winter 
is et drie jaor leden dat we dat daon 
hebben de komende winter (Nbk), As de 
moesplaanten now wat wassen willen, 
hewwe te winter lekkere stamppot van de 
winter (Dfo) 4. winterweer Ik laot mien 
scheuvels mar intieds sliepen; as et dan 
winter wodt, bek die vast schaip (Ld), We 
kun beter winter hebben, want disse 
nattigheid is ok niks (Wol), Ik zie 't nog 
niet ankommen dat de winter blij? (Np), Et 
blift mij te stille, we bin de winter nog 
niet kiviet; et luistert nog zo in de bomen, 
et blift nog zo luusteraachtig (0w), Tegen 
winter kan et slim hoor wezen (Spa), Et is 
zo luusten  d'r kan wel es winter op 
kommen (Sz), . winter in de locht zitten 
(Nt), Hej' de gaanzen ok al beurd, d'r zit 
winter in de locht (0w), Ja wis en zeker 
komt d'r winter er komt beslist winterweer 
(El), En dan een weke goed winter (...) en 
dan een week met echt winterweer Q) 5. 
ouderdom, laatste periode van iemands 
leven (spor.) * Laot now de winter mar 
kommen, zee de man, en doe had hi twie 
turfies en een hooltien (n), Snij in 't sJiek, 
winter op 'e diek (Db), Ze daenken mar: 
pik in, 't is winter (0w, Dho) 
winteraovend ['w..., ook ...'D:...] - winter-
avond Et is een mooie heldere winter-
aovend(N'ok), bij de winteraovendop een 
winteravond, op winteravonden (Nbk) 
winteraovendpraoteri'je (vo) de; -n; 

praoteri'jgien [...'tjø, z. -i'je] 1. aovend-
praoterije op een winteravond Mar doe H 
zien vee deur de ziekte henne was, kon de 
a ovend-praotene weer beginnen (vo) 
winterappel ['w..] - winterappel Veur 

om 
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appeltjappen mooi' ringenetteappels heb-
ben, dat bi» lekkere, dikke winterappels 
(Obk) 
winteraster (Ste) de; -5; -tien ['w] i. 
chrysant 
winterbargemotte (Np) de; -n; ..mottien 
['w...] 1- bep. dikke stoofpeer, bergamot 
(die in de winter goed is) 
winterbeslag (Db) ['w..] - winterbeslag 
winterhi'je (bs) de; -II; ...bijgien ['w...] 1. 
elk der bijen van een wintervolk Van een 
eigien tot een warkbije is een verloop van 
drie weken, en hij leeft zoek 55 daegen; 
dat laeste ge/t niet veur de winterbijen, die 
leven debiele winterzit (bs) 
winterbotter (Db) ['w ... J  - winterboter 
(i.t.t. grösbottcr) Grösbotter was beter as 
de winterbotter (Db) 
winterbraand (01-Nl) de {'w..] 1. brand-
stof (turf, hout, kolen etc.) voor de winter 
Hoevule mudde kolen zullen we bestellen 
veur winterbraand? (01-Nl) 
winterbranige (Dho, Diz, Op) de 
[ wntn.] 1. brandstof (turf, hout, kolen 
etc.) voor de winter We hebben de 
winterbraniije al weer in haas (Dho), De 
turf die veur winterbranige bruuiet wodde, 
gongen de ,neensken oploegen, dan kon» en 
ze op een klein plakkien (Op) 
winterbroek (spot.) ['wO.] - winterbroek 
winterdag de; ...daegen; -gien {w --- J 1. 
winterdag, dag in de winter Hij lat zien 
peerd winterdag half ommekommen, ie 
zollen n bij de peJisie anklaegen in de 
winter (Db), Mit de win terdag ligt d'r een 
boel pekel op 'e straote id (Wol), bij de 
winterdag 's winters: Mollen vangen ze bij 
de winterdag, dat dot iene die d'r slag en 
verstaand van het; zommers bui de vellen 
woordeloos (Wol, Dfo) 
winterdek (Bu, El, Ma, 0w) et ['w..] i. 
winterdek, hoop stro, aarde enz. die in de 
winter afdekt, vooral: de aardappels in de 
aardappelkuil Mit slootschonemaeken dan 
huilen we die vilten appat; die leuten we 
dreugen en dan bru akten we ze as winter-
dek op 'e eerpelbuiten (Bu), De eetpels 
moe'n onder 't winterdek (Ma) 
winterdiek (spar.) [w] - winterdijk 
winterdienst (1) {'w...] - winterdienst 
winterdienstregeling ['w...] - winter-
dienstregeling 
wintereerappel z. wintereerpel 
wintereerpel (OS, verspr WS) Ook 
wintereerappel (verspr. WS, spor OS) 

[ w] - winteraardappel Ik heb al winter-

ecrpels veur je opscharreld (Diz), Rooie 
sta,- is een goeie wintereerappel (Spa), We 
hebben mar krap win tereeipels dit jaar 
(01-Nl) 
wintereerpelopslag (Nt) de ['w ... J 1. 
opslag van aardappelen voor de winter 
winteren ['wrntrn] - winteren De turfwil 
wel inlcotten as 't zo wintert (Dhau), Et 
liekt d'r op, dat et vannaacht winteren wil 
(01-Nl), Et winterde slim (j),  De locht 
klaort op, et kan vannaacht wel es wat 
winteren (Diz) 
winterfeest ['w...] - winterfeest 
wintergoed (Ste) et [w ... ] 1. stof voor 
winterkleding, winterstof Jeger is een stof 
veur ondergoed, veur in de winter, et is 
wintergoed (Ste) 
wintergruunte (Bdie) ['w...] - winter-
groente Kool is wintergruunte (Bdie) 
winterhaever (1) [w...] - winterhaver 
winterhakke ['wO.]  - winterhiel Een 
schxaole balcke wodt vaeks een winter- 

bakke nuumd (Nw), Vroeger wodde een 
stokkien ongezoolten rauwe reuzel wel 
bruukt vet,,- kloven en basten in de hanen, 
dan bleef et wel zaachter, en veur 
winterbakken en - tijen bruukten wij et ok 
wel (Dfo) 
winterhalfjaor (Bdie) ['w...] - winterhalf-
jaar 
winterhanen (verspr.) ['wtntçh:i:] - win-
terhanden 
winterheide (Sz) de ['w...] 1. bep. 
heidesoort (als tuinplant) 
winterhoed (Db) ['w..] - winterhoed 
winterhoefiezer (El) et ['w..j 1. speciaal 
hoefijzer voor gebruik in de winter De 
winterboefiezers zitten nokken an (El), z. 
ook winteriezer 
Winterhulp ['w...] - Winterhulp De 
kollektes veur de Winterhulp in de leste 
wereldoorlog broch ten soms ma,- een 
biester bezien op (Op) 
winteridee (Nbk, Op) et ['w...] 1. indruk, 
gevoel dat het winter is Doe veurige weke 
die snij kwam, hadden we opiens een echt 
winteridee (Op) 
winteriezer et; -s; -tien ['w...] 1. hoefijzer 
met op elke hoek een extra gat, nl. voor 
proppen en aldus bestemd voor winter- 
beslag len of twie pccrden kwammen op 
winter- iezers; ie mossen veur nood in elk 
geval ien peerd op win teriezers hebben 
(Nbk), De win teriezers kwammen d'r in de 
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haast onder. As et glad was de punten, en 
eers de platte proppen. De platte proppen, 
omdat dan de gatten die in de win teriezers 
zatten niet vol kwammen te zitten mit 
zaand en zo (Nbk), Kalkoenen zatten an 't 
aachterende van 't hoe/lezer, veural 
win teriezers (El), Win teriezers smeedde de 
smid een kalkoen an (Ld) 
winterjan (Bu, Sta) ['w...] - winterjan 
(bep. stoofpeer) 
winterjasse ['wI - winterjas 
winterjopies (Nbk) mv. ['w.] t. bep. 
soort stoofappel, hetz als jopies, jeupies 
winterkaante (Wol) de ['w...] 1. zijde van 
een matras die de bovenkant is in de 
winterperiode Die metras het een zoemer-

en een winterkaante (Wol) 
winterkamer (Spa) de; -5; -tien ['w] t. 
woonkamer waarin men kon stoken, i.t.t. 
een zoemerkamer (Spa) 
winterkeuning (Dhau, Ma, Nbk, Np, Nt, 
0w, Ste, s) Ook wintericeuninkien (Db, 
Dfo, Dhau, Ld, Np, 0w, b), winter- 
Iceunigien (Np, 0w), winterkeunikien 
(Pe-Dbl) winterkoninkien (verspr. WS, 
Db, El, Nbk, Obk), winterkonikien (Op), 
winterkoningtien  (Bu, Ma), de;  -5; 

keuni(n)kien, .keuningtien (Dfo); 
keuninkie4'w ... / ... / --- kX:naxinI ... kX:nokin 

/ ... / ... k : nokinLkö:nijtinI] 1. (meestal 
verki.) alg. bekende zangvogel: winter- 
koninkj e Et winterkeuninkien zat wat in 
de hede teprotten (Ld), Wat is N. mar een 
klein wie/Yen, et is krek zoe'n winter-
koninkien ( Db) 
winterkeunigien z. winterkeuning 
winterkeuni(n)kien z winterkeuning 
winterkoningtien z. winterkeuring 
winterkoni(n)kien z. winterkeuning 
winterkeuningnussien (Dfo) et; ...nussies 
j'w ... ] 1. nest van een winterkoning 
winterkleren ['w ... J - winterkleding Bij 
de meitied kuj' de winterkleren wel weri-
gen en in de kaaste hangen ( Dfo) 
winterkost (0w, Spa) {'w_] - winterkost 
Kool is winterkost (0w), ...een echte win-
terkost (Dho) 
winterkursus ['w .J - winterkursus 
winterlaandschop (1) ['w.. - winterland-
schap 
winterlocht (Nbk) [w ... ] - winterhemel 
wintermaantel Ook wintermantel (Sz) 
Uw...] - wintermantel Mien wintermaantel 
wodt zo oftaans, dat ik zal wel een nije 
kopen moeten (Sz) 

wintermantel z. wintermaantel 
wintermaond (verspr.) de ['w..] 1. andere 
naam voor december 2. elk der drie 
maanden van de winter: december, januari 
en februari In de wintermaanden hik de 
sniebloemen arg priezig (01-Nl) 
wintermode (spor.) ['w...] - wintermode 
wintermusse (spot.) ['w...] - wintermuts 
winternaacht [w ... ] - winternacht 
winteropruming ['w...] - winteropruiming 
winteropslag (Db) ['w...] - winteropslag 
Veur de win teropslag mossen we vief 
schepel eerappels kopen (Db) 
winterpak (Nbk) [w ... ]  - winterpak, 
kleding die hoort bij de winter 
winterpeil (spot-) j w --- ] - winterpeil 
winterpetriezen (Dfo) mv. ['w...] 1. bep. 
type rode, erg lekkere appels 
winterpostelein ['w...] - winterpostelein 
winterrogge (Op) de ['w...] 1. winterrogge 
(winterhard, veel gebruikt als groenbe-
mester; ook voor het voeren op de stal en 
voor zaadproduktie) 
winters bn. ['wtntrs] 1. winters Et wodt 
een heden winters (Nbk), de winsterse 
wiend (bi), Et weerbericht voorspelde 
vanmorgen een overgang naor winterse 
tempereturen (Op), een winterse dag (Nbk) 
winterschilder (Dho, Nw, Obk) [w...] - 
winterschilder 
winterschoe ['w...] - winterschoen 
winterschoele (Nbk) ['w...] - winterschool 
winterslaop ['w...] - winterslaap de 
winterslaop van bijen (bs: Dfo, Op), We 
hebben vroeger een schilpad in huus; hij 
moch niet bij de kachel, hij mos in de 
koolde blieven, eers vul hij in de winter-
slaop (Db) 
winterspeulen (1) ['w...] - winterspelen 
wintersport ['w...] - wintersport Oonze 
naoste buurman is naor de wintersport west 
(Pe-Dbl) 
wintersportcentrum (spot.) ['w...] - 
wintersportcentrum 
wintersporter (1) ['w...] - wintersporter 
wintersportgebied (verspr.) ['w...] - win-
tersportgebied 
wintersportgebied (spot-) [w ... ] - winter-
sportgebied 
wintersportplak (verspr.) ['w...] - winter-
sportplaats 
wintersportvekaansie (verspr.) ['w...] - 
wintersportvakantie 
winterstalling (spot.) ['w...] - winter-
stalling 
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winterstorm (1) ['w.] - winterstorm 
wintertemperetnur (spor) ['w ...J - win-
tertemperatuur 
wintertering (Obk) de ['wtntçtuorufl 1. 
voedsel geschikt om in de winter te eten 
Bonen mit spek of stamppot mit wost is 
een goeie wintertering (Obk) 
winterti'je (Dfo, Dhau) de; -n; ...tijgien 
['w...] 1. winterteen k Hebbe ok al jok-
kerijfe an de wintertijen ( Dhau), Vroeger 
wodde een stokkien ongezo alten rauwe 
reuzel wel bruukt veur kloven en basten h2 
de hanen; dan bleef et wel zaachter, en 
your winterbakken en - tijen bruukten wij 
et ok wel (Dfo) 
wintertied [w] - wintertijd: periode van 
de winter Dat is in de wintertied (b); de 
tijdregeling anders dan de zomertijd 
wintertrek (spot.) ['w...] - wintertrek 
wintertros (bs: Dfo, Obk, Op, 0w) de; 
-sen; -sien ['wtntçtrss] 1. de bal die bijen 
samen vormen in de winter, vgl. Om de 
waarmte te holen zitten de bijen tegen 
mekeer an, ze ballen beur in, ze zitten in 
de wintertros (bs: Obk) 
winterturf (Db, Pe-Dbl) de [w --- ] 1. turf 
bestemd voor de winter Mit november 
kregen we de winterturf dan mossen we ze 
op een hoekien op de dele mooi oploegen 
(Po- Dbl) 
Mntervaaste (Nbk, Ste) [aks. wisselt] - 
wintervast Narcissen bin wintervaaste (Ste) 
wintervarken (Bu, Np) et; -5; -tien [w ... ] 
1. wintervarken (lett.) Ie zien d'r wit as een 
wintervarken bleek en mager, kennelijk 
zonder verdere groei (Np), ook toekieken 
as een wintervarken id. (Np) 2. slecht 
groeiend kind, kind dat er bleek, mager 
uitziet (Bu) Zoe'n wintervarken is wat een 
minaorig kiend, dat zicht d'r min nut (Bu) 
winterverblief (spor.) {'w...] - winter-
verblijf 
winterveurraod ['w ..j - wintervoorraad 
wintervoer ['w..] - wintervoer Soms twie 
en ok wel drie hujvakken, waor et winter-
voer zoas buj en roggestro en baever in 
oploegd wodde veur de winter, soms an de 
noklce toe vol (j) 
wintervolk (bs: Dfo, 0w) et; -en; -ien 
['w...] 1. bijenvolk dat gereed is gemaakt 
voor de winter 
wintervore (Bu, El, Spa) de ['w...] 1. 
geploegd voor de winter, in op 'e 
wintervore (soms diep, soms licht) 
winterweer ['w...] - winterweer Mit 

winterweer hek last van roege banen (Diz) 
winterwiijje (Nbk, vo) ['w...] - winterpret 
Mar een dag laeter sleug et weer omme, de 
wiend kreup naor et zuudwesten, et begon 
wat te regenen en wat roezig te wijen en 
de win terwille was weer daon (vo) 
winterwottej  ['w ..j  - winterwortel 
Vroeger wodden d'r win terwottels ver-
bouwd as peerdevoer ( Ld), In de winter-
wottels van oons zat dit jaor een boel 
uutschot (Wol) 
winterzit (bs: Dfo, Obk, 0w) de; -ten; 
-tien ['wtntçstt] 1. winterslaap van bijen 
Een wintervolk gaot in de winterzit (bs: 
Obk), Van een eigien tot een warkbie is 
een verloop van drie weken, en hij leeft 
zoe'n 55 daegen; dat laeste geIt niet veur 
de winterbijen, die leven de hiele winterzit 
(bs) 
winterzunne (Nbk) ['w...] - winterzon, de 
zon zoals die in de winter bleek schijnt 
wip 1 de; -pen; -pien [wip] t. keer dat 
men wipt 2. in in een wip in een 
ommezien, erg vlot Hij was in een wijt, 
klaor (Nbk, Np) 
wip II tw. [wtp] 1. ter aanduiding van een 
vlugge, wippende beweging En wijo! Vet 
was et voegeltien! (Nbk) 
wipbrogge (Nbk, Obk) ['w±rogo] - flap-
brug 
wipkarre (verspr.) ['w...] - wipkar Een 
wijokarre kwam een peerd veur; dat was 
een waegen mit drie wielen, die ging 
aachtero ver (El), Mit zaod [graan] bruuk-
ten ze een wip- of stotkarre (Ld) 
wipneuze ['w...] - wipneus: korte, in de 
punt omhooggaande neus 
wippe (Nw) de; -n; wippien ['wipe] 1. 
wip, bep. hefboom, vgl. Om de waegen-
wielen te smeren moei' een wijope hebben 
om et wiel omhoge te kriegen; mit een 
bep. slag wijote ie de waegen omhogens en 
dan wodde de wijope vaastezet mit een 
ketten (Nw) 
wippel (Dfo, El, Nbk, Np, b) bn.; vooral 
attr ['wp] 1. wankel, niet stevig staand of 
liggend en daardoor wiebelend De stoel 
wedt wippel (Nbk), Et ligt daor wat wippel 
(Nbk), Wat staot die taofel toch wijppel 
(El) 
wippelig (Dhau) bn.; -er, -st ['wipax] 1. 
wiebelig 
wippen Ook wuppen (Nw, Sz) 
['wtplp/'wAplp] - wippen: met één of meer 
wippen voort- bewegen, heen en weer 
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bewegen Een kikker wupt (Nw), Die toppe 
wupt overal benne ( Sz); met vlugge bewe-
gingen op en neer gaan, vooral: in zittende 
houding Zit niet zo op die stoel te wippon, 
sehoemel of riede niet zo (Nw), Ik zat op 
'e stoel te wippen van ongeduld d.i. met 
enkele stoelpoten omhoog wippend (Nbk, 
Op), vandaar ook Niet wippen init de 
stoel! (Nbk); fig.: uit een ambt, funktie 
zetten (v): Die 7'!., die ze wivt hebben (v) 
* Jaanke zat op 'e plaanke/Wip zee de 
plaanke/Weg was Jaanke (Nw) 
wipper de; -5; -tien ['wtpr]  1. wippende 
persoon of dier (z. ook w;jnperd) * De 
schipper zien wief is een wioper, die zit in 
't veuronder, die dikke donder ( Dfo) 
Wipperd (Nbk) de; -s; wippertien [wtpçt] 
1. kaarslantaarn (zo geheten door de veer 
erin 
wippertien (Ste) et; ...ties ['wprtin]  1. 
borrel (Ste) 2. z. hippe 
wippiaanke Ook wipwap (Dhau, Spa) de; 
-n; ...plaankien [ ... .wpwap 1. wipwap, 
wip 
wipstat (Sz) de; -ten; -tien ['wip...] 1. 
konijn 
wipstatten (Ld, Obk) onbep. w. ['wtpstati 
1. wippen met de staart (vooral van de 
kwikstaart gezegd) Et bouwmannegien doet 
niks as wijostatten (Obk) 
wipstok (Nbk) de; -ken; -kien [wipstok] 
1. fopmiddel, nl. gefingeerd instrument 
voor het verkrijgen waarvan kinderen of 
onnozele personen op pad werden gestuurd 
(Nbk) 
Wipwap z. wi»laanke 
wirre (Nbk) de; -n; -gien ['wtr] 1. hetz. 
als twirre, z aldaar 
wirreltoppe (Bu) de; -n; ...toppien 
[ wiritopa] 1. dwarrelwind, wervelende 
wind 
wirrewarre (Bu, Nw) Ook wirwar (Bdie, 
Nbk) de ['wrowara/'wrwar] t. wirwar Dat 
gaoren zit aorig in de wirrewarre (Bu), 
Wat een wirwar! gezegd van verkeer dat 
krioelt (Bdie) 
wirwar z. wirrewarre 
wis Z. wisse 
Wiskunde de [w ... ]  1. wiskunde (de 
wetenschap) Hi5 gong wiskunde studeren 
(Nbk) 2. het schoolvak wiskunde We 
hebben vandaege gien wiskunde (Nbk), 
Wat baj' op wiskunde? wat voor cijfer 
(Nbk) 

wiskundeboek [w...] - wiskundeboek 
wiskundeknobbel (spor.)  ['w...] - 
wiskundeknobbel 
wiskundelerer ['w ...J - wiskundeleraar 
wiskundeles ['w..] - wiskundeles 
wiskundesom (spot.) ['w..] - wiskunde-
vraagstuk 
wiskundevraogstok(l) ['w...] - wiskunde-
vraagstuk 
wiskundig (1) [wts'k.&ndx] - wiskundig 
wiskundige de; -n [wis'k.&ndoga] 1. wis-
kundige 
wispelturig [wtsp'ty:rax] - wispelturig 
Wat een wispelturig meenske (Np), Et 
weer is hier vaeke wispelturig (Obk), Ze is 
zo wispelturig as et weer (01-Nl), De mei-
maand kan bie] mooi wezen, mar nut en 
gedurig dan is meie wispelturig (Obk) 
wispelturighied Voor -heid z. -bied 
[wtspl't..] - wispelturigheid: het wispel-
turig zijn 
Wisse T (bet. 1: Nbk, Wol, het. 2: Nw, Sz) 
de; -n; wissien ['wisa] 1. band van vijf of 
zes ineengedraaide strohalmen om een 
garve, ook: twee van zulke bosjes die in 
elkaars verlengde ineen zijn gevlochten 
i.v.m. de benodigde lengte en dan hetz. als 
kruusbaand en kotbaand: Om haever kwam 
ien wisse, om stro twieje (Nbk) 2. 
zekerheid, in in de wisse (Nw, Sz): Af' dat 
doen, moej'welin de wisse verkeren dat et 
goed is (Sz), Ik was d'r mit in de Wisse 
wist het niet zeker (Nw) 
Wisse II (Bdie, Bu, 1Db, Dhau, Dho, Nbk, 
Obk, 0w, p, j, vo, v, b: lm, ho: Np, Op) 
Ook wis (verspr) bn., bw.; -r ['wtsa/wts] 
t. (bw.) zeker, gewis 't Plakt me wis al 
deur dejasse ( ba), lederiene die mar een 
klein betien bezieden de wet haandelde, 
was d'r wisse bi5 (j),  Ja wisse! ja zeker (b, 
Nbk), wis en zekerbeslist (verspr.): Ja wis 
en zeker komt d'r winter beslist (Spa, El), 
ook Wisse en zeker (Obk), wis en zekers 
(Dmi), wisse en warachtig (Dho), wis(se) 
en donders zeker (Nbk, Obk), en wis en 
warachtig (Nbk, Np, Wol), Wisse wei, 
meester! zeker wel (Spa, Wol, b), Wisse 
man, ie hebben geliek (Bdie) 2. zeker in 
z'n manier van doen, uitdrukken, zeker van 
zichzelf Die man is aorig wis, beur (Nbk), 
Dat is een wisse man hij is erg zeker (Bu), 
Die is wel zo Wisse (Bu), Zien maot was 
wat bedeerder, mar ok meraokei wis nl. 
hier: in het richten bij de jacht (b) 3. 
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verzekerd van iets Af' geld vaastezetten 
bij' wisse (Dho), Mit die belegging bij' 
wisse van je centen (Db), Ik bin d'r wel 
haast wisse van waar as ze henne zeilen 
(v), Disse achttien bin 'k wisse van (b), Ze 
weren wel watjong, mar ze weren ja wisse 
van mekeer zeker dat ze elkaar wilden 
(vo), Ik bin van hL'n nog niet al te wis ik 
ben er nog niet zeker van dat ik hem krijg 
(als man) (bi), Die is d'r wel wisse van 
(Nbk) 4. nauwkeurig, precies (vo) En veur 
et wisse wark kwam d'r een timmerman bij 
(vo) * Et wisse veur et onwisse het zekere 
voor het onzekere (Bu, Db, Nbk, Spa), zo 
ook 't Wisse (mar) veur 't onwisse (Nbk, 
Nt, Wol, k: Ste), Et Wisse veur et onwisse, 
zee Jan, en hij stapte deur de sloot (Bu), 
Et wisse veur et onwisse, zee de jonge, en 
doe btw hij de dooie hond de bek dichte 
(Dhau, Ma), ...zee de boer. (Db, Nw) 
wissel de; -s ['wtsfl 1. wissel: bij tram of 
trein Bij de tram was een wissel (El) 2. 
wisselplaats voor voertuigen (Nbk) 3. het 
inzetten van een wisselspeler (spon) 
wisselaor (vo) Ook wissel(d)er (1) de; -s 
['wlsID:ar/'wisl(d)r] 1. wisselaar (van geld) 
(.) hoe Jezus de wisselaors nut de tempel 
raegdhadde (vo) 
wisselbad (sporj ['w...] - wisselbad 
wisselbeker ['w ..j - wisselbeker 
wisselbouw (Db, Spa) ['wtsl ... ] - wissel-
bouw Af' de grond niet vutbouwen willen, 
mooi' op 'e tied wisselbouw toepassen 
(Spa) 
wissel(d)er z. wisselaor 
wisselen ['wisin] - wisselen, verruilen, 
afwisselen, verwisselen Bij et wisselen van 
't oolde naar etnije jaar, luudt bij oons de 
klokke (Db); i.h.b.: van tanden wisselen 
(verspr.): Een koe wisselt van tanen (Dfo), 
Dat kalfis laete mit wisselen (Dla), As een 
kalf een paer keer wisseld het, is et een 
pinke ( Pe-Dbl), De veerze wisselt (Ma), 

an 't wisselen (Bu), As etpeerd et 
wisselen daon het, kan die weer goed eten 
(Pe-Dbl); ook Lhb-: geld wisselen Kuj'ok 
even wisselen? (Nbk) 
wisseldaelder (Dfo) ['w O.] - wisseldaalder 
wisseler z. wisselaor 
wisselgeld {'w...] - wisselgeld Hef' wel 
wisselgeld bij jow? Want ik heb niet 
aanders as een briefien (Obk) 
wisselloper (Db, El) de; -s [wtslo:pç] 1. 
hetz. als kwitaansieloper, z. aldaar 
wisselvallig - wisselvallig Et weer is wat  

wisselvallig (Nbk, Np) 
wisselveerze (Bdie, Ma, Nw, 0w, Ste, b: 
Im, In) de; -n; .veersien ['w ... ] 1. koe die 
voor de tweede keer kalft, koe die de 
melktanden verliest Een wisselveerze is 't 
bij twiejaor, dan kun ze haast niet vreten 
(Nbk), De wissel veerze gaat de melktanen 
kwiet, dan proemkt hj  want et weer-
kauwen wil niet zo goed ( b: lm, In, 0w) 
wissen ['wsn] - wissen, vegen et schoele-
bod schone wissen mit de boddewisser 
(Spa), even ei raam wissen (Wol),jenao et 
zwa ore wark et zwiet van 't heufd wissen 
(Obk) 
wissewassien et; ...wassies ['wisawasin] 1. 
zeer geringe hoeveelheid Ie hoeven d'rmar 
een wissewassien van in te doen (Np), We 
kregen een klein wissewassien van die 
gierige vrijgezel (Obk), Et schilt mar een 
wissewassien (Np) 2. kleinigheid (Dho, 
Pe-Dbl, k: Ste) Et gaat om een 
wissewassien (Dho), Ie moe'n niet aaltied 
zitten te zeuren om zoen wissewassien 
(Pe-Dbl) 
wissedonders (s) [wtsa'dondrs] 1. zeker 
weten, heel beslist 
wissezekers (Obk) bw. [wsa'st:krs] 1. heel 
beslist, zeker weten 
wissighied Voor -heid z. -bied de ['wtsox 
hit] 1. zekerheid, staat van zeker zijn Ik 
wil wel graag wissigbied hebben hoe er d5-  
bij staat (01-N1), 'k Heb d'r veur de 
wissigbied al es goed op anvra ogd (Db), Et 
gaf wissighied an et bestaan ( vo) 
wit 1 et [wit] 1. witheid, witte kleur Wit 
maekthim bliek kleding die wit van kleur 
is (Nbk), Een koe die wit om de ogen het, 
wodt een blaorkop nuwnd (Bu) 2 witte 
kleding Ze was in 't wit (Nbk) 3. z. witte 
wit II bn.; -ter, -st [wit] 1. volkomen wit 
van kleur een witte buusdoek, een witte 
storm voegel (v), een wit laeken, op 't witte 
doel gaon naar bed gaan (Spa), 't Witte 
goed ligt op 'e blieke (Ei), De witte was 
gong nut et sop op de blieke, om goed vut 
te blieken (Bu, Nbk, Db), et Witte Huus 
(1),  et zwat op wit hebben willen er 
zekerheid over willen hebben en e.ea. 
vastgelegd willen zien, zo ook Et staat 
zwat op wit ligt nu vast, Die aovend 
scheen de maone overeen witte wereldnL 
door de sneeuw wit geworden (ba), Witte 
Donderdag, zo wit as soepe (Spa, Wol), 
Die het de wasse zo wit as kriet (Diz) 2. 
licht, niet donker van kleur Hej'de eerpels 
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witachtig - witte 

al wit?d.i. geschud (Bu, Ma, Ste, Nbk), zo 
ook De eerpels bijt wit (be: Nw), witte 
wien i.t.t. rode, witte bonen, witte kool 3. 
bleek, witachtig van gelaatskleur wit om 
't heufd wodden wit wegtrekken, zo ook 
wit toekieken (Ste), Hij is wit van niedig-
heid (Spa), ...kwaodheid ( Spa), wit van 
woede (Nw), 

ffijf  trok helemaole wit weg 
(Spa), Ie kieken zo wit om de snute (Ld), 
Die is aorig wit om de neuze (Nbk), zo wit 
as een hek (Ni, Ste, b), as een pisdoek 
(Nw), .. .as zeike (Nw), ---as kriet (Dho, 
Diz, Nbk, 0w): Nao et ongelok was ze zo 
wit as kriet (Diz) 4. grijs (van haarkleur) 
wit baor, Die wodt al aorig wit om de kop 
(Nbk) 5. verkocht/verkopend beneden de 
prijs een witte c. d., een wittepoinpe 6. in 
een witte fiets witgeschilderd, door ieder 
kosteloos te gebruiken en achter te laten 
daar waar men hem niet meer gebruikt, 
zodat iemand anders hem vervolgens weer 
kan gebruiken 
witachtig (spot.) ['w...] - witachtig 
witgiundig (vo) bn. [wttx1Andx; aks. 
wisselt] 1. witheet (van boosheid) H was 
zo witgiundige raozend, dat hij zien poster 
op 'e grond kreeg en d'r doe ommeraek op 
Jos timmerde (vo) 
witgoed (Db, Dho, Ma, Sz) et ['wttxut] 1. 
(in relatie tot de was) wit linnen, katoen 
en evt. andere stof (met name inzake 
lakens en slopen) 't  Witgoed lag op 'e 
blieke (Ma), Ik had een wasliende vol 
witgoed hangen, en iniens begint et wat te 
motten; d'r kwam gelukkig niet veule van 
(Sz) 
withaurig (spot.) [aks. wisselt] - witharig 
withiete (Nw) bn. [withi:t; aks. wisselt] 
1. witheet (van boosheid) Ik bin withiete! 
(Nw) 
witkalk Ook wittelkalic (Sz), witterskalk 
(Db, Dhau, El, Ma, Nbk) ['wtt --- f'witl  ... I 
'wurs ... ] - witkalk Et doevehokke moet 
weer in de witkalk (Wol), We moe'J de 
kelder nog even witten mit witkalk (Nbk), 
de stalmuren in de witkalk zetten (Ma, 
Pe- Dbl), Karbiedaske wodde in de oorlog 
bruulct as witterskalk (Ma), leve reisde mit 
de witkalk bij de meensen langes (Sz) 
witkalkemmer (Np) Ook wittersemmer 
(Op) de; -S; -tien ['wi] 1. emmer die 
men gebruikt bij het aanbrengen van 
witkalk 
witkalken (verspr.) Ook witten (Dho, El, 
Ld, Ma, Nbk, Np, Obk, Op), wittelen (Spa, 

Sz) zw. ww.; overg.; witkalkte, het 
witkalkt ['wit ... ..witxI'witli] 1. van witkalk 
voorzien: van muren, wanden Mien vrouw 
het de kelder even witkaikt, daor is hij 
aorig van opknapt (Db), As de stal buund 
was, mossen wij vroeger de muren witten 
(Obk), mit kerbiedaske witten (Dho), Ze 
was mit de zoolder an 't witten, mar et was 
heur haost te vule maans (Ld) 
witketoenen (Dfo, Nbk) bn.; attr. ['w...] 1. 
van wit katoen Nepiesmussen bin witke-
toenen mussen (Dfo) 
witketoenmusse (Obk) de; -n; ...mussien 
[..'m...] 1. muts van wit katoen Eerst 
drogen ze dan een witketoenmusse mit een 
dichte, haokte raand, dan een ~at 
mussien,  dan et oonezer, dan de 
fJoddermusse en dan et hoetien (Obk) 
witkop (Dfo, Nbk, Nt, 0w) de; -pen; 
-pion ['wit...] 1. koe met een geheel witte 
kop 2. persoon met wit haar (Nbk) 
witkrieten (ba) bn.; attr. ['wttkritn] 1. van 
wit krijt de witkrieten hjnties ( ba) 
witlinnen (Db) bn.; attr. ['wit...] 1. van wit 
linnen Wat maeld was veur de bakker 
kwam in witlinnen zakken (Db) 
witmaeken (0w) zw. ww.; overg.; 
scheidb.; maekte wit, het witmaekt ['w...] 
1. witten, met witkalk wit maken de mure 
witmaeken met witkalk bewerken (0w) 
witpaors (verspr.) bn. [wttpo:o(r)s; aks. 
wisselt] 1. qua kleur zowel wit als paars 
Pinksterbloemen bin witpaorse bloempjes 
bij 't veurjaor in et laand (01-Nl) 
witrogge (Dho, Np, Nw, Op) de; -n; 
...roggien ['witrogo] 1. lakenveldse koe, 
koe met witte rug (Np, Nw) 
witrussisch - witmssisch 
Wit-Ruslaand - Wit-Rusland 
Witrus(sin) - Witrus(sin) 
witte 1 (verspr.) Ook wit (verspr.) et 
['wito/wit] 1. iets dat wit is, deel dat wit 
is Hij had 't wit veur, een mooi front; 
zeden ze dan (Pe-Dbl), Die het et witte 
veur, een frontien (Np), De gewone man 
hadde veur daegs een blauwgestreept 
boezeroen an en zundags mos soms et 
witte veur, een wit front mit zwat strik 
(Op), bij uitbreiding: Hij hadde et witte 
veur droeg een net pak met wit overhemd 
en das (Wol, Bit), 't Gele van 't ei vint 1 
lekkerder as 't witte (01-Nl), 't wit van 't 
geel scheiden nl. het witte van het ei van 
de eierdooier, ook fl g. goed het 
onderscheid maken tussen wat goed is en 



witte - wodden 

wat niet (Wol, Obk), 't Peerd het et witte 
in 't ego heeft een lichte iris (Db), wat zou 
wijzen op een vals karakter (Db), Sommige 
peerden Jaoten et wit van et ego zo zien 
(Obk) 
witte II de; -ii; wittien ['witaj 1. persoon, 
dier, exemplaar dat wit is en daarom als 
zodanig aangeduid, i.h.b.: witte leghorn 
(Bu), bep. erwt als veevoer gebruikt (Ste), 
aanduiding voor iemands witte paard, dub-
bele witten prinsessebonen (Np), dubbele 
(boere)witte bep. pruim (Ste), de witte 
uutlaoten urineren (door mannen) (Nw), 
...draeven laoten id. (Np), de oolde witte 
laotcn draeven flink feestvieren (Nt) 
wittebaole z wittebolle 
wittebolle (verspr.) Ook wittebaole ( Dfo) 
de; -n; -gien ['wttabola/ --- bo:ola] 1. witte-
brood even een wittebolle ophaelen van de 
bakker (Nbk) 
wittebrood (Nw, Obk, Wol, ho: Bu) ['w...] 
- wittebrood 
wittebroodsweken (spor.) ['w...] - witte-
broodsweken 
wittelen z. witkalken 
wittelkalk Z. witkalk 
witteikwaste z. witterskwaste 
witten z. witkalken 
wittersemmer z. witkalkemmer 
witterskalk z. witkalk 
witterskwaste (Nbk, Nt, 01-Nl) Ook 
witterskwauste (Wol), witteikwaste (Spa) 
['wurs..i --- . wi.tl ... ] - witkwast 
witterskwaaste Z. witterskwaste 
witteikwaste z_ witterskwaste 
wittig (Ste) bn., bw.; -er, -st ['wuaxj 1. 
witachtig, bleek Die kikzo wittig toe (Ste) 
witvis (Obk, j) ['witfis] - witfis Af op 
witvis vangen, mooi' niet zoek zwaor 
snoer hebben ( Obk) 
witvloei (Bu) de ['wttfluj] 1. het 
witvloeien, z. aldaar Die koe het last van 
witvloei (Bu) 
witvloeien (Dhau) onbep. w. [w...] 1. 
witte vloeistof afscheiden (wanneer een 
kalf te vroeg geboren wordt) 
witvioeler (Dhau, El, Ld) Ook witvuiler 
(Ma, Spa) de; -s [wttfluj/ ... fjlJ 1. koe 
met witte afscheiding Die koe die smeert, 
et is een witvuiler (Ma) 
witvriezen (Bu, Diz, Nw, Obk, 01-Nl, Ste) 
st. ww.; onpers.; scheidb.; vreur wit, is/het 
witvreuren 1. (van de wereld 
buiten) door vorst met rijm, rijp worden 
bedekt Ei kan vannaacht wel es witvriezen 

(Obk), Et is witvreuxen, d'r zit allemaole 
riem op 'e bos (Nw), Et het witvreuren, d'r 
zit riem an de bomen (Diz), As ot begint te 
riepen zeggen we dat et witvriest (01-Nl), 
As de klinken en de schroeven van de 
deuren witvriezen an de binnekaante, komt 
d'r duj (Ste), Et vriest al wit, dus d'r komt 
duj; dat komt deurdat d'r vocht in de locht 
komt (Ste) 
witvuiler z. witvloeier 
witwassen (spot.) ['w...] - witwassen (van 
geld) 
wn. - afkorting van waomemer 
wnd. - afkorting van waornemend 
wo. - afkorting van woensdag 
wodden onregelm. ww.; onpers. ww., 
koppelww. en hulpww.; wodde, is/het (bet. 
1) wodden ['wadi] 1. (onpers.) gebeuren, 
plaatsvinden Dat/Et wodt niet meer dat zal 
wel niet meer gebeuren (Nbk), Et wodt 
niet van 'tjaor mit et weer het weer zal dit 
jaar wel niet meer goed worden (Nbk), Et 
wodt 'in niet dat gaat vast mis, gaat niet 
door, het zal niet lukkken met die persoon 
(ook: qua samenwerking): Et wodt 'in niet 
meer, et is now al zo laete, ze komt niet 
meer (Bu), Et wodt 'in niet mit die vent, 
hij het al weer aandere verkering (El), 
waartegenover Dat wodt 'm wel/al 2. 
(koppelww.) gaan zijn, in een andere staat 
komen (die wordt aangeduid) Hij wodt 
maegerder, de laeste tied (Nbk), 't Wedt 
koolc . . .laete, Et was intied middag 
wodden (.9'  Now et zoo 57 koold weer was 
is et ceipelpoten an de laete kaant wodden 
(Db), wakker wodden, Et was oonze 
redding dat die bqfje om oons toe gong, 
aanders hadden we deurnat wodden (Obk), 
't Wodt je gruun en geel veur de ogen, 
zoe'npienehej'(Nbk), Ik war daor nooit 
]elk omme, hij wodt et vaeks wel (Nbk), 
Jim we 'n nooit wiezer, en zij web et ok 
niet (Nbk), Ie zollen gek wodden van dat 
gezeur (Nbk), Ze wodden van heurzels 
geweer (..) (J)' Doe hij oolder wodde, was 
et d'r niet beter op wodden (b), Et wodde 
een grotejanboel (.9, Et wodde him haast 
te veuie (j),  Wedt er nog wat?komt er nog 
wat van, 't Wodtje tied, Jong het is er voor 
jou bijna aan toe, je moet opschieten (Nbk, 
ba), Ik kan morgens min mion ei kwiet 
wodden heb 's ochtends een moeilijke 
stoelgang (01-Nl, Db), War gien lid van 
een portij (b), Wat veur weer as et wodt, 
we kannen wel storm kriegen (Bu), Dat/Et 



woddengoed - woensdagmark 

wodt niks daar komt niets van terecht, het 
zal niet lukken, fit wodt niks wit hiw hij 
zal het niet goed doen (in dat werk, met 
die aktiviteit enz.), ook: hij zal dat werk 
niet komen uitvoeren (Nbk), Dat wodt niks 
mit die beide hun verkering/ huwelijk zal 
geen stand houden, Laeter is et ok wat 
wodden tussen beur zijn ze getrouwd (5)'  
Doe hij heur vreug of et bijglieks wit 
heur beiden niet wat wodden kon of ze 
misschien niet hun leven met elkaar 
zouden kunnen delen (b), Ze bin et iens 
wodden ze zijn tot een akkoord gekomen, 
ook wel: ze gingen een huwelijk aan 
(spon), Kun fim et wat iens wodden? 
denken jullie er ongeveer gelijk over, 
kunnen jullie een beetje prettig samen- 
werken? (Nbk), 't Wodt morgen veertien 
daegen het is morgen veertien dagen 
geleden (Nbk) 3. (koppelww.) het ge- 
noemde beroep kiezen schoelemeester 
wodden, boer wodden, Waj' ok wodden, 
zorg d'r veur (..) welk beroep je ook gaat 
uitoefenen (b), (na.v. het druk zijn van 
mensen) 4. als hulp~ van de lijdende 
vorm: ondergaan Die wodde owweraek 
prezen (Nbk), D'r wodde daanst(Nbk), D'r 
wodt wat van geven ze geven een feestje 
(n.a.v. het genoemde of dat wat uit de 
kontekst blijkt) (b, Nbk), zo ook D'r zal 
wat van geven wodden (Nbk) 5. in d'r wit 
wodden kunnen ermee overweg kunnen, 
ermee uit de voeten kunnen, zich ermee 
kunnen redden, er mee om kunnen gaan 
(inzake personen, zaken) Ze kan wel wit 
die jonge wodden goed opschieten (Obk, 
01-Nl), Kaf' d'r wel wit wodden? gezegd 
van het omgaan met bijv. nieuwkomers, 
een nieuw paard, nieuw gereedschap e.d. 
(Nbk, Nw), zo ook Ie kun d'r wel wit 
wodden, wit die man er valt goed met hem 
om te gaan (Nbk), Wij konnen vroeger 
wel wodden wit een gieseltoppe goed 
overweg met een drijftol (Nt), Mit dat 
wark? Now, daor kon hij wel goed wit 
wodden (Nbk), Die kan d'r wit wodden 
beur, ze het zomar een jurk klaor (Dhau), 
Ie moe'n d'r netuurlik wel wit wodden 
kunnen, aanders boef' et je niet an te 
baelen ermee overweg kunnen (Mun), Hij 
kan d'r wél wit wodden! (Dfo), .. duvels 
wit wodden! (Ma), . ..bliksews wit wodden 
(Spa), Die kerel kan wit et wark wodden! 
hij kan heel goed werken (Obk), Die kan 
d'r wat wit wodden, beur hij eet uitstekend 

(Obk, Op), ook: hij kan gekke grappen 
maken, hij is tot gekke dingen in staat 
(01*), ffi) kan d'r wit wodden om de 
centen op te kriegen hij geeft z'n centen 
wel erg gemakkelijk uit (Db), vandaar: Die 
kan d'r wit wodden. . -, ze het een gat in de 
haand! ( Dho) 
woddengoed (Dfo) et ['woxgut] 1. slechte 
kledingstof Af' een stok kleren van minne 
stof hebben, dan wodt ok wel zegd: dat is 
ok woddengoed ( Dfo) 
wodderen z. wadderen 
woede de ['wudo] - woede, hevige boos-
heid wit van woede (Nw), raozen van 
woede (Nbk) 
woedend (Nbk) ['wudnt] - woedend woe-
dend wodden, - .. wezen 
woef tw. [wnf] - woef 
woekeren (Dhau) ['wukrn] - woekeren 
(van onkruid) Nachtschade woekert deur 
de tuun, et is roer goed (Dhau), verder in 
wit de telenten woekeren met z'n talenten 
woekeren (b) 
woekerplaante (Ld) ['wukr] - woeker-
plant 
woelderig (Dfo) bn; -er, -st ['wuidrax] 1. 
ongedurig,  onrustig, woelig Die 
kleinjongen bin altied lieke woelderig, ze 
hebben gien zit in 't gat (Dfo) 
woelen Ook wulen (Dfo, 0w) zw. ww; 
onoverg.; woelde, het woeld ['wulnJ'wyl] 
1. (liggen) woelen Die lag de hele nacht 
in 't bedde te woelen en te drijen (0w, 
Pe-Dbl), Wij woelen en rollen warm oons 
bedde (01-Nl), Die jonge doe niks as 
woelen in bedde (Db), Ze wulen daor as 
rotten over de grond liggen te krioelen 
(Dfo) 
woelwaeter (Dhau, Nw) de; -s ['wul --- ] t. 
ongedurig kind 
woendag(s) z. woensdags 
woensdag (verspr) Ook woendag (Nbk), 
woesdag (0w), woonsedag (Ste) 
['wü:zdax/'wûndaxf'wu:zdax/'wö: 5nso --- ] 
de; ...daegen 1. woensdag Hij komt vaeke 
op woensdag (Nbk), fit was es op een 
woen dag (Nbk), woendag die now ankomt 
komende woensdag (Nbk), 's  woendes 
woensdags (gewoner lijkt woensdags te 
zijn, z. ook aldaar) (Nbk, Obk) 
woensdagaovend [...'gs:... 1 - woensdag-
avond 
woensdagmiddag [...'ml - woensdag-
middag 
woensdagmark (Nt, Wol) de ['w...] 1. 
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woensdagmorgen - wollekaom 

markt op woensdag de woensdagmark in 
Wolvege (Nt) 
woensdagmorgen Voor var. van morgenz. 
aldaar [...'m...] - woensdagmorgen 
woensdagnaacht [...'n ... ] - woensdagnacht 
woensdags Ook woendags (Nbk) bw. 
[twû: daJcs  ...dos/'wü:ndaxs, --das] 1. 
woensdags Deur de regel gao ik wo en dags 
naar Wolvege naar de mark (Obk), Hij 
gaat meerst woensdags naar de mark (Np) 
woensdagsaovens [-'53:...] - woens-
dagsavonds 
woensdagsmiddags [...'sm ... ]  - woens-
dagsmiddags 
woensdagsmorgens [...'sm ... ]  - woens-
dagsmorgens 
woensdagsnaachs [2sna:(x)s] - woens-
dagsnachts 
woeps (El, Ld, Np, Obk, 01-Nl, Sz) de; - 
en; -jeu [wups] 1. slag, klap, schok Ik zal 
je een woeps geven (Np), een woeps 
kriegen ( 01-Nl, Sz): Op 'etoolterkreegik 
een woeps naar boven (Sz) 
woepsen (El, Obk, 01-Nl, Wol) zw. ww.; 
onoverg.; woepste, is woepst ['wupsu]  1. 
met een schietende beweging gaan Et 
woepste omhogens (El, Wol), Bij et 
ofschieten van et vuurwark Wo eps en de 
vuurpielken de lacht in (Obk) 
woepster z. woepsterd 
woepsterd (Nbk) Ook woepster (tWo: bet. 
2) de; -s ['wupstt/ ... stç] 1. grove, grof-
gebouwde manspersoon (Nbk) 2. grote, 
groffe vrouwspersoon een dikke woepster 
van een vromrnes (Dfo) 
woesdag z. woensdag 
woest [wust] - woest: ruw, wild: Doe toch 
niet zo woest (Nbk): boos: Ik wedde d'r 
woest van zeer boos (Ste); verder in 
woeste grond 
woestijn de; -en; -tien [wu'stjn] 1. 
woestijn (bij vergelijking:) in de woestijn 
wonen achteraf, ver van de bewoonde 
wereld, in een zanderig gebied (Bu) 
woestijnzaand (1) [..'st...] - woestijnzand 
wok (spor.) ['wok] - wok 
wol Z. wolle 
wolf de; wolven; -ien ['wol(o)f] 1. bekend 
roofdier een wolf in schaopskleren (Np) 2. 
in (de) wolf in de stat verweking van 
staartwervels bij koeien door kalkgebrek 
(Bdie) 3. in de wolf in de mond ontstoken 
tandvlees of tandbederf (El, Ma, 0w, 
Wol), zo ook de wolf in 't gebit (01-Nl, 
Wol), Sn de tanen (El, Np) 

wolfebriek (1) ['w...] - wolfabriek 
wolfsdak z. wolvedak 
wolfskappe z. wolvekappe 
wolfshond (spor.) ['w..] - wolfshond 
wolfspote de; -n; ..potien ['w...] 1. poot 
van een wolf 2. balpoot (Sz) 
wolgrös Z. wollegrös 
wolgrus z. wollegrös 
wolkbreuk (Db, Spa) ['w...] - wolkbreuk, 
enorme plasregen 
wolke de; -n, ook -ns (Np, ko, ba); wol-
kien, wolkentien (Np) ['wol(o)ka] 1. wolk 
D r kommen (dikke) wolken opzetten 
(Nbk), Bene wolkenties (Np), D'r was gien 
wo/kien an de lacht (s, j), ook fig.: er was 
geen vuiltje aan de lucht (s), Hij ziet de 
wolke hangen ziet de bui al hangen (Eg.) 
(Sz), () wolkens die an kwammen stoe-
ven en votdrevcn (ko), in de wolken 
wezen zeer blij, opgetogen zijn 2. dikke 
massa die met een wolk (z. bet. 1) te 
vergelijken valt een welke stof (Nbk), een 
welke van rook (Nbk) 
wolkebaanke (Np, Obk, 01-Nl) de; -n; 
...baankien ['w...] 1. groep samengehoopte 
wolken As de zunne ondergaot kan hij in 
't nust kroepen, dan kommen d'r wolke-
baanken voor (Obk) 
wolkig (El) bn. ['wolkax], in wolk%grös 
zacht gras (El) 
wolle Ook wol (Nbk, Wol, j) de ['wolo! 
wol] 1. wol, schapenhaar We kregen de 
scbaopekoolde nog, dat is as de schaopen 
uut de wolle moeten (Dho), De spinbere 
wolle vul niet tegen, et was een hele 
plokke (Pe-Dbl), Ikgao wat wolle van dat 
stiekeldraod plukken [ di. van het haar 
(van schapen) dat in het prikkeldraad is 
blijven hangen]; et is zunde dat et d'r an 
zitten blif (Sz) 2. wollen spinsel een loot 
wolle (1) 3. wollen stof Die man is in de 
wolle verfd kent de klappen van de zweep 
(Sz) 4. wollen goed We gaan onder de 
wolle naar bed (Nbk, Wol, Obk), zo ook 
onder de wolle krupen (Sz) 
wollegras z. wollegrös 
wollegrös (Bu, verspr. OS) Ook wolle-
grin (Db, Np, Nt, Spa, Sz), woigrôs (Nw, 
Op, Ste), wolgnts (Obk), wollegras (Spa) 
et ['wolo ... I ... ] 1. wolgras, wollegras Wol-
legrus bin witte pluwnpies, d'r sta ot straks 
weer genoeg langs de Helomava art (Sz) 
wollegrus z. wollegrös 
wojlekaom (Sz) [wola...] - wolkam Een 
woflekaom daar tics ie de wol mit uut 
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veurdaj' spinnen gaan (Sz) t.  van, m.b.t. Wol vege Wolvegester 
wollekoorden (ho: Nw) onbep w. ['wob kermis (Nbk), Wolvegaoster mark (El, Nt, 
ko:rd; ... ] 1. hetz. als koornen, z. aldaar  n: Ot), Pausen, Pinkster en Wolveger mark, 
wollen ['woln] - wollen, van wol Ze dat bin de drie belangriekste daegen van et 
hadden wel een wollen baand om et jaar, zeden ze vroeger wel (Ste) 
lichem, as ze et in de rogge hadden (Ste) wolvejacht (spor) ['w...] - wolvejacht 
een wollen musse (b), een wollen schölk wolvekappe (Nw) Ook woifsicappe (Bdie) 
halve schort (Bu) , nl. voor vuil werk (Ste) de; -n; ...kappien ['wolwo kapo, ... vo ... / ... ] 
wolleplukken (Spa) onbep. w ['w... 1. 1. klein schuin dak aan de voorkant van 
plukkende bewegingen maken aan, in wol een huis of boereschuur Op de veurkaante 
Mit spinnen zit ie ok te walleplukken van de sch ure kwam een klein kappion, 
(Spa) dat is dan een wolvekappien (Nw) 
wollig (Ma, Nbk) bn.; -er, -st ['wolox] 1. wond z. wonde 
enigszins van, als van wol wollig grös gras wonde Ook wond (spor.) de; wonnen, ook 
dat men wint bij de derde keer dat men wel -en; wontien ['wondo/wont] t. wond 
het perceel in hetzelfde seizoen maait (lett.) 't Bloed gutst uur de wonde (Op), 
(Ma) Die wonde in mien bien wil mar niet 
wolluus (Ld) et ['wolys] 1. wolluis beteren (Wol), Vroeger dan wodde de 
wolmark (Dfo, Np, Obk) et ['wol...] 1.  waeterpokke wel opvongen mit et kalven, 
aanduiding in een kledingstuk van de dan wodde die bewaard en dreugd en dan 
fabrikant dat in feite de goeie wol knipten ze daor stokkies of en die deden ze 
garandeert Die jasse zit een wolmark in, op wonnen (Np) 
dat is een goeie (Obk), Et wolmark staot in wonder 1 et; -en (in bep- verb); -tien 
dejasse (Np) ['wondr] 1. iets buitengewoons 't Is een 
wol-vebtoed (Nbk) ['wolwo .... ... vo...] 1.  wonder zo die jonge pianospeulen kan 
bloed (als) van een wolf D'r kon wel (Nbk), 't Is een wonder dat hij et d'r 
wolvebloed in die hond zitten (Nbk) levendig oibrocbt het (Nbk), As et kalfien 
wolvedak (Obk) Ook wolfsdak (Db, El,  dan weer in et stro lag en de melk kreeg 
Ma) et; ..dakken; ...dakkien ['wolwodak, zo waarm uut et llchem van de mem, was 
... va ... I ... ] 1. dak met schuine topgevel et toch een wonder (1)' Ie moe'n d'r gien 
Wolvega(o) z Wolvege wonderen van ver- waachten zo goed, zo 
Wolvega(a)ster Z. Wolvegesterl, II bijzonder zal het niet gaan, zijn (Nbk), 
Wolvegaomark (s: ZW) de [...'m.] 1. Dat is gien wonder dat verbaast me niet, 
markt te Wolvege dat is begrijpelijk, zo ook Die man zit 
Wolvegaoster z. Wolvegesterl, II overal tussen te raegen, gien wonder dat 
Wolvege (OS, Np, Nw, Op, Wol) Ook d'r ruzie komt (Ld) en Dat zal zoek 
Wolvegao (ZW, Obk, 01-Nl, Op, Wol, ba,  wonder nog niet iens wezen, want H. ligt 
5: Nw), Wolvega (Wil) et ['wolwago, now ienkcer op een minne naeme (ba, b), 
... vg ... / ... gD:L..ga:] 1. plaatsnaam: Wolve-  wonder boven wonder veel beter dan te 
ga, hoofdplaats van West-Stellingwarif Ai' verwachten was: De tasse breng ik naar et 
in de nije anleg kommen in Wol vege, pension, daar we wonder boven wonder 
kriej' zo een rits enten om je henne (Op), nog een kaemer veur iene naacht bezetten 
et verpleeghuus in Wol vegao (Pe- Dbl) kunnen (v), Wonder boven wonder dat die 
Wolveger z. Wolvegester I, II meensken dat ongelok overleefd hebben 
Wolvegester T (verspr.) Ook Wolvegaoster (Db), van wonder en geweld wonder-
(ZW), Wolvegaster (Ste, Wil), Wolve-  baarlijk en zeer imponerend (Nbk, Np, 
gaaster (Wol), Wolveger (Ste) ['wolwo Obk, Ste, Sz): Dat gebouw is een ding van 
gostç,  --- vo ... / ... ga: ... / ... gastç/ ... ga:stçI --- yç]  wonder en geweld (Obk), Et is een drokte 
1. iemand woonachtig te, afkomstig uit van wonder en geweld (Sz), Hij kwam d'r 
Wol vege an mit wonder en geweld op krachtige, 
Wolvegester II (verspr.) Ook Wolve-  imponerende wijze (Np), 't Is een oppe-
gaoster (ZW, Dho, Nt, n: Ot), Wolve-  raosie van wonder en geweld die hande-
gaster (El,  Ste, Wil), Wolvegaaster ling, dat karwei gaat erg moeilijk (Ste) 2. 
(Wol), Wolveger (Ste) bn.; attr. ['wolwo mirakel Wie was et die dit wonder doe? 
gostç,  ... vo ... / ... ga: ... / ... gastç/ ... ga:st/_.y]  (ba), Et kliniaot daor doe wonderen had 
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een ongelooflijk gunstig effekt (vo), Et 
was een groot meraokel, 't is net een 
pikzwat wonder (Ste) * Aj' geld hebben 
doej' wonderen, aj't niet hebben is 't 
donderen (Dhau, Diz, El, Nbk, Nt, Op, 
0w, Spa, Sz), Mes is gien heiligheid/Mar 
et doet wonderen waor et leit (Ste) 
wonder II bn., bw. ['wondç] 1. 
eigenaardig, vreemd een wonder persoon 
(Sz), .. heerschop (Np), Wat is dat een 
wondere kakkedonis (Np), een wondere 
sjolem een gekke vent (v, bi), Et kan 
trouwens wonder lopen (v), Et is wonder 
gaon, je eigenaardig (bi), Et is aJlemaole 
wat wonder (Np), Wonder dat dat 
schoolereisien now inien end dein- njien 
heufd spookt (v) 
wonderbaorlik (Nbk,. Obk, vo) [...'b] - 
wonderbaarlijk Et was en bleef wonder-
baorlik (vo) 
wonderboer de; -en ['w] 1. boer waar 
iets eigenaardigs mee is Een wonderboer 
leverde bijv. een bieleboel melk dein-dat 
bi d'r waeter bij doe, of deurdat hij veul 
eten vent de koenen had deurdat hij eepels 
uut aanderinans cerpelgatten baelde (Bu) 
wonderlik (Nbk, 01-Nl, j) ['w..] - 
wonderlijk: wonderbaar 0) 't Was wonder-
lik zoveule as ciie man d'r van wijs (j), 't 
Is wonderlik zo goed as et mit him gaot 
(01-Nl), ook: eigenaardig, vreemd (Nbk) 't 
Gaot daor ailegere wat wonderlik (Nbk) 
wondermiddel (spor.) ['w..] - wonder-
middel 
wonderwark (Obk) et; -en ['w..j 1. 
wonderwerk, bewonderenswaardig werk 
Die mooie karken bin wonderwarken (Obk) 
wonen 'w5: 5n:] - wonen, gehuisvest zijn 
Met zo veer meer van him of woonde een 
oolde leerling van him die daor een 
winkeltien hadde (J), In wie zien huus 
woont hij tegenwoordig? (Nbk), Ze kwam 
bij oolde A- te wonen (i) Ze schreef dat 
ze naor Penes gongen te wonen (v), Mij 
donkt dat ze hier vew-ige zommer kommen 
binnen te wonen (Nbk), Ze bad daor een 
nichte wonen (D Hij woont d'r hielendal 
bij in is (geheel en al) medebewoner (b), 
Hij hadde mit nog een jongere brein- A. 
bij zien mem in woond (J) 
woning de; -s, -en; woninkien ['wô:niij, 
. nx]] 1. woning, (deel van een) huis dat 
men bewoont of kan bewonen Ze hebben 
een mooi nij woninicien (Nbk), een 
onbewoonber verkla orde woning (v) 

woninganbod (spor.) ['w...] - woningaan-
bod 
woningansluting (spor.) ['w...] - woning-
aansluiting 
woningbouw ['w...] - woningbouw 
woninginrichting (spor) {'w..] - woning-
inrichting 
woningmark (1) ['w ...J - woningmarkt 
woningnood (spor.) ['w..] - woningnood 
woningtoezicht (spor.) - woningtoezicht, 
vooral in bouw- en woningtoezicht(spot) 
woningveurraod (spot) ['w ..j - woning-
voorraad 
woningwet (spor.) ['w...] - woningwet 
woningwetwoning (verspt) ['wj - wo-
ningwetwoning 
woold (p, b: lm, bet. 2: Diz, Nbk) et; -en 
['wo:lt] 1. bos, woud (p, b: Irn) 2. (met 
hoofdletter) plaatsnaam: Oranjewoud (nabij 
Heerenveen) Hiy woont in/op 't Woold 
(Nbk), In 't Woold is een goeie 
uutspanning (Diz) 
woolter (bet. 1: 01-Nl, Sz, bet. 2: Nbk) 
Ook wouter (Ma, Sz) de; -5; -tien ['wo:ltr/ 
'WoM ... ] 1. (vaak verkl.) zuiglam Dat 
woutertien is zo mak; dat ]p mij altied 
nao! (Sz) 2 (met hoofdletter) bekende 
mannennaam, Ned. Wouter 
Wooidbarg (Ste) de ['w.., ook .Jb ... ] 1. 
benaming van een bekend, groot 
heuvelgebied tussen Steggerde en 
Stienwielc op 'e Wooldbarg (Ste) 
woonarke (Spa) ['w...] - woonark 
woonboerderi'je (Sz, v) ['w ... J - woon-
boerderij Een boerderije wodt niet aitied 
een boerkerie in uutoefend, dan is et een 
woonboerderije (Sz)  
woonbokkien (Np) et; ..bokkies 
['w6:mbokinJ 1. woonboot 
woonboot (Nbk, Np, Nt) ['w..] - woon-
boot 
woonbuurt (spor.) [w ..j - woonbuurt 
woonhuus (Nbk, vo) {'w ..J - woonhuis Ze 
stapten uut en zaggen een stokmennig 
hoolten gebouwen, een appat woonhuus, 
een grote scb ure en een peer kleinderen 
(vo) 
woonkaemer (Bdie, Nbk) ['w O.] - woon-
kamer 
woonkeuken (Diz, Ma, Nbk, Np) ['w...] - 
woonkeuken 
woonlasten (spor.) ['w..] - woonlasten 
woonomgeving (spot) ['w..] - woonom-
geving 
woonplaetse z. woonplak 



woonplak - woord 

woonplak Ook woonplaetse ( Obk) et, ook 
wel de; -ken; -kien [ w ..J...] 1. plek, 
plaats, dorp of stad waar men woont Daor 
zo] ik niet graag wonen, dat is mien 
woonplak niet ( Sz), fow vaaste woonplak 
(b),  Oonze woonplak is De Blesse 
(Pe-Dbl), Waor had die man toch zien 
woonplaetse, waor kwam hij vandaon? 
(Obk) 
woonruumte (0w) ['w...] - woonruimte, 
bep. ruimte voor bewoning Rond 1920-
1925 bin hier in de omtrek nogal wat 
stulpies bouwd, wit de woonruumte bij de 
schare inbouwd (0w) 
woonschip (Nbk, Np) ['w...] - woonschip 
woonschute (Dho) ['w...] - woonschip, 
woonschuit Ze zitten in een woonschute 
(Dho) 
woonsedag z. woensdag 
woonstad (spor.) ['wô: Sstat] - woonstad 
woonstee (Obk, vo) de; ...steden; ...stegien 
[ wâ: Sstu] 1. plaats, plek waar men woont 
Mar zo a  zegge, ik viene et ok mooi en 
je woonstee wodt d'r wat eigener deur 
(vo), Hoe zit dat in zien wark, wit die ruil 
van woonstee? (Obk) 
woonverdieping (spor.)  ['wô: 5f...] - 
woonverdieping 
woonwaegen Ook woonwagen (Wil) 

- woonwagen De spullebaozen 
trok- ken wit woon waegens langs de 
straote 0) 
woonwaegenkaamp (Np) ['w...] - woon-
wagenkamp 
woonwaegenkerel (Pe-Dbl) ['w...] - 
(mannelijke) woonwagenbewoner 
woonwaegenmeensken mv. ['w...] 1. 
woonwagenvolk De woonwaegenmeensken 
kwammen vroeger wel bij 

eens 
 te 

schooien (Diz) 
woonwaegenvolk (Bdie, El, Nbk, Np) et; 
-ien [w ... ]  i. woonwagenvolk Tussen et 
woonwaegenvolkien zat vroeger een protte 
rapruut (Db) 
woonwagen z. woonweegen 
woon-warkverkeer (1) [...'wa...J - woon-
werkverkeer 
woonwiek (spor.) ['wö: Swik] - woonwijk 
woonzoolder {'w...] - woonzolder 
woord et, ook wel de in bep. verb. (Ste); 
-en; woortien ['wo:ort] 1. woord als taal-
kundige eenheid D'r mist een woord in die 
zin (Nbk), Wat zo] dat woord betekenen? 
(Nbk), Hoe moej' dat woord schrieven? 
(Nbk), Kaf' me dat even in een peer 

woorden uutleggen?kort (Nbk), wat onder 
woorden brengen (spor.), woord veur 
woord uitspreken, Ik kon et woord veur 
woord volgen alles precies verstaan (Nbk), 
een duur woord een niet gewoon maar 
moeilijk, ingewikkeld, deftig woord (bi, b), 
een slim woord een moeilijk, ingewikkeld 
woord (b): Supporternurnen ze dat mit een 
slim woord (b), Mit vremde woorden en 
zok spul bar N. vaeks hiel wat drokte 
ongewone, onbekende, moeilijke woorden 
(b), zo ook Doonwee bruukt muuilike 
woorden 0). Et is een goeie praoter, hij 
kan zien woorden wel vienen weet zich 
goed te uiten (Ste), d'r gien woorden veur 
vienen kunnen het onbeschrijfelijk vinden 
(Nbk), naor woorden beginnen te zuicen er 
moeite mee hebben zich verder goed uit te 
drukken (Nbk), d'r gien woord van 
versta on/heurenibegriepen (kunnen), Hij 
slikt de woorden in praat onduidelijk, 
lispelt (Bu), zo ook Die Stellingwarvers 
slokken allegere de woorden half in (..) 
spreken ze niet volledig uit (b), d'r gien 
woorden veur hebben het heel erg vinden 
(spor.), mit aandere/ere woorden, in ien 
woord 't Was in ien woord geweldig 
(Nbk), d'r gien woord van geleuven (Nbk), 
d'r niet vule woorden an spenderen willen 
er weinig woorden aan vuil willen maken 
(Nbk), Et is oonze woord niet wij 
gebruiken dat woord niet, zeggen het zo 
niet (Ste), Vroeger zeden de oolders nog 
wel es tegen de kien der as ze votgongen: 
oppassen en netties mit twie woorden 
praoten met twee woorden spreken, d.i. 
met jainee gevolgd door de achternaam bij 
mannen en Vrouw + achternaam bij 
vrouwen (Nbk, Obk), Ik wil d5-gien woord 
meer over heuren niets meer (Nbk), Hij 
zee gien (stom) woord (meer) zei niets 
(meet), zweeg (verder) (Nbk), d'r mitgien 
woord over reppen er niets over zeggen 
(Nbk, Bu): Now, N. het bij we west, mar 
hij het d'r mit gien woord over rept (Bu), 
een peer woorden zeggen even het woord 
voeren (Nbk), wit die woorden dat 
zeggend (Nbk), Hij moet altied et laeste 
woord hebben degene zijn die als laatste 
nog kommentaar levert (Nbk), iene de 
woorden nut de mond baelen zeggen wat 
de ander al op z'n lippen had (Nbk), 
...nemen id. (Nbk, b), (van iemand die 
moeilijk tot een gesprek komt:) iene de 
woorden nut de mond ha eien moeten 
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(Nbk), ...trekken moeten id. (Nbk), D'r vul 
ok wel es een zwaor woord er werd ook 
wel eens gevloekt en gescholden (vo), Hij 
vluukt om 't aandere woord hij vloekt veel 
(Np), zo ook Hij schelt om 't aandere 
woord (Diz), Waor ik zoe'n woord om 
laote (-) ik zou erom willen vloeken, 
schelden (maar doe het niet) (b) 2. (mv.) 
tekst van een lied De wieze en de woorden 
van dat lietien bin van mij (Nbk) 3. wat 
gezegd, meegedeeld wordt Et is een 
wrangcrig ineens; d'r is niet mit omme te 
ga on, ze kan gien goed woord weggeven 
ze is altijd negatief, zegt het nooit gewoon, 
zegt nooit een vriendelijk woord (Obk), zo 
ook Hij kanjegien goed woord geven en 
is slim vervelend, hij is morgenziek (Obk) 
en Ik ki-ieg gien goed woord van je je 
reageert alleen maar nors (Db), D'r komt 
gien verkeerd woord over zien lippen hij 
zegt nooit iets te hard, ongemanierd (Wol), 
een verkeerd woord iets dat gezegd wordt 
en niet goed valt (01-Nl), zo ook Dat leste 
woord dat vul verkeerd dat laatste dat 
gezegd werd viel verkeerd (Spa), Hij zee 
toepasselilce woorden zei dingen die beslist 
van toepassing waren (Ste), Ie zullen nog 
es an mien woorden daenken er komt een 
tijd, moment dat je beseft dat ik het 
voorspeld heb, ervoor gewaarschuwd heb 
(vaak gezegd als reaktie op iemand die iets 
niet serieus neemt, waarschuwingen in de 
wind slaat) (Nbk, Spa), D'r valen hadde 
woorden ze zeggen elkaar keihard de 
waarheid (b), gien kwaod woord op 
kunnen van iene niet willen dat er ook 
maar iets negatiefs over (een zeker) 
iemand wordt gezegd (D zo ook gien 
kwaod woord over iene heuren kunnen/ 
willen (Nbk), Ik breng je een woord van 
lof spreek je lof toe (b), D'r is gien wies 
woord mit n tepraoten er valt niets met 
hem te beginnen (Bdie), Et hoge woord is 
d'r wit dat wat om zekere reden niet 
gezegd werd, is nu toch meegedeeld, ...mos 
d'r uut (b, Nbk), Da's een waor woord dat 
is beslist zo (Nbk), Now dan (..), maek 
jow woorden waor doe watje gezegd hebt 
te zullen doen, wat je beloofd hebt (b), 
Daor hej' gien woord te vele mit zegd dat 
is beslist niet overdreven (Nbk), Et laeste 
woord is d'r nog niet over zegd daarover 
zal beslist nog in kritische zin over worden 
gesproken, dat is bep. nog niet beslist 
(Dhau, Nbk), Hij het gien woord tegen me 

zegd zei niets tegen me (Nbk), d'r gien 
goed woord voor over hebben het in z'n 
geheel negatief beoordelen (Nbk), een 
goed woortien vuur iene doen, iene veer 
geld en mooie woorden ommekopen met 
geld en door te vleien (Obk), woord 
hebben willen ervoor uit willen komen, 
willen erkennen (Nbk, Obk, j): Hij wol 
netuurllk okgien woord hebben dat hij zo 
gulzig west hadde (j),  Dawwe nogal een 
stokinennig knienen hebben, mag 
tegensworig gien woord meer mag 
tegenwoordig niet meer bekend worden 
(b), Et mag gien woord, mar ze scharrelen 
wel es wat mit 52 beiden omme het mag 
niet gezegd worden, niet tot een gerucht 
worden (Dfo), Za'k je een woord van 
waorheid zeggen? gezegd ter inleiding van 
een sterk verhaal dat men zal vertellen of 
een leugen (Ste), et hoogste woord voeren 
druk en luid praten, zo ook Hij het altied 
et hoogste woord (0w, vo), Hij het een 
groot woordpraat zwetsend en wil daarbij 
indruk maken (Obk, Nbk), .. voert... (Nbk), 
zo ook Hij het een groot woord en een 
klein hattien zwetst geweldig, maar als het 
eropaan komt is hij erg bang, voorzichtig 
(Nbk), een groot woord over een aander 
hebben en zels gien haor beter wezen 
krachtig kommentaar leveren, afgeven op 
een ander (Bu, Nbk), Die kerel het een 
woord as een wormdokter id. (Nw), .. .as 
een  burgemeester id. (Ld), . ..as een 
klompe id (Dhau), . as een kenon (Obk), 
een woord as een wonndokter voeren (Nt, 
Ste, Nbk), ...as een advekaot... (Ste), (van 
een kind:) Die het een woord as een grote 
kerel voert het hoogste woord (Nbk, Np), 
• . voert.. (Nw), Hij het een woord as et 

schietbuus van Bremen heeft een groot 
woord, praat en doet eigenwijs (Bu) 4. 
boos woord woorden hebben ruziën, Et het 
d'r in hongen, mar zie bin et toch 
overeenkoemen, al mos de pellsie d'r nog 
een battelik woortien tussen gooien hen 
stevig terecht moest wijzen (Sz) 5. het 
uiten van woorden Die vent is tot alles in 
staot en deugt nargens veer, et is mit ten 
woord een niksnutter (Op), et woord 
voeren, an et woord wezen, Die zat ok 
aorig op 'e preekstoel, die had de hiele 
aovend et woord praatte de hele avond, 
praatte van allen het meest (Nbk, Np), Wat 
het dat strobbegien weer een woord praat 
voortdurend en opvallend in verhouding 



woordbeeld - worm 

met anderen (Db), et woord doen mede 
namens anderen het woord voeren (Nbk), 
Hij kan zien woortien wel doen kan zich 
behoorlijk uiten in woorden, kan het woord 
goed voeren (Nw), zo ook Die kan goed 
zien woortien doen (Db, El), een goed 
woortien veur iene doen voor iemand 
pleiten (spon), iene et woord geven, 
...ontnemen (spon), iene an et woord 
laoten, niet an et woord kommen (kunnen) 
niet de kans krijgen het woord te voeren, 
d'r gien woord tussen kriegen kunnen: N. 
is wel zoek rattelschute, daar kriej' gien 
woord tussen (Db), iene te woord staan, 
iene van weinig woorden iemand die 
weinig zegt, d'r gien woord (weer) over 
,beuren willen 6. erewoord woord holen 
nakomen wat men heeft beloofd: Ik wil d'r 
een ied op doen, dat hij woord holen het 
(b), iene opzien woord(en) geloven (spot.) 
* Hij zegt gien woord of 't riemt mar 
voort (Sz), Gien woorden mat daoden! 
(spot.), De vrouwluden hebben 't woorden 
de manluden de daod (Np), Een man een 
man, een woord een woord (Nbk, Wol) 
woordbeeld (1) {'w ... J - woordbeeld 
woordbliend (spor) ['w...] - woordblind 
woordeboek et; -en; -ien ['w...] i. 
woordenboek 
woordeboekaovend de;  aovens, -en 
['w...] 1. avondbijeenkomst van informan-
ten van het Stellingwarfs Woordeboek en 
evt. andere medewerkers en belangstel-
lenden (zowel m.b.t. een groep informan-
ten in een dorp als m.b.t. de medewerkers 
in alle dorpen tezamen; ontstaan in de 
tweede helft jaren zeventig) De woorde-
boekaovens lopen meerstal uut (Np) 
woordeboekbriefien (verspr.) et; briefies 
{'w...] 1. klein informatieformulier waarop 
men per woord, uitdrukking z'n gegevens 
vermeldt (met name Lb.v. het Stellingwarfs 
Woordeboek) We moe'n van da ege de 
woordeboekbriefies klaormaeken d.i. sa-
men bepreken en invullen (Obk) 
woordeboekgroep de; -en; - ien ['w...] 1. 
elk der groepen informanten variërend van 
drie  tot vijf of soms meer personen, 
verspreid over de gemeenten Oost- en 
West- Stellingwarf die maandelijks vragen 
bespreken en beantwoorden t.b.v. dit 
woordenboek 
woordeboekkaurtien et; ...kaorties ['wO.] 
1. hetz. als woordeboekbriefien, z.aldaar 
woordeboekmaeker ['w...] - woorden- 

boekmaker 
woordel,oekmeensken mv. ['w...] 1. infor-
manten t.b.v. dit woordenboek Een boel 
woordeboekzneensken bin bejaord (Nt) 
woordeboekmiddag de; ...middaegen; - 
gien ['w...] 1. middagbijeenkomst van 
informanten voor het Stellingwarfs Woor-
deboek en evt andere medewerkers en 
belangstellenden (zowel m.b.t. een groep 
informanten in een dorp (maandelijks) als 
m.b.t. de medewerkers in alle dorpen teza-
men (jaarlijks); ontstaan in de tweede helft 
jaren zeventig) Nao de woordeboelcmiddag 
bin we schor van etpraoten! (Obk) 
woordeliest(e) ['w...] -woordenlijst 
woordeschat (1) ['w...] - woordenschat: de 
woorden van een taal, ook: de woorden die 
een persoon kent uit een bep. taal 
woordewisseling (spor.) ['w...] - woor-
denwisseling, twistgesprek 
woordgebruuk (spot.) {'w...] - woord-
gebruik 
woordgrappien (spot-) ['w...] - woord-
grapje 
woordgreens (1) ['w.] - woordgrens 
woordgroep (1) ['w...] - woordgroep 
woordsoort(e) ['w...] - woordsoort 
woordverklaoring (1) ['w...] - woord-
verklaring 
woordveurraod ['w...] - woordvoorraad 
woordvoerder ['wo:rtfu:ardr] - woord-
voerder 
woordvorm ['w W] - woordvorm 
woordvorming {'w..] - woordvorming 
worgen z. wurgen 
worm de; -s, -en (spot.); -pien, -tien 
(oost.) ['wor()m (Nbk en oost.), ...wr.. 
(Nbk en oost.)] 1. regenworm, ook: 
vergelijkbaar dier dat in het lichaam van 
mens of dier kan voorkomen worms zuken 
veur et visken (Dhau), zo ook worms 
vangen (01-Nl), Ik heb een wormtien 
onder 't vel uut trokken (Dfo), Dat kiend 
het worms (Obk), Ie hebben wonvsje bent 
een zeur (n), Branewien mit suker is goed 
veur de worms tegen wormen (in je 
lichaam) (Diz, Np), zo ook Een hasse-
bassien is goed veur de worms (Ste), Aj' 
twie borrels drinken, zeggen wij wel es: 
Yene veur de won-ns en iene veur oons 
zels' (Dhau), Et varken het won-ns (Np), 
De hond het last van won-ns (Bdie), De 
appel zit vol worrn (Nbk), Dat moej' now 
niet nog es lappen, want dan gaotjow een 
raere worm of dat zal ik je dat flink 



wormbuLte - wosthoorn 

betaald zetten (Op) 2. (ook verz.) larve 
van de houtkever en van soortgelijke 
dieren, die hout, fruit en groente zoals 
wortels aantasten In dat hooft zit de worm 
in (Ld), Die stoelpoot is hielemaole 
vermoimd, daar zit de worm i)2 (Dfo, Obk, 
Ld), D'rzit warm in die paal (Np), In die 
wottels zatten warms (Po- Dbl), Et kapstok 
van 't gebient zit vol worm (Np) 3. 
baardschurft (Db) 
wormbulte (Nbk) de; -n; ...bultien ['w ..j 
1. hetz. als horzelbulte (Nbk), z. aldaar 
wormdokter z. wormedolcter 
worjnedokter (Ste) Ook wormdokter 
(Nbk, Nt) 1. opschepper (Ste) 2. in Hij 
voert een woord as een wormdokter hij 
voert luidkeels en druk het woord (en is 
daarbij opschepperig) (Nt, Ste, Nbk) 
wonnen (Np) zw. ww.; onoverg.; wormde, 
het wormd ['wormn] 1 wormsteek ver-
tonen Dat kassien dat wormt (Np) 
wormerig (Bu, Dhau, Obk, 0w) 
['wormorox] - (vooral van appels) 
wormstekig, aangetast door wonnen, 
rupsen, ook wel: met houtworm (Dhau, 
0w) Die stoel is wonnerig (Dhau) 
wormkoekien (Np) ['w ... ] - wormkoekje 
wormkruud z. boerewonnkruud 
wormsteek z. wormstik 
wormstek z wormstik 
wormstek(k)erig z. wormstilderi 
wormstik (Ld, Nbk, Np, Nt, Obk, 01-Nl, 
Op, 0w, Spa, sz) Ook wormstek (Bu, 0w), 
wormsteek (Bu), wurmsteek (Bdie, Spa) 
['w...sttk/ ... stskl --- sti:k] - wormsteek (ook 
verz.) een appel wit warmstikken (0w), 

een boel wurmsteelc. (Spa), D'r zit een 
boel wormstik in de wottels (Spa), . ..in de 
appels (Np), Die appels moe'n war 
toemaekt wodden tot smotse, want d'r zit 
nogal es een wormstik in (Op) 
wormstikkerig (Bdie, Wol en Oost.) Ook 
wormstekerig (El), wormstekkerig (Bu), 
wurmstekerig (Spa), pierestikkerig (Ste, 
Wol) bn.; -er, -st [...st..., ook wel 'w ...  ... ] 
1. wormstekig Die wottels bin worrnstik-
kerig (Np), De appels bin pierestikkerjg 
(Wol) 2. (gezegd van een meisje of vrouw) 
kattig, geneigd tot ruziën, vechten (meisje) 
(Np) een wormstikkerig ding (Np) 3. (van 
een meisje of vrouw:) lelijk, onaan-
trekkelijk, in een worrnstikkerij ding (Np) 
wormstikkerigheid (Pe-Dbl), voor -heid 
z. -bied [..'st --- ] 1. de toestand van het 
wormstekig zijn Die appels zatten vol  

wormstikkerigheid (Pe- Dbl) 
wormtiekede; -n; ..tiekien (Dfo) ['w ... J 1. 
dop- of snelworm De worintieke (bij 
schaopen) legt eier in de wol (Dfo) 
worp Ook wôrp (0w) de; -en; worpien 
['w3r(o)p/wcer ... ] 1. het werpen, keer dat 
men werpt 2. resultaat van werpen, de 
hoeveelheid die in één keer wordt gewor-
pen een wöip zaad (0w), Et talboolt 
wodde teld per worp; een worp was vuuf 
hoolties(n: Ot) 3. breedte van een baan die 
men neemt bij het handmatig zaaien of het 
strooien van kunstmest (Dfo, Nbk) De 
brette van een gezide gang is een worp 
(Dfo), Nog twie worpen d'r over, dan bin 
k klaar (Nbk) 4. zoveel biggen als een 
varken in één keer baart Oonze biggemotte 
was lelk op heur eerste worp bigies (Db) 
wost de; -en; wossien ['west (El, Obk en 
oost.), wot] 1. (stofnaam) worst een 
pIa/dien wast (Nbk), waanne wast (v) 2. 
worst in een bep. vorm, d.i. meestal in het 
bekende, langgerekte model wit een wast 
naar een schinke smieten (b: Im, be: Nw), 
Ik viene bi) praat as een en tien wast en 
hij draeft ok youl te veule deur (d) 
wostebrotien (Np) ['w ... ] - worstbroodje 
wostehoorn z wostboorn 
wosten (0w, Ste) onbep. w. ['woflq] 1. het 
maken van worst uit met Dan wodde et [nl. 
de gekruide en gezoute met] deur een 
wasthoomtien in scbonemaekte daaryns 
stapt; tante doe dat en vader en moeder 
sneden et met; tante kwam dan te wasten 
(Ste) 
wostepenne (Bu, Dfo, Dho, Nbk, Ste) Ook 
wosipenne (Nw), wosteprik (Bu), woste-
prikker (Ld), wostprikker (Nw) ['w ... j - 
worstepen De stiekels uut de haegel-
doornhege wadden schone maekt en bruukt 
as wastepennen (Ste), Wostepennen wad-
den maekt van bessemries, dat bin takkies 
van de buik (Dfo), Een wasteprik sta/den 
ze op et aende dwas deur de daarm benne 
(Bu) 
wosteprik(ker) z. wostepenne 
wosthoorn (Bdie, Bu, Dho, Ma, Np, Obk, 
0w, Ste) Ook wosteiioorn (0w) de; -5; - 
tien ['w..] 1. (vaak verkl) worsthoorntje 
Alles [nl- de gekruide en gezoute met] 
kwam in een tobbe en wodde mongen, dan 
even printen af et goed was, en dan wodde 
et deur een wosthoortien in scbanemaekte 
daarms stapt Tante deed dat en vader en 
moeder sneden etmet(Ste), D'r weren drie 



wostkoe - wrak 

soorten wostehoornties, die veur de di/de 
daarin weren groter (0w) 
wostkoe (Db) ['w...] - worstkoe Die 
wostkoe is al wat oofd, hij zal wel taoi 
wezen (Db) 
wostmaekeri'je (Obk) de [...'ijo, z. ook - 
i'je] 1. het maken van worst Et met van 't 
varken is 't beste veur de wostmaekerije 
(Obk) 
wostmesiene (01-Nl, Ste) ['w .J - worst-
machine 
wostmeule (Ste) ['w..] - worstmolen 
wostpenne Z. wostcpcnnc 
wostprikker z wostepenne 
wottel de; -5; -tien ['wotl (Bu, Nbk en 
west.),  wotl (OS)] 1. boomwortel, 
plantewortel een boom mit wottel en tak 
vat de grond scheuren ( Pe-Dbl), Kweek 
mocf' uutroeien mit wottel en takke ( Bu), 
Dat stekkien schat wottels (Nw), Die 
plaante het al wottel schouten (Nbk), zo 
ook Die plaante zet wottel (Dho), Hef'daor 
wottel scheuten? hoe zit dat, kom je nog 
eens van die plek? (Nbk), Hij het d'r 
wottel scheuten heeft het er naar z'n zin 
(nadat hij ernaartoe is gegaan), wil er niet 
meer vandaan (01-N1), Een miegerig bui-
gien kan nao zoe'n dreugte niet vetJe 
helpen, want dat komt niet an de wottelnl. 
van het gewas (Obk), (gezegd wanneer het 
maar blijft regenen:) De regen komt now 
an de wottel (be: Nvv), waartegenover 't 
Gras staot verschrompeld op 'e wottel 
(Diz), Mit b drienend gong et d'r de ere 
weke op los en in een dag of vieve sten d'r 
niks meer op 'e wottel d.i,  na het 
handmatig maaien (vo), Et zaod staot nog 
op 'e wottel (Obk), ...wedde op 'e wottel 
verkocht terwijl het nog op het land stond, 
nog gemaaid moest worden (Bu, Obk), (bij 
vergelijking:) Mar wij bin ok zoveule 
oolder, en oonze wottels in disse grond 
bin ok zoveule oolder as die van fim wij 
zijn door onze leeftijd nog veel meer aan 
deze grond gehecht (vo) 2. wortel, peen 
(meestal als groente) We eten vandaege 
wottels (Nbk), Ik moet de wottels even 
wieden (Nbk, Bu), even een lekkere wottel 
opknabbelen (Nbk), wilde wottel peen die 
in het wild voorkomt (fp) 1 tandwortel 4. 
haarwortel Een peerd kan vaorens in de 
maenen hebben, an de wottel van de 
maenen (Ste), (dooddoener uitgesproken 
om zich snel van iets af te maken:) een 
bos wottels mit laank lof (Nbk) 5. wortel 

van een getal (spot.) 
wottelbedde (Diz, Nbk, Ld) et; -n; -gien 
['w...] 1. groentebed met wortels Dat 
wottelbedde zit vol klein grut (Ld), Ik 
moet et wottelbedde wieden en de patties 
even schoffelen (Diz) 
wottelboerskruden (Bu) mv [...'kr] 1. 
bep. fijne kruiden: Wottelboerski-uden, 
veur af' koolde hadden of zo, daor trok ie 
thee van (Bu) 
wotteldoek (Bdie, Hu, Pe-Dbl, Spa) ['w...] 
- worteldoek We hadden vroeger een 
wotteldoek an de waand hangen (Bu), ook 
als omslagdoek: As mien opoe et vroeger 
koold hadde, vreug ze om de wotteldoek 
(Bdie) 
wottelen (Dho, Obk, Spa) [wr414 (Obk), 
'wotln (Dho, Spa)] - wortelen (lett.) De 
boom begint now te wottelen (Obk), Af' 
planten stekken kuf' ze op water laoten 
wottelen (Spa) 
wotteflioojt (Bdie) ['w...] - wortelhout 
wotteiknolje (1) ['w...] - wortelknol 
wotteflof (Nbk, Obk) ['w...] - wortelloof 
wottelmogge (Ni) ['w] - wortelvlieg 
wottelsap (Obk) ['w...] - wortelsap 
wotteischrabben (Nbk) onbep. w. ['w..] - 
wortelschrapen 
wottelschrabmesjene (0w) de; -n, -5; - 
gien ['w...] 1. machine voor het schrapen 
van wortels 
wottelsoep (1) ['w...] - wortelsoep 
wottelstamppot (Nbk, 0w, Sz) ['w...] - 
wortelstamp wortelstamppot mit siepels 
(Nbk, Sz) 
wottelstok ['w..] - wortelstok 
wotteltrekken (Spa) ['w ... ] - worteltrekken 
wotteivliege (Nbk) ['wW] - wortel De 
wottelvliege taast wottels an (Nbk) 
wottelwieden (Bu) onbep. w. ['w...] i. 
wieden van groentebedden met wortels 
wottelwieder (Np) de; -s; -tien ['w...] 1. 
iemand die de wortels in de tuin wiedt, 
vooral: bijnaam voor elk der inwoners van 
Buil 
wottejzaud (Obk) ['w] - wortelzaad 
wouter z. woolter 
wouw (1) de; -en; -gien ['woM] 1. niet zo 
bekende roofvogel: wouw 
wrabbe z. frabbe 
wrak 1 et; -ken [wrak] 1. scheepswrak 
(spor) 2. iemand die kennelijk erg te 
lijden heeft gehad, lichamelijk of evt. 
geestelijk in een zeer slechte konditie is 
(Nbk) N het zwa ore klappen had, 't is een 



wrak - wried 

wrak wat d'r nog van him over is (Nbk) 
wrak II (verspr.) Ook vrak (Nbk) bn.; - 
ker, -st [wrak/frak] 1. (vooral van koeien) 
in slechte, sterk aangetaste staat, slecht 
gebouwd, met sterk aangetaste konstmktie 
De kringeslaachter kreeg vrak vee (Ld, 
Nbk), Ik heb een wrakke koe ofleverd(Ld, 
Spa, Diz), Een wrakke koe is een 
minplesant (Ma), (zelfst., van een koe:) 
een wrakke (Ma), zo ook As ze ei mar niet 
an de klauwen ]wiegen, zee H, want dan 
kijf' wel es een peer wrakken overholen 
(vo), een wrakke taofe/, De wrakke 
stoelen, de vloermatte mit gatten d'r in (...) 
(vo) 
wrakselen (Dhau) zw. ww.; onoverg.; 
wrakselde, het wrakseld [wraksin] 1. hetz. 
als ui-osselen, z. aldaar 
wrang 1 (Dfo) Ook wrante (bo: Nw) de 
[wraij/'wranto] 1. wrang, etterdracht Nao et 
oficalven kreeg die koe wrang in 't gier, en 
bleef ok nog mit et voelske staan (Dfo) 
wrang II (verspr.) Ook wrange ( Dhau, Ld, 
Np), wranje (in verb., z. hierna: h), vrang 
(verspr., h), vrange (Nbk) bn. [wraij/ 
'wraij (g)a/frafl/frarj(g)aJ i. wrang, zuur een 
wrange appel, Meer as zoet, wrange! (Np) 
een wilde vrange bitterzoet (Nbk), vooral 
verz., zelfst.: wilde wrange id. (Nw, Open 
verspr. oost.), ook wijde vrange id. (01-Nl, 
Np, Nw en verspr. oost., h, f) en wijde 
wranje ( h): In de oorlog wodde d'r een 
hoop wijde wrange kauwd (Ld), zoere 
wrange bitterzoek (Dhau), ... vrange zuring 
(Nw) 2. met wrang T, met etterdracht (Ste) 
een wrange pinke ni. met opgezwollen, 
ontstoken uier (vaak voor de slacht ver-
kocht) (Ste) 
wrange z. wrang IT 
wrangerig (Np, Obk) bn., bw.; -er, -st 
['wraijgpx] 1. enigszins wrang smakend 
(Np) 2. op vinnige wijze dwars, voort-
durend in de contramine Dat vrommes is 
altied lieke wrangerrg (Obk), Et is een 
wrangerij meens; d'r is niet mit omme te 
gaon (Obk) 
wranghoolt (ZW, Ma) et [wrarjho:It] 1. 
bitterzoet De riekeren hadden zuuthoolt, 
dat mos kocht wodden, de wat aannere 
meensken, kiende,- vrangh ooIt (S te), Af' op 
wranghoolt kauwen is 't net zuuthoolt 
(Pe- Dbl) 
wrangzoer (Db, Ld) bn., bw. [aks. wisselt] 
1. wrang en zuur smakend een wrangzoere 
appel (Ld) 

wranje Z. wrang II 
wrante z. wrang T 
wrantig (b: Im, In, p) bn.; -er, -st ['wran 
tox] 1. knorrig, chagrijnig 
wraok(e) (Ste, n) de ['wro:k(a)] 1. wraak 
(die men neemt, waar men op zint) 
wraoknemen (Ste) onbep. w. ['wr...] 1. 
wraak nemen 
wraomen z. vraonien 
wratfe Ook vratte (verspr.) de; -n; wrat- 
tien ['wrata/'fr ... J  1. wrat (ook bij bep. 
planten) Ze had een vrattien an de wange 
(Obk), Die jonge zat onder de wratten, dat 
leek wel mal (Pe-Dbl), De wratten stikken 
et meerste af' aander weer kriegen (01-Nl), 
D'r zat een wratte an die eerpel (Dfo) 
wrattehieter Ook vrattebieter (verspr.), 
hlaorebieter (Bdie) de; -S; -tien ['wr ... / 
'fr ...  /'blo:ara..i... ] T. libel (meestal: de 
grote, bruine) Vroeger leuten we wratte-
bieters wel op 'e hanen zitten om de 
wratten of te bieten, mar 't hulp niks (Op), 
As et bil  de zoemer mooi weer is en d'r 
vliegen veul wrattebieters, dan zeggen we 
dat d'r droogte opkomst is (Sz), Ie hebben 
grote en kleine wrattebieters, de kleinties 
noemen we peerties (Diz), zo ook Kleine, 
kleurde, blauwe vrattebieters nuumden we 
peerties (Pe-Dbl) 
wratterig (Dhau, Nbk, Np, Nw), vratterig 
(Dho, Wol) bn.; -er, -st ['wratçaxîfra --- ] 1. 
met wratten of soortgelijke uitwassen bezet 
De eerpels bin wratterig (Nbk, Np) 
wrattezoeger (fp) de; -s; -tien ['wrato...] 
1. huislook 
wreed z. wried 
wreken (verspr.) Ook vreken (spot.) zw. 
ww.; overg. en wederk. ['wrvk/'fr ... ] 1. 
(zich) wreken 
wried (App, Dfo, Ma, Nbk, Obk, b, bet. 3: 
Dhau, bet. 4: Bdie) Ook vried (Nbk, Obk, 
Sz, b: lm), wreed (bet. 1: spor. west.) 
[wri:tlfri:tlwrt:t] 1. wreed, meedogenloos, 
hard en gemeen Och, wat bij' toch wried 
(Nbk), Kiender kun wried wezen zijn soms 
wreed ten opzichte van elkaar, of t.o.v. 
dieren (Dfo) 2. ruim, vergaand (App, Ma, 
b, b: Im), Dat leek aorig wried buiten- 
gewoon, geweldig (Ma), verder in niet 
vried krap, niet ruim (qua financiële 
mogelijkheden) (b: lm), te wricdstaon zo 
erg lijken dat het niet goed kan komen 
(App, b): Wat zullen de meensken wel niet 
zeggen! 't Stiet miJ vuus te wried! ( b) 3. 
(van stof) ruw (Dhau) 4. (van mensen in 

- 



wriefdoek - wulpeweide 

hun reakties) scherp, bijtend (Bdie) 
wriefdoek (spot-) ['wr ... ] - wrijfdoek 
wriefletter (spot.) ['wri:f...] - wrijfletter 
wriefpaol (Db, Ma, 0w) ['wri:f...] - wrijf-
paal (lett.) een wriefpaol in de pinke weide 
(0w) 
wriefwas ['wri:was] - wrijfwas Aj' de 
meubels opwrieven zet ie ze in de 
wriefwas, en dan oppoetsen en uutwrieven 
(Nw) 
wriemelder (Nw) de; -s ['wrimldr] 1. 
iemand die op prutsende wijze vervaardigt 
wriemelen (Ld) ['wrimi7] - knoeien, i.h.b. 
van mieren (onpers.:) Et wriemelt van de 
mieghurnmels ( Ld) 
wriemelkont (Dhau) de; -en; -ien 
['wnimikont] 1. iemand die niet stil kan 
zitten 
wrieven Ook vrieven (Ma, Nbk, Nt, Nw, 
01-Nl) st ww; overg, onoverg.; het 
wreven ['wni:biplfr ... ] 1. wrijven: krachtig 
langs elkaar (doen) strijken mit een doek 
de taofel wrieven (Nbk),  over de taofel 
wrieven (Nbk), de meubels wrieven di om 
ze schoon te maken, te poetsen (Nbk), 
(wederk.) Hi5 wnft hun de rogge d.i. bijv. 
tegen de deurpost aan, tegen de jeuk 
(Nbk), zo ook HiJ wnft de rogge tegen de 
deure (Nbk), Wriefmi5 es even (over) de 
rogge, ik heb zoe'n jokte! (Nbk), je de 
slaop uur de ogen wrieven zich de ogen 
wrijven (Nbk), je in de hanen wrieven zich 
in de handen wrijven (Nbk), Dat zak 'in 
eerst es even onder de neuze wrieven (Nw) 
2. (overg.) met een krachtig strijkende 
beweging in, op iets aanbrengen was op 'e 
auto wrieven (Nbk) 3. (overg.) fijnwrijven 
wat tot kleine korrelties wrieven (Nbk) 
wrieving de; -s, -en ['wri:wuj, ...vuj] 1. 
wrijving, het wrijven Deur wrieving van 
gedaachten komt etmeerste tot staand door 
stevig denkwerk (Np) 2. onenigheid (Nbk) 
Dat gaf toch wel wat wrieving (Nbk) 
wrikken Ook wikken (spot.) ['wnkij/ 
'fnkjj] - wrikken: wrikkend bewegen of 
dat proberen te doen Ze wrikken mar an 
die deure ( Dho), Ik bin gister an et 
wrikken west in de tuun om de wilde vloer 
d'r uw' te kriegen (Nbk); in het bijzonder: 
het. als stikken van aardappelen, z. aldaar 
(Bu) 
wringe (Obk) Ook vringe (Dfo) de; -n 
['wn(g)o/'fr ... ]  1. inrijhek, vgl. Een 
wringe is een driber hekke mit een 
dri)oaol; die dnjt in de paol mit een rond 

gat in de bovenbalke en een dikke ronde 
penne an de dri'jraol, vroeger ston d'r iene 
op Deddingeburen (Obk) 
wringen Ook vringen (Nbk, Dho, Obk, Sz) 
st ww.; overg.; het wrongen [wrqj:/'frqj:] 
1. wringen, met een wringende beweging 
samendrukken Ie moe'n die gedienen mar 
goed uutkniepen, want wringen kun ze niet 
weer uutstaon d.i. hier: met de wring-
machine (Sz), Hij zit d'r krak zolangean 
te wringen en te vra om en totdat hij de 
boel los het (Np) 2. (wederk.) met een 
wringende, wurmende beweging voort-
gaan: Hi5 wrong him wit kop en school-
dors deur et regenbakgat (b) 
wringer ['wru](g)ç] - wringer: iemand die 
wringt; wringmachine wasgoed deur de 
wringer baden (Nbk), ... doen (Nbk) 
wringerbok (Ma, 0w) de; -ken; ...kien 
['w...] 1. houten onderstel van een wring-
machine 
wrissel (Diz) de; -s, -tien ['wrts!] 1. hetz. 
als frisse], z aldaar Liezen uut de sloot 
wodden bi de zoemer sneden en dreugd; 
drie liezen kwamin en om de stat en die 
nos ie vaastebreiden mit een toppien haor 
en dan een kneupe d'r op; boven an de 
plume begonnen ze te breiden en dan ong. 
10 cm, en dat kwam dan an de statliende 
vaaste deur een stalleer om de stat henne 
te doen (de wrissel zat d'r in om et leer 
vaaste te holen, dan glidt die d'r niet nut) 
(Diz) 
wrok de [wrok] 1. wrok D'r bil/t altied een 
wrok (Db), opgekropte wrok (b) 
wrong (Obk, Spa) de; -en [wroij] 1. 
haarwrong Die vrouw het et haor in een 
wrong (Obk) 
wronge (Spa, Wol) de; -en ['wroij(g)o] 1. 
hetz. als ronge, het. 1 (Spa) 2. rol stof om 
iemands middel (Wol) 
wrotten z. vrotten 
wrotter z vrotter 
wrotploeg z. vrotploeg 
wufebone (Spa) [wyfb --- ], in oolde wufe-
bone grote tuinboon 
wuflen z. wie/Yen, z. ook onder wief 
wufies- z wie/les- 
wuiven zw. ww.; onoverg.; wuifde, het 
wuifd ['wijbrp] 1. wuivend groeten Hi5 
stak de baand op en wuifde nog een keer 
(Nbk), naor iene wuiven (Nbk) 
wulen z. woelen 
wulp(e) z. wip 
wulpeweide z. wilpeweide 
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wufte - wybertien 

wume 2. wieme 
wuppen z wippen 
wurf (Ei, Spa, bi) de; wurven; wurfien 
[wAr(o)fJ i. erf, heem (Spa) 2. voergang 
(El, bi) 
wurg (Bdie) bn; -er, -st [wAr(o)x] 1. moe 
wurgen Ook worgen (Nbk) zw ww. 
overg., onoverg.; wurgde, het wurgd 
['wAr(o)gp/'wnr(Q)gflJ 1. doden door wur-
ging Ie zollen 'n wurgen, die vent! (Nbk) 
2. zeer veel moeite doen Ik wurg d'r wit 
om et of te t-legen (01-Nl), verder in de 
verb (mit) hangen en wurgen met zeer 
veel moeite proberen te doen (Nbk, 
01-Nl), vgl. Et wodt hangen en wurgen om 
et of te ]wiegen  (01-Nl), Mit hangen en 
wurgen kreeg bi et eten toch nog bi dat 
kleine kiend (Nbk), Mit hangen en wurgen 
het hij et op 't laeste of kregen (Nbk), ie 
deur een massa henne wurgen wringend 
gaan (Spa) 
wurger (1) ['wAr(o)gç] - wurger, iemand 
die doodt door wurging 
wurmen (Sz) zw ww; onoverg.; wurmde, 
het wurmd {'wA:rmnJ 1. met heel veel 
moeite zich begeven (door) argens' 
deurbenne wurmen (Sz): Om bij 't ende te 
koemen mos hij deur verscheiden hinder-
nissen henne wurmen (Sz) 
wurmsteek z. worinstik 
wurinstekerig z. wormstikkerig 
wuuf Z. wief 
wybertien ['wibçtin] - wybertje: klein 
ruitvormig dropje 

om 



t [tks] - x: bekende letter/medeklinker x, 
ook: alfabetisch geordende reeks woorden 
of namen die met een x beginnen; ter 
aanduiding van een onbekend aantal, soort, 
factor, persoon; x-teken ter uitdrukking 
van een vermenigvuldiging; in het Stel-
lingwerfs wordt de x maar in een zeer 
beperkt aantal woorden geschreven 
X - X: Romeins symbool voor het getal 10 
1-as (1) - x-as. 
x-bienen ['gzbi:t:] - x-benen 
xerox (spot-) [ksi:oroks] - xerox 
xeroxofdrok (spot.) ['kst: aroksovdrok] - 
xeroxafdruk 
xeroxapperaot [ks.] - xeroxapparaat 
x-straolen (1) ['iks ... ] - x-stralen 
xylofoon (spot.) [ksilo:'fô: n] - xylofoon 

om 



y [igrek; ei in de kombinatie x, y, z en in 
de laatste bet. hierna] - y: bekende letten 
klinker y, ook: alfabetisch geordende 
reeks woorden of namen die met een y 
beginnen; ter aanduiding van een onbekend 
aantal, soort, factor, persoon; de tweede 
onbekende grootheid: na/naast x Af' de 
lene op x stellen, stel ie de ere op y  (1) 
Y - Y: Romeins symbool voor het getal 
150 en (met streep erboven) voor 150.000 
yankee (spor.) ['jqki:] - yankee 
y-as (spor.) ['ejas] - y-as 
yell (spor.) [jsl] - yell 
yen (1) Lien] - yen 
yoga (verspr.) ['jo:ga] - yoga 
yoga-oefening (spor.) [jo:gaufonuj] - yo-
ga-oefening 
yogapraktiek (spor.) [J...] - yogapraktijk 
yogatherapie (1) [j ... ] - yogatherapie 
yoghurt [ioxrt] - yoghurt 
yoghurtflesse [j  ... ] - yoghurtfles 
yogi (1) {'jo:gi] - yogi 
yuppie (verspr.) ['jApi] - yuppie 



z de; -ten; -tien [set] 1. de letter, klank z 
Die oolderwetse z, zoek Duutse zeggen 
wi5 dan (Obk) 2. woordreeksen e.d. die 
met de letter z aanvangen 
Z - Z: romeins symbool voor het getal 
2000 
z. - afkorting van zonder, zie, zeidzem 
z.g.a.n. - afkorting van zo goed as îii5 
Z.H. - afkorting van Zuud-Hollaand 
z.h.s. - afkorting van zonder heufdelike 
stemming 
z.j. - afkorting van zonder jaortai 
Z.O. - afkorting van zuudoost(en) 
z.o.z. - zo.z. ('zie ommezijde') 
z.p. Ook z.pL - afkorting van zonder 
plaknaeme of zonder plaetsnaeme zonder 
plaatsnaam 
z.pL Z. Z.P. 
z.z. - 2.2. zeldzaam') 
zaachies(an) z. zachies(an) 
zaachtaordig bn.; -er, -st [sa:x'to:a(r)dQx] 
1. mild, zacht van karakter 2. (van een 
bijenvolk) zelden stekend (bs: Dfo, Obk) 
zaachtboard (Nt) ['s...] - zachtboard 
zaachte bn.; -r, zaachtst ['sa:xta] 1. week, 
niet hard een zaachte baann ( ba), een 
zaacht ei (Nbk), ook fig.: softie (spot.), zo 
zaachte as botter (Np, 0w) 2. niet hard, 
ruw van oppervlak nacht vel, zaachte 
banen, zo zaachte as ziede (Nbk) 3. niet 
guur een zaachte winter, zaacht weer 
(Nbk), 't ls zaachte veurdetiedvan 'tjaor 
di. het weer (v) 4. niet met kracht of 
nadruk uitvoerend iene zaachte over et 
gezicht strieken (Nbk), (fig.) een zaachte 

dood starven bijna ongemerkt ophouden 5. 
teder, vriendelijk van gemoed A. is een 
zaacht macgien (v), een zaachte bi5c bij 
die niet gauw steekt (bs: Op), een halve 
zaachte halve gare, softie (b: lm) 6. niet 
hard qua geluid een zaachte stomme, Hi5 
zong een droevig, zaacht lieden 0) 7. niet 
fel, niet krachtig de kachel op zaachte 
zetten (Nbk) 8. in de zaachte sektor (1) 
zaachten (OS, Bdie, Np, Op, p, b: Im)  zw-
ww.; onoverg.; zaachtte, is zaacht ['sa:xtn] 
1. genezen van een wonde Die stee wil niet 
zaachten (Bdie), Et begint weer te zaachten 
de wond gaat genezen (b: In), Hij har een 
smatlappe an de baand en dat wol niet best 
zaachten (Db), Et wil niet zaachten, et bJift 
eupen (Nbk), Ei zaacht wel geneest wel 
(Nbk), zo ook Et zaacht mooi (Nbk) 2. 
afnemen van pijn of van een ellendige 
toestand (Obk, Op) De piene gaot wat 
zaachten (Op), Et gaot om et leed van de 
meensken te zaachten (Obk) 
zaachthoolt (Dfo, Ma) et ['s...] 1. hetz. als 
wiekhoolt, z. aldaar Zaachthoolt, zoas 
honnegmiegers, birken, elzen, wilgen (..) 
(Ma) 
zaachtmoedig (spot.) [sa:xt'm ... ] - zacht-
moedig 
zaachtzedig (Nbk) bn.; -er, -st 
{sa:xt'st:dax] 1. hetz. als zeerkel, z. aldaar 
zaagbok z_ zaegbok 
zaagsel z_ zaegsel 
zaaien (Nbk, b: Im) Ook zi'jen (Nbk) zw. 
Ww.; overg., onoverg.; zijde, is/het (bet. 1) 
zijd ['sa:j(d)i/'sij(d)] 1. (overg.) met een 
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zaailing - zaandgehakkien 

wijde beweging, met een grote boog 
gooien HIJ zaaide et over de wereld (Nbk), 
Ze zijden de balie dciii-  de locht (Nbk) 2. 
(onoverg.) met een boog, smak vallen 
(Nbk) Hij zaaide d'r henne (Nbk) 
zaailing (Sz) de; -en ['sa:j...J t. zaailing: 
bep. stadium van een gekweekte plant 
zaaizout (Sz) ['s...] - strooizout 
zaak z zieke 
zaal z. ziel 
zaand Ook zand (Wil) et; zanen (bet. 2) 
[sâ:nt/sant] t. zand: bekende stof een karre 
vol gaand, scharp gaand (spor.), Bij gaand 
schieten [ook aaneen] gong iene onder in 
et zaandgat en gooide et zaand nam- boven, 
zodaj' et daor weghaelen konnen; et witte 
zaand, dam-  gong et omme, et boverzaand, 
et donkergele, was voor in de stal, et witte 
zat daar onder vlak boven et grind (Ste), 
gaand indweilen ( Ste, Nw), vgl. Et gaan-
kien aachter de kaemerdeure wodde mit 
gaand indweild; et waeren rooie vloer- 
stienen, die laggen ok op et gaand; 
naoderbaand wodden d'r mit een natte 
dweil en dan mit een dreuge dweil 
feguw-ties in maekt (Ste), De kiender 
gatten mekeer mit gaand te gooien (Nbk), 
Ie kun dezwaarm ok mit zaand gooien nl-
als een zwerm bijen te hoog vliegt (bs: 
Obk, Op), gaand d'r over (Nw), iene gaand 
in de ogen striJen (0w), Die redenaosie 
hong as drong zaand an znekaer (Diz, 
Pe-Dbl), Hij wol voor kwast speulen, mar 
zien grappies hongen as dreug gaand an 
mekaere (Op), Et geld ]op disse maond as 
gaand deur de vingers raakt vreselijk snel 
op (Sz) 2. zanderige bodem of zandlaag Ze 
baggen lekker languit in et gaand (Nbk), 
Die kommen van 'et ZaandÇ wodde d'r 
gegd, die daar van et zaand bij legypted.i. 
een extra zanderig deel van een bekend 
gehucht met zanderige boden onder Nij-
berkoop (Nbk), Hij woont op 'e Zanen 
naam voor bep. zanderige gronden (Op, 
Np), iene van de zamen iemand die op de 
zandgronden woont (Wol), Eerst kriej' de 
zwatte grond dan een oeriaoge en dan et 
zaand (Np). Bij et bouwen van een huis 
mossen vaeke diepe sleuven greven 
wodder, om op 't rooie gaand te kommen 
(Op) * (raadsel:) 'k Kwam over etlaanden 
ik kwam over 't gaan d'En ik kwam een 
klein honden tegen/Ik vreug nam- zien 

neme, en now heb ik 'tjow al drie keer 
zegd, en nog gul ie 't niet weten met als 
oplossing: Kwam' (Obk) 
zaandachtig ['s..] - zandachtig 
zaandauto ['s..] - zandauto 
zaandbaank(e) (spor.) ['s] - zandbank 
zaandbaene (Ste) de; -n ['s...] 1. baan, 
perk met zanderige ondergrond De 
peerdekeurie gebeurde vaeke op een 
zaandbaene op 'e mark (Ste) 
zaandbak ['s...] - zandbak (voor kinderen) 
zaandbarg (Dfo) de; -en; -ien ['sâ:ndb ... ] 
1. zandhoop 
zaandhedde (Nt) {'s...] - zandbed et 
zaandbedde slichtmaeken (Nt) 
zaandheie z. heidebeie 
zaandbijk (Ste) ['s...] - stofblik 
zaandhoer ['s..] - zandboer, boer op 
zandgrond 
zaandbojem (spor.) ['s..] - zandbodem 
zaandbulte (Bdie, Bu, Nbk, Obk, Pe-Dbl) 
['s..] - zandhoop, vaak vooral van geel of 
witachtig zand, vaak speciaal voor kleine 
kinderen aangebracht om in te spelen: De 
kien der gongen van de zaandbuite naor 
beneden rollen (Obk) 
zaanddistel (Ld) ['s...] - akkerdistel 
zaanddörp (spor.) ['s ...J - zanddorp 
zaandeerappel z. zaandeerpel 
zaandeerpel (Dho, Nbk) Ook zaand-
eerappel (Obk, Sz) de; -s; -tien ['s...] t. 
zandaardappel 
zaandeerpel Voor var. z. eerpel ['s...] - 
zandaardappel  
zaandemmer (spor.) ['s...] - zandemmer 
zaanderig ['sâ:ndpx] - zanderig De 
Boverweg is gaanderi (Np), een hoge, 
zaanderige bouw (0w), een zaanderige 
reed ( El) 
zaandgat ['s ...J - zandgat, zandgroeve 
Ieder hadde ok een gaandhokkien veuj- et 
witte gaand bij buis, en zaandgatten in et 
laand (Ste), Bij gaand schieten gong iene 
onder in et zaandgat en gooide et gaand 
naar boven, zodaj' et daor weghaelen 
konnen; et witte gaand, daar gong et 
omme, et boveaaand et donkergele, was 
veuj- in de stal, et witte zat daor onder vlak 
boven et grind (Ste), Dezaandgatten daor 
speulden we wel in as kien der (Nbk) 
zaandgehakkien (Nbk) et; ...gebakkies 
['s...] t. zandgebakje 2. nagemaakt gebakje 
m.b.v. een zandvormpje 



zaandgebied - zaandpad 

zaandgebied [s --- ] - zandgebied 
zaandgreven (Nbk, Op) onbep. w. en het 
zaandgreuven ['s...] 1. zandgraven 
zaandgrever de; -S; -tien ['sâ:ntxtrt:wr, 
...vç]  1. iemand die zand graaft 2. 
oeverzwaluw (Obk) 
zaandgreveri'je (Nbk, 01-Nl, Op) de; -n 
(bet. 2); ...greveri'jgien (bet. 2) [..'r...; z. 
-i'je]  1. het graven van zand 2. 
zandgraverij, zandgroeve 
zaandgroeve (Np) ['s...] - zandgroeve 
zaandgrond de; -en (bet. 1) ['s...] 1. grond 
die vooral uit zand bestaat, zandig stuk 
grond Bij dat busien is een groot stok 
zaandgrond (Db), Wij is de Zuudoost-
hoeke wonen op 't Echte zaaadgrond 
(Obk) 2. streek met zandige bodem 
zaandhaeze (Bu, Dho) de; -n; ...haesien 
['s:nt ... ]  1. iemand die op zandgrond 
woont 
zaandheugte (Dfo) de; -n, -s; ...heugien 
[s ... ] 1 zanderige hoogte in het terrein 
zaandheuvel (Obk) ['s..] - zandheuvel 
zaandhokke (Nbk, Obk, Ste) et; -n; 
..hokkieri ['s:nt ... ] 1. (vaak verkh) hokje 
waarin, afdakje waaronder men wit zand 
bewaard Ieder hadde ok een zaandhokkien 
your et witte zaand bij  huus, en gaand-
gatten in et laand ( Ste) 
zaandhusien (Dho) et ['s:nthysin] 1. 
speelhuisje (in het zand, van zand 
gemaakt), in zaandhusien speulen (Dho) 
Zaandhuzen et [sâ:nt'hy:zi] 1. plaatsnaam: 
Zandhuizen (nabij Noordwoolde) 
Zaandhuzer T (Ma) de; -s [sâ:nt'hy:zr] 1. 
inwoner van Zaandhuzen, iemand afkomtig 
uit Zaandhuzen 
Zaandhuzer II (Ma) bn.; attr. 1. van, 
m.b.t. Zaandhuzen 
Zaandhuziger T (Dho, Dmi, Obk) de; -s 
[...'hyzagç] 1. inwoner van Zaandhuzen, 
iemand afkomstig uit Zaandhuzen 
Zaandhuziger IT (Dho, Dmi, Obk) bn. 
[...'hyzgç] 1. van, m.b.t. Zaandhuzen: de 
Zaandhuzijer schoele (Dho) 
zaandig (El) bn.; -er, -st ['s:ndox] 1. 
(van de bodem) met veel zand, zanderig 
zaandkarre (1) ['s...] - zandkar 
zaandkarren (Bdie) onbep. w. en het 
zaandkard ['s...] 1. zand met een kar 
vervoeren Hij was an 't zaandkarren nut 
een kipkarre (Bdie) 
zaandkesteel (spor.) ['s...] - zandkasteel 

zaandkleurig (1) [aks  wisselt] - 
zandkleurig 
zaandknolle (Db, f, bet. 2: 01-Nl) de; 
-n; -gien ['s...] 1. zandknol (Db), raapzaad 
(rk) 2. bewoner van de zandgronden (01-
Nl) 
zaandkoele (ba) de; -n; -gien ['s...] 1-kuil 
in het zand, ook: kuil waaruit men zand 
wint Daor weren van die lekkere 
za andlcoelen, die ze zels mit de poten 
groven hadden 
zaandkop (verspr.) Ook zandkop (Spa) de; 
-pen; -pien ['s:ntk3p/'sant ... ] 1. zanderige 
hoogte D5-zitten nogal wat zaandkoppen in 
't laand, et is d'r slim dreuge (Bdie, Nbk), 
een zandkop neerzetten  afgraven, egali-
seren (Spa) 
zaandkorrel ['s...] - zandkorrel 
zaandkrojen (verspr.) onbep. w. en het 
zaandkrooid ['S...] 1. zand vervoeren met 
een kruiwagen Dat zaandkrojen dat ik 
vandaege daon hebbe, is niks gedaon (Nt) 
zaandlappe (0w) de; -n ['5...] 1. stuk 
heideplag, heidezode dat niet wil branden 
(als brandstof) 
zaandlaoge (verspr.) ['s...] - laag zand 
zaandloper ['s...] - zandloper, uurglas 
zaandman(negien) (spor.) [s...] - zand-
man(netje) 
zaandmennen (Ma, Nbk, Nw, Obk) zw. 
ww.; onbep. w. en het zaanmend ['s..] 1. 
vervoeren van zand met paard en wagen 
We meugen schielik wel an 't zaand-
wennen, want we kriegen toch een gat 
aachter 't huus! (Nw) 
zaandmennige z. zaandmenrnnge 
zaandmenning z. zaandnzenninge 
zaandmenninge (Db, v) Ook zaandmen-
ning (Nw, Pe-Dbl, bo: Bu), zaandmennige 
(Nt) de; -s [s ... ] 1. zandweg, hetz. als 
zaandreed 
zaandofgreven (Db) onbep. w. en het 
zaandofgreuven ['s...] 1. afgraven van zand 
De gemiente dot hiel wat an zaandofgreven 
(Db) 
zaandofgreving de; -s, -en; ...grevinkien 
['s...] 1. plaats waar men zand wint of 
heeft gewonnen Die zaandofgrevings bin 
grondeloos en de oolde Kuwuderkolken 
weren dat ok (Obk) 
zaandopbrengen (Dho) onbep. w. ['s...] 1. 
ophogen door zand aan te brengen 
zaandpad Ook zandpad (Spa)  et; 



zaandpolle - zaandweg 

...paeden; .pattien ['s:ntpat/'sanL.] 1. 
zandpad Vroeger haj' bij oons een hoop 
zaandpaeden die bij opduj slim min 
begaonber weren (Db), Lekker alliend over 
zaandpad en diek! (ba) 
zaandpolle (Nbk, 01-Nl) de; -n; -gien 
[s ... ] 1. zanderige hoogte in het land (01-
Nl) We hebben een hoge zaandpolle in 't 
laaind (01-Nl) 2. boerderijtje op zanderige 
grond (Nbk) 
zaandpoter (vo) de; -5; -tien ['s...] 1. 
pootaardappel geschikt voor zandgrond Et 
was doe nog zo dat zaandpoters as minder 
zien wodden as kleipoters (vo) 
zaandputte (El, Ma, Nw) Ook zandputte 
(Spa) de; -n; .puttien [s../'sant.] 1. gat, 
kuil waaruit men wit of geel zand wint 
zaandraand de; ...ranen; .raantien ['s] 
1. opstaande rand zand, met name bij een 
aardappelkuil (Obk) 
zaandreed (Nbk, Np, vo, j, v) ['s..] - 
zandweg, zanderige reed, z. aldaar H en 
M. dochten en De Fochtel, en heur kreerze 
huus, de boswallegies en de zaandreden 
(vo) 
zaandrieden Ook zandrieden ( Spa) onbep. 
w. en het zaandreden [s ... ] t. vervoeren 
van zand op een wagen e.d., om. voor het 
verbeteren van een zandweg We hebben en 
't zandneden west, et was een hele kaor-
derije, heur (Spa) 
zaandrieder (spor.) ['s...] - zandrijder 
zaandringerig (Np) bn- ['s:ntrtij(g)orax] 
1. (van aardappelen) met bep. ringvormige 
tekening, vgl- As d'r van die kringen in de 
eerpels zitten, dan bin de eeipels zaand-
ringerig (Np) 
zaandrogge (Np) ['s...] - zandrug D'r leit 
een zaandrogge in et laand (Np) 
zaandruter (Bu) [s ... ]  - zandruiter, 
iemand die van z'n paard valt 
zaandscheppe (Nbk, Nw) ['s...] - 
zandschep, schop waarmee men zand 
schept 
zaandscheppen zw. ww.; onbep. w. en het 
zaandschept (Bu) [s ... ] 1. scheppen van 
zand 
zaandschieten (Np, Op, Ste) de; -s 
[s:ntski:tQ] 1. zand omhoog gooien, d.i. 
veelal: met een schep, een spade e.d. uit 
een kuil waarin men zand graaft, vaak: en 
daarbij op een wagen gooien: Bi3i zaand-
schieten gong iene onderin et zaandgat en 

gooide et zaand naor boven, zodaj' et daor 
wegha eien kennen,-  et witte zaand, daor 
gong et omme,-  et boverzaand, et donker-
gele, was veur in de stal, et witte zat daor 
onder vlak boven et grind (Ste), Et 
bouwterrein moet aonj opboogd wodden, 
ze bin al an 't zaandschieten (Op) 
zaandschieter (Bdie, 01-Nl) de; -s 
[sâ:ntski:tr] 1. iemand die (vaak) bezig is 
met zaandschieten (01-Nl) Wij hadden 
vroeger een oolde buurman, die was 
zaandsehieter(01-N1) 2. bep. soort spade 
zaandschipper (J) de; -5; -tien 

[s 
 ... ] 1. 

schipper die met 
ztn 

 boot zand vervoert 
zaandschoppe (Bu, Dfo, Ste) [s --- ] - 
zandschep, schop waarmee men zand 
schept 
zaandsjouwe (Nbk) de; -n [s ... ] 1. zeef 
met behulp waarvan men het zand aan en 
tussen de aardappelen verwijderde Een 
zaandsjouwe daor koj' ok poters wit 
sjouwen, war dan mos d'r een wiedere 
sjouwe in, dan kreej' ok de kleine 
eerpelties d'r wat nut (Nbk) 
zaandstien Ook zandsteen (Spa) ['s..] - 
bep. kunststeen: zandsteen Deur de gele en 
de rooie zaandstien kwam een kleurtien, 
behaiven deur de sliepstien, die was zo van 
de netuurlike kleur (Nw) 
zaandstienen Ook zandstenen (Spa) bn; 
attr. ['sâ:ntsti :ri:/'santstï:ii:] - zandstenen 
Een natslieper was een grote zandstenen 
sliepsteen die deur een bak water drijde 
(Spa) 
zaandstorm (1) ['s...] - zandstorm 
zaandstraand (1) [s..] - zandstrand 
zaandstraol (1) [s ... ] - zandstraal 
zaandstrekerig (Obk) bn. [aks. wisselt] 1. 
gezegd van zode, plag die niet wil branden 
door het vele zand zaandstrekerije zoden 
(Obk) 
zaandstri'jen (Nbk, Ste) Ook zaandstruien 
(Nbk, Nw) onbep. w. en het zaandstrijj d 
['s...] 1. strooien van zand 
zaandstruien z. zaandstrijen 
zaandviakte ['s...] - zandvlakte 
zaandweg (verspr.) Ook zanddieke ( Spa) 
de; -en; -gien ['sâ:ntwcx/'sandiko] 1. 
zandweg, niet bestrate weg, pad Sta onan 
bin een bult zaandwegen verhadded (0w), 
De zaandweg zat baost dichte, zo beugen 
de takken over ct pad (Obk), Dan dolen we 
dieper de zaandweg in (.) (j), Dan gaon 
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zaandwinkel - zaedigen 

we de zaandweg in 43) 
zaandwinkel (Dho, Ld, Np, Nw, Obk, Op, 
Wol, bo: Np) et ['s..], in een zaand-
winkel(tien) hebben overleden zijn, pas 
begraven zijn (Dho, Ld, Nw, Op, bo: Np), 
zo ook Die kan een zaandwinkeltien be-
ginnen is overleden (Wol) 
zaandzak ['s] - zandzak 
zaandzeve (Dho, Np, Nw, Obk, Op) Ook 
zandzeve (Spa) de; -n ['s ... ..] 1. zeef met 
behulp waarvan men het zand aan en 
tussen de aardappelen, uit het grint 
verwijdert, of deeltjes uit het metselzand 
Aj'bij de timmerman grint en zaandnaost 
mekeer liggen hebben en ot komt wat deur 
mekeer, dan moej' de zaandzevc bruken 
om et zaand uur et grint te haelen (Np, 
Nw) 
zaandzi'je (Nbk) de; -n; .zi'jgien [s ... ] 1. 
bep. speelgoed waarmee kinderen zand 
zeven Kiender speulden wel mit zaand-
zi'jgies in de zaandba.k (Nbk) 
zaandzode (Ld) de ['s...] 1. (verz.) zode, 
plag (uit de hei) met veel zand, ongeschikt 
als brandstof Zaandzode wil niet branen 
(Ld) 
zaandzoeger [s..] - zandzuiger 
zaandzwelver (Ei, Ld, Ma, Obk) Ook 
zaandzwulver (0w) de; -5; -tien ['s..i 
... swAl ... ] 1. oeverzwaluw 
Zaans ['sâ:s] - Zaans 
Zaanstreek ['s:strLk] - Zaanstreek 
Zach. - afkorting van Zacharia(s) (bijbel-
boek) 
zachies Ook zaac/iies (j, ba, vo) bw; -er 
['saxis/'sa:xis] 1. niet luid, zonder lawaai 
Zachies lopen heur, dan beurt mom je niet 
(Nbk),(.) zee IC zachies, een aander 
noch 't es heuren () (b), Zet die radio 
wat za chies er, ik kan dat niet hebben 
(Dho), Zo zachies as ik kon doe 'k de 
bedsteedeuren op een kiertien (v) 2. niet 
intens St hoolt op van za chies regenen 
(Nbk) 3. langzaam De auto kwam d'r 
zachies an rieden (Nok) 4. langzamerhand 
(Obk) Dat spul kan wel bij 't grof vuil, 
want dat is zachies zoe'n oftaans spul 
(Obk) 
zachiesan (verspr.) Ook zauehiesan 43' ba) 
bw. [saxisan; aksent wisselUsa:x --- ] 1. 
zoetjesaan, langzamerhand Dat vuurwark 
mit de ja orwisseling is zachiesan mat 
geveerlik (Obk), De oolde eerpels raeken 

zachiesan aorig op (Ru) 2. niet snel, lang-
zaam Dat gaot ok mar zachiesan (Np), Hij 
klauwt weer zachiesan bij de waJle op 
wordt langzaam beter (Sz) 
zacht (Spa) bw. [saxt] 1. allicht, waar-
schijnlijk 
zadel et; -5; -tien ['sa:d] 1. zadel: op een 
paard etpeerd een zadel opdoen (Nbk); op 
een fiets: Ik moet een niy zadel op 'e fiets 
hebben, dit iskepot(Nbk) 
zadeldak (1, bs, s) [s ... ] - zadeldak, met 
name van een klokkestoel (bs) (inzake een 
klokkestoel:) een beugen zadeldak zadel-
dak waarvan beide lange, schuine vlakken 
een welving hebben (bs) 
zadeiknoppe (spor.) ['s..] - zadelknop: op 
de voorste zadelboog 
zadelkussen (spor.) ['s.] - zadelkussen 
zadelmaeker (1) [s ... ] - zadelmaker 
zadelnet (Nt) et; -ten; -tien ['sa:dinet] 1. 
netje over een fietszadel 
zadelpenne (1) [s ... ] - zadelpen 
zadelpiene (spor.) ['s...] - zadelpijn 
zadelriem (spor.) ['s. ] - zadelriem 
zadelrogge (Ma, Obk, 01-Nl) Ook zadel-
rugge (Spa) ['s.../] - zadelrug (van het 
paard) 
zadelrugge z. zadelrogge 
zadeltasse (spor.) ['s..] - zadeltas, zadel-
tasje 
zae (verspr. OS, Dho, Np, Spa, bi) Ook 
wege (EI, s: Obk) de [sc:I'se:ga], in in de 
zae zeer verzadigd (zijn), meer dan genoeg 
gegeten hebbend Hij lust gien eten, hij is 
in de zae (Nbk, Np, Spa, Dho), Hij was in 
de zat van de euliebollen had er genoeg 
van gehad (bi), As et eten voedzem is, 
kom i5 in de zat (Dhau), Bonen mit spek 
raekilc van in de zat verzadigd (Obk), Dat 
brood ligt zwaar in de maege, daar raek ie 
van in de zae (Obk), ...koj' van in de zat 
(Ld), in de zat zitten zoveel hebben 
gegeten dat men een hele tijd later nog 
niks lust (n), Nao een maond of wat was 
hij al goed in de zaege was hij goed 
doorvoed (s: Obk), Nao een maand was de 
nije knecht al in de zaege had hij er al 
genoeg van (5: Obk) 
zaedigen (Nok, Np, 01-Nl) zw. ww.; 
onper&; zaedigde, het zaedigd ['s€:dagrj] 1. 
verzadigd maken, goed voeden (hetz. als 
zacdzcmcn, z. aldaar) Ik hoef sien  brood 
meer, et zaedijt goed (Nbk, 01-Nl) 
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zaedzem - zaeke 

zaedzem (Dfo, El, Ld, Nbk, Np, 0w) Ook 
zaegzem (Np), zaezem (0w) ['se:tsrpl 
Tss:xsqvPsc:srn] - voedzaam, vooral: van 
zodanige kwaliteit dat men verzadigd raakt 
Dat eten is zaezem (0w), Ik hoef niet 
meer, dat is zo zaedzem (El), Pannekoeken 
of zo is zaedzem eten, et likt  zwaor op 't 
maege (Nbk), De roggenbrij in de oorlog 
was goed zaedzem (Ld) 
zaedzemen (Dfo) zw. ww.; onpers.; 
zaedzemde, het zaedzemd ['sc:tsrnön] 1. 
goed voeden, goed verzadigd doen maken 
(hetz. als zaedigen) Roggebrood zaedzemt 
ok goed (Dfo) 
zaegbaankien (Nw) et; ...baankies ['s...] 1. 
kleine houten konstruktie waarop men 
zaagt, zaagbank een za egbaankien om 
kleinere dingen op te zaegen (Nw) 
zaegblad z. zaegeblad 
zaegbok (Dfo, Nt, Obk, 01-Nl, Sta) Ook 
zaegebok (Bu, 0w), zaagbok (Spa) 

sa:ybok] - zaagbok, zaaghond, 
schraag waarop men zaagt Etzaagbokkien 
staot wankel (Spa) 
zaegdikte (1) ['s-.J - zaagdikte 
zaege Ook zage (Wil) de; -n; zaegien 
['sc:ga/'sa:ya] 1. zaag de za age in et hoolt 
zetten (Mbk), et blad van de zaege, de 
zingende zaege (1), De loep zit ok wel es 
in een zage (Spa) 2. z. zae 
zacgeblad (vo) Ook zaegblad (Dfo) {s..] 
-  zaagblad, blad van een zaag Een 
spanzaege is een zaegblad mit heft (Dfo), 
(bij vergelijking:) En een zonde moet gien 
zaegeblad wodden, daenk daoromme de 
snijkant moet niet a.h.w zaagpunten gaan 
vertonen (vo) 
zaegebok z. zaagbok 
zaegcmael (Ma, Nbk, Op) ['s...] - 
zaagmeel, zaagsel Zaegemael wodt in de 
hokken en stallen wel onder et vee brocht 
(Nbk), 1Ti5 het zaegemael in et heufd is 
dom (Nbk), (Nbk), .Jn dehassensid. (Op) 
zaegen zw. ww.; overg., onoverg.; zaagde, 
het zaegd ['sc:g/'sa:g] 1. zagen (lett.) Bij 
et iekscbellen wodde et boolt eerst op 
lengte zaegd, dan wodt et klopt, zodat de 
schelle los komt te zitten (Dfo), een balke 
deur de midden zaegen (Nbk), Ze hebben 
die boom an blokkies za egd (Db), Die man 
ston now ok debiele dag te zaegen, en dat 
om braandh ooIt veur zien eupen haard! 
Wat een lawaai op 'e buurt (Nbk), D'r wodt 

ok van dikbooltplaanken zaegd wat wordt 
er weer gezwetst, gepocht (Nbk), zo ook Et 
is van dik hoolt zaag ieplaanken (b: In) en 
Van dik boolt zaagt men plaanken (Db, 
El), (bij vergelijking, in reaktie op het 
geluid dat iemand maakt die flink snurkt:) 
Hij zaagt dir over (Nbk) 
zaegeri'je [se:gç'tjQ, ook ...sja] - zagerij 
zaegerig (Nbk, Sta) bn.; -er, -st ['sc:gpx] 
1. enigszins als een zaag (waarmee men 
zaagt) As de zendt niet goed haard is, 
slaol' d'r een baord an, dan is hij zaegerig 
(Ste), een zaagerig geluud als dat van 
zagen (Nbk) 
zaegesmeerder (Bu) de; -s ['sc:ga 
smuo(r)dr] 1. instrument waarmee men de 
zaag invet De piezering was de zaege-
smeerder (Bu) 
zaegetane (spor.) ['s..] - zaagtand, 
zaagpunt 
zaegevetter (Sta) de; -s ['se:gefctç] 1. hetz 
als zaegesmeerder, di. de na de slacht 
gebruikte penis van een varken, nl. om 
zagen mee in te vetten 
zaeghoolt (verspr.) ['s...] - zaaghout Die 
boom zat vrij wat zaegboolt an (Np) 
zaegmael Z. zaegemael 
zaegmesiene (spor.) ['s...] - zaagmachine 
zaegsel Ook zaagsel (Wil) et ['sa:gs/ 
'sa:xsJ] 1. zaagsel Ik bin zo duf vandage, 
ik kon wel zaagsel in de kop hebben (Spa), 
Die kon wel zaegsel in de kop hebben is 
dom (Nw) 
zaegstoel (Bu) [s..] - zaagstoel, zaagbok 
zaeg-wark ['s...] - zaagwerk: werk waarbij 
men moet zagen 
zaegzem z. zaedzem 
zaek z. zaeke 
zaeke (ZW, Wol en oost.) Ook zaak (Dfo, 
Diz), zaak (01-Nl, Op, WH), zake ( WH) 
de; -n; zaekien ['se:ko/se:klsa:k/'sa:kaj 1. 
één en ander, het geheel dat wordt aan-
geduid (anders dan mens of dier) De zaeke 
moet goed schoon! wodden (Bdie), 't Is 
een luxe zaekien één en al pracht en praal 
(Sta), Wat een zaekien is et daar wat een 
toestand, een malle boel enz (Dho, El, 
Nbk), de zaeken menstruatie (Bu, Dfo, 
Dhau, Dho, Ma, Sta), As een kiendmit de 
broek vol thuuskomt het hi ok een smerig 
zaekien (0w), (verb. vorm:) Et is niet vule 
zaeks het is niet veel zaaks (Bu, Obk, 01-
Nl) 2. aangelegenheid, kwestie Zo op 't 
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zacke-adres - zaelvoetbalwedstried 

oge zit d'r een beste beweging in die zaeke 
(El, Db), 't Was een zaekien van pappen en 
natbolen een kwestie van (Ma), De raod-
sels moe'n eerst nog wat beter oplost 
wodden, veurdat we ende van zaeken 
hebben voordat er een eind aan de kwestie 
komt, voordat één en ander kan worden 
afgerond (Pe-Dbl), De zaeke komt binnen-
kot veur et recht (Op), Op dat gebied van 
zaeken is hij een kenner (Np), Gaon de 
zaeken verkeerd? Eigen schuld! (b), Ie 
moe'n je niet in aaridermaans zaeken 
reuren, want dan kriej' in de regel ruzie 
(Dhau), Ik kan niien eigen zaeken wel 
regelen, bernuui je d'r niet mit (Nbk), 
Bemuuije mitje eigen zaeken! bemoei je 
niet met mijn zaken (Nbk), Etzaekien het 
luzen men houdt iets achter, men vertelt 
niet alles, zodat achterdocht op z'n plaats 
is (Ste), zo ook Dat zaekien kon wel es 
luzen hebben ( Ste) en Dat zeiden is niet te 
vertrouwen (Spa) 3. dat waarover men het 
heeft, het onderwerp 't fijne van de zaeke 
het naadje van de kous (Diz, Dla), mit 
kennis van zaeken (1), Et doet niet ter 
zaeke (Ste), bij slot van de zaeke per slot 
van rekening, als het eropaan komt (b), 

van zaeke ii (b, bl, v), ... van zaeken id. 
(b), op dat stok van zaeken wat dat betreft 
(b) 4. rechtsgeding (spor.) 5. winkelzaak, 
handelszaak Die meensken wonen niet bij 
de zaeke en dat is toch wel ofhaandig 
(Obk), Die dure zaeke is mij te priezig 
(Pe-Dbl), De krudenier het zien zakien 
opdoekt (Diz) 6. het kopen, het verkopen, 
de transaktie De zaeken gaon goed (Nbk), 
Ik bin wat huverig om mit die man zaeken 
te doen (Db) * Et bezit van de zaek is 't 
end van 't vermaek het willen hebben geeft 
vaak meer plezier dan het uiteindelijke 
bezitten (Obk) 
zaeke-adres (1) [s.•.] - zakenadres 
zacke-auto (1) ['s..] - zakenauto 
zaekebrief(Db) ['sc:kabri(:)f] - zakenbrief 
zaekeleven (spor.) ['ss:ko ... ] - zakenleven 
zackelik bn, bw.; -er, -st ['ss:klk] 1. 
zakelijk, niet persoonlijk een zaekelikge-
sprek (spor.), zaekelik blieven ( spor.) 2. 
wat de ekonomische, financiële kant betreft 
Mar dan wussen ze toch an beide kaanten 
van et grote waeter boe as et d'r in de 
huusholing en zaekelilc veui- staot (vo) 3. 
obj ektief en praktisch Hij is altied hiel 

zaekelik in zokke vergeerderings (Nbk) 
zaekelu(den) (1, vo) Ook zaekenlu (b), 
zaekenluden (bl) ['ss:klydnL.kij ... ]  1. 
zakenlui (z. ook zaekeman) Boeren 
prodeceerden zo hadde as ze konnen, 
zaekeluden zaggen beur kaans ok schone, 
stichtten febrieken, bouwden schijopen en 
alzo wat benne(vo) 
zaekeman (1, bi) Ook zaekenman (ba) de; 
-nen, zaekelu(den); -negien [se:okoman/ 
'se:kl] ... ] 1. zakenman 
zaekeni'je (Ste)  de [ss:ko'rnjo] 1. 
menstruatie, ongesteldheid 'k Heb de 
zaekenije ( Ste) 
zaekenlu(den) z zaekelu(den), z ook 
zaekeman 
zaekenman z zaekeman 
zaekepaand (Np, Op) et; .panen 
['sc:kapâ:nt] 1. zakenpand D'r staot een 
zaekepaand te koop (Np) 
zackereize (1) [s...] - zakenreis 
zaekerelaosie (1) ['s..] - zakenrelatie 
zaekevrouw (1) ['s...] - zakenvrouw 
zaekewereld (1) ['s...] - zakenwereld 
zaekewiek (1) ['s...] - zakenwijk 
zaekvak (1) ['s..] - zaakvak 
zael (Nbk, Obk) Ook zaal (Dho, Nbk, Op) 
- zaal D'r zitten te naoste bij zoek twie-
honderd meensken in de zael (Obk), De 
zael zat zo vol, ie konnen je zuver niet 
vemiren (Obk), De zael was smoorvol bij 
die receptie ( Obk) 
zaeldokter (1) ['s..] - zaalarts 
zaelhaandbal (1) ['s...] - zaalhandbal 
zaelhure (spor.) [s ... ] - zaalhuur 
zaelkörfbal [s ... ] - zaalkorfbal 
zaelkörfballen (spor.) ['s.] - korfballen: 
in een sportzaal, zaalkorfbal spelen 
zaelkörfbalwedstried (spor.) ['sj - korf-
balwedstrijd in een sportzaal, wedstrijd in 
geval van zaalkorfbal 
zaelsport (spor.) ['s ] - zaalsport 
zaeltraining (1) [s ... ] - zaaltraining 
zaelverhuurder (spor.) ['s.] - zaalver-
huurder 
zaciverstarker (spor) ['s...] - zaal-
versterker 
zacivoethal (spor.) ['s...] - zaalvoetbal 
zaelvoetballen (Nbk, Np) zw. ww; 
onoverg.; zaelvoetbalde, het zaeivoetbald 
[s ... ] 1. zaalvoetbal spelen 
zaelvoetbalwedstried (spor.) [s..] - zaal- 
voetbalwedstrijd - 
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zaezem - zakken 

zaezeni t. zaedzem 
zage z. zaege 
Zaïre (1) [sa'i:oro] - Zaïre 
Zaïrees (1) [sairt:s] - Zaïrees 
zak de; -ken; -kien [sakj 1. zak: waarin 
men bergt, vervoert, zoals een jutezak, een 
papieren zak enz een zak mael, 
--- eierkolen, --.keunstmest, Doe « -) gong 't 
hat vlogge in de zak en N sjokselde (..) 
op buus an (b), Ie holen de knepen in de 
zak, hein-! denk erom, je haalt geen malle 
fratsen uit! (Bu), gien/een katte in de zak 
kopen ( Bu, 0w), (met name tegen een kind 
dat graag meer eten wil hebben:) Hooi je 
nar stille, d'r wo n meer zakken dichte- 
bunnen die niet vol binnen (Nbk), As et 
koold en min weer was hadden ze een zak 
om et heufd, krek as de stropakke- 
sjouwers bij de dösmesienes (0w), de zak 
van Sunderklaos (Nbk), zak tebak klootzak 
(spor.), Hij noch graeg beton leggen en 
zwetste zakken vol over die kewist schepte 
geweldig op (vo), zo ook Hij hadde 
zakken vol zweerd dat ze d'r zo goed uut 
zag id. (vo) en Hij zweerde zeuven zak 
vol id. (Nbk, Ste), 1. kreeg onder uut de 
zak, dat hij H plaogd hadde mit zien 
aarrnoede kreeg een flinke uitbrander (vo), 
(van een slecht en te ruim zittend 
kledingstuk:) Ethangt d'r omme as een zak 
(Dfo), Die broek/trui hangt d'r as een zak 
ommehenne ( Bu), zo ook, bij vergelijking: 
Wat veur zak heb ie toch an (Nw) 2. 
balzak Een ram moet een goeie zak mit 
ballen hebben ( Ld), Maj'inelike dieren 
bunnen ze wel of mit een touw om de zak 
(0w, Obk), Et mos een stark touw wezen, 
aj' een bokkien de zak ofhunnen (Sz), Hij 
nos uut de broek en ging in de bos zitten; 
doe raekte hij mit de zak in een haezeklem 
(Nt), De voetbal/er kreeg een trap in de 
zak (Np) 3. klootzak, sukkel van een kerel 
Ochje, zak! (Np), Wat een zak van een 
vent (Nbk), Wat een oolde zak oude, niet 
meer zo levendige kerel (Nbk, Np, Obk) * 
't Kan beter van de zak as van de baand 
gezegd wanneer de ander welgesteld is (b), 
het kan beter worden betaald door mensen 
die genoeg geld hebben (verspr OS, Bu, 
Nw), . as van et touwgien id. (Ste), Stop 
mar in de zak/Al is et droog' of nat1Ze 
zitten an de taofel/En ze gebruken wat 
bekend in gezongen vorm van een harmo- 

nikaspeler, die op die manier zijn maat het 
teken gaf dat de kust veilig was om was-
goed van de bleek te stelen (Ste) 
zak-mit-wiend (Wol) de [sakmu'wint] 1. 
eten dat niet veel voorstelt 
zakbreuk (Nbk) de; -en; -ien [sagbrA:k] 
1. breuk in de balzak (informeel t.o.v. 
gemachtsbreuk) (Nbk) 
zakdoek (Spa) ['sagduk] - zakdoek, hetz. 
als het veel gebruikelijker buusdoek, z. 
aldaar 
zakdoekienleggen (verspr., recente 
ontlening) Ook zakdoekjeleggen (i±) 
onbep. w. ['s ... / ] - zakdoekje leggen, z. 
ook doekien beleggen * Zakdoekienleggen/ 
Niemand zeggen/Kiek achter je/Kiek veur 
je/Kiek an je beide zieden/Ik laot et doe-
kien glieden ( Spa) 
zakdoekjeleggen z. zakdoekienleggen 
zake z. zaeke 
zakgeute (Bdie) de; -n; ...geutien [sakx..j 
1. kielgoot 
zakjapanner (spor) ['s.] - zakjapanner 
zakkebanen (Bdie, 01-Nl en verspr. oost., 
p, b: lm) [sakbâ:i:] 1. langzaam lopen En 
ik-  zaickebaande ok nar weer op h uus an 
(b), Ze zakkebaant deur de heide (Np), Hij 
(. ) was staorigan de menninge weer uut 
zakkebaand ( v) 2. steeds zeuren (p, b: lm) 
zakkegoed (Dfo, Ld, vo) ['sakagut] - 
zakkengoed, veelal: jute Bosseboppetassen 
kun van zakkegoed wezen jute (Dfo), Doe 
mossen d'r poeden maekt wodden van 
zakkegoed en daor mos van alles in: ziepe, 
creoline en trekzalve en dat tot een 
pappien maeken mit lienmael (vo), Dat 
pakkien kleren is van zokke slechte stof; et 
is bek zakkegoed ( Ld) 
zakkejood (Nbk) de; ...joden; ..jotien 
[sakoj ... ] t. joodse handelaar die o.m. in 
zakken handelde, vgl. Dezakkejoden zat-
ten in Noord woolde en Gediek, ze kochten 
zakken (veural keunstmestzakken), moRe-
vellen, huden van haezen, knienen en zo 
(Nbk) 
zakken zw. Ww.; onoverg.; zakte, is zakt 
['sakj]] 1. dalen, naar beneden gaan Buten 
zakt de zuane al naor et westen (v), de 
laeste straolen van de maone die zakte 
(ba), Ie moe'n de broek opknopen, want 
hij zakt je op de klompen (Diz), N. lat de 
kraan te zakken en zit veur him uw te 
storen (b), Doe leut ik mij weer zakken 
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zakkenaalde - zalmkwekeri'je 

(b), et eten wat zakken laoten, de moed 
zakken laoten, in mekeer zakken ineen-
zakken (van personen) (Nbk, Np), (bij 
vergelijking:) Hoe kan dat now (.), dat zo 
inienend de hiele boel ni mekeer zakt? de 
ekonomie ineenstort, er een krisis ontstaat 
(vo), in de modder zakken wegzinken, (als 
verwensing:) Zak ii, de modder en nog 
dieper (Nbk), zo ook Zak in de stront en 
nog dieper! (Nbk), En doe bin ik in die 
smerige venepette zakt (b), Ik zakte zowat 
deur de grond z. onder grond, bet. 2 (b), 
De koe is aorig zakt op 'e banen de 
staartspier is al veel minder gespannen, z 
ook onder baand (Diz) 2. verminderen, 
dalen qua nivo De rente is aorig zakt 
(Diz), Bij longontsteking wedde vroeger 
zegd: as de negende dag de koorts zakt, 
dan is et geveer over (Dfo), De koenen 
beginnen te zakken, te verliezen minder 
melk te geven (Nbk) 3. niet slagen bij een 
examen ik bin zakt voor mien riebewies 
(b) 4. in een lagere toonhoogte gaan 
zingen Ze bin wel een halve toon zakt in 
dat lietien (Nbk) 
zakkenaalde (Db, Dfo, Ma, Nw, 0w, Ste) 
de; -n ['sako ... ]  1. naald waarmee men 
zakken dichtnaait of herstelt Een zakke-
naalde was mit een bocht (Ste) 
zakkerig (Bu, Obk) bn.; -er, -st ['sakrax] 
1. (van de bodem) zodanig nat dat men er 
gemakkelijk in wegzakt Et is slim drassig 
en zakkerig laand (Obk) 
zakkerollen ['sakarolii] - zakkenrollen Ze 
hebben in Wol vege aorig an 't zakkerollen 
west (Np) 
zakkeroller ['sakarolr] - zakkenroller 
zakketel (Bu, Nbk, Np) de; -5; -tien 
['sakt:ti] 1. ketel die, veelal met water 
gevuld, van boven af in de kachel hing, 
zakketel 
zakketouwgien (Ste) et; ...touwgies 
['saka ... ] 1. elk der touwtjes waarmee men 
grote zakken dichtbond Zakketouwgies 
waeren van een bepaolde lengte, ze 
wedden ok bruukt veux stattebienen, dat 
touw wedde in de stat brelded en an et 
Jeei-tien bevestigd,- naor boven toe haj' 
liendetouw ( Ste) 
zakkewasser (spor.) ['sakowasç] - zakken-
wasser 
zakkienlopen z zak/open 
zaklaampe (verspr) ['s..] - zaklantaarn 

zaklanteern [sak...] - zaklantaarn 
zaklopen Ook zakkienlopen (b) ['s...] - 
zaklopen 
zakmes (verspr. WS, spor. OS) ['sakmes] 
- zakmes 
zakvol et ['sakfol] 1. één zak vol Ikhebbe 
een zakvol vodden staon (01-Nl), HIJ 
beerde zeuven zakvol hij prees hogelijk 
(of: schepte geweldig op) (Dfo, Ma), Hij 
zweerde zeuven zakvol (Np), -. .pochte 
(Ma), ffi7 zweerde d'r zeuven zakvol over 
gaf er hoog over op (Nbk, bo: Nw), .. van 
id. Nbk), Marzokke deurzetters as G. bin 
d'r ok niet bij et zakvol (vo) 
zakwoordeboek (spor.) ['sak...] - zak-
woordenboek 
zalig (verspr-) Ook zaulig (Ste) {'sa:lox/ 
'so:alax] - zalig: gelukzalig (tegen God) 
Zalig is elk meenske die op Jow vertrouwt 
(b); zeer gelukkig, in Zalig uutaende! een 
zeer goede jaarwisseling toegewenst (Nbk, 
Nt), zo ook Zaolig uutende (Ste), verder in 
Et is mij wel zalig het is mij wel goed zo, 
het kan me verder niks schelen, het in-
teresseert me niet (Nbk) 
zaliger (bi, 1) ['sa: lag] - zaliger N zahfger 
(bi) 
zalighied Voor -heid z- -hied (verspr.) 
['s...] - zaligheid, toestand van groot geluk, 
in verb. als Hij het zien hiele ziel en 
zalighied d'r in legd alles wat hij vanuit 
zijn persoonlijkheid kan geven (Op),je ziel 
en zaligheid d'r veur verkopen heel veel 
geven of doen om iets te krijgen, om iets 
gedaan te krijgen (s), De zaligheid! gezegd 
als groet wanneer men vertrekt (Nw), 't Is 
gien zaligheid af' onder een auto kommen 
(Dfo), De liefde tussen die beide is nut, 't 
is nut mit de zaligheid (Db); verder in Heb 
iejow hanen de zalighied beloofd gezegd 
tegen iemand die geen aanstalten maakt om 
aan het werk te gaan, of die luiheid uit-
straalt (Nbk), Die het de zaligheid ok niet 
uutvunnen beschikt over veel minder dan 
de gewone intelligentie, heeft ze nauwe-
lijks op een rijtje (Sz, 0w) 
zalm ['saiip, ...löm] - zalm (bekende vis-
soort) 
zalmkleur ['s...] - zalmkleur 
zalmkieurig (1) bn. [aks. wisselt] 1. met 
zalmkleur een zalmkleurigejasse (1) 
zalmkwekeri'je (1) [ --- kwi:kr'ija, ook 

z -i'je] - zalmkwekerij 



zalmsalade - zangmappe 

zalmsalade [s ... ] - zalmsalade 
zalve de; -n; zalfien ['salw, ...vo] - zalf 
(bekend smeersel) Hij zal naor dokter om 
zalve, hij zit onder de rniteters in zien 
gezicht (Db), D'r moet wat zal ve op (Nw), 
blauwe zal ve van de apteek, tegen de luzen 
(Np), d'r een zal/Yen op strieken (Nbk), Ie 
moe'n d'r wat zelve op smeren (Np), D'r is 
gien zelve an te strieken er is niets aan te 
doen, er valt niets (meer) aan die persoon/ 
zaak te verbeteren (Nbk) 
zalvedeuze (Bdie, Nbk, Obk) [s...] - (vaak 
verkl.) zaifdoos (Bdie, Nbk, Obk) 
zalvepot (Ld, Spa, Ste) 

[ts 
 ... ] - zalfpot As 

we in 't landzaten te melken, hadden weet 
zalvepottien bij oons (Spa) 
zalvig (El, Ld) bn.; -er, -st ['salwox, 
...vax] 1. lijzig pratend (Ld) 2. (m.b.t. 
smaak in de mond: bij ziekte) vies 
Zambia (1) ['sambija] - Zambia 
Zambiaan [sambijâ:n] - Zambiaan 
Zambiaans [sambijâ:s] - Zambiaans 
zamelen z zainmelen 
zammelen (Dhau, Dho, Obk) Ook zamelen 
(El) ['samlnlstmlu} - zamelen, opzoeken, 
bijeenbrengen Hij was weeran 'tzamme- 
len, hij gong de vuilniszakken bij langes 
en hij ]cup de rommelmarken of (Obk), de 
boel bij mekere zanirnelen (Dho), Hij het 
van alles bij rnekeer zammeld (Dhau), De 
jongen zamelen hiel wat rommel bij me- 
kere (El) 
zand z zaand 
zanddieke z zaandweg 
zandkop z. zaandkop 
zandpad z zaandpad 
zandputte z zaandputte 
zandrieden z. zaandrieden 
zandsteen z zaandstien 
zandstenen z. zaandstienen 
zandzeve z. zaandzeve 
zang de ['saJ 1. zangkoor, zangvereniging 
We hebben een goeie leider bij de zang 
(Db), Doe gingen we nut n allen naor de 
zang (Mun) 2. lett. wat men zingt, in de 
verb. Wat het die een noten op zang die 
heeft veel noten op zang (0w), zo ook Die 
het nogal wat noten op zang (Nbk) 
zangaovend ['s...] - zangavond 
zangbundel ['s..j - zangbundel 
zanger de; -s; -tien ['saij(g)ç] 1. zanger: 
die zingt, persoon genoemd n.a.v. z'n 
zangkwaliteiten: 't Is een goeie zanger 

(Nbk), Nee, et is gien zanger hij is geen 
goed zanger (Nbk) 
zangeren zw ww.; onoverg.; zangerde, het 
zangerd ['sarj(g)p7J 1. voortdurend zeuren 
Kiend, loop toch niet zo te zangeren 
(Nbk), De kiender zatten mar te zangeren 
(Op) 2. een zeurend maar niet erg hard 
klinkend geluid maken (Nbk, Obk) De 
theepot staot wat te zangeren (Obk) 3. 
knagen van pijn, niet erg maar wel 
vervelend en voortdurend pijn doen, ook: 
snerpen van pijn (Nbk, Np, Obk) fit 
zangert je tot de bienen vut (Np), een 
zangerende piene (Obk), (onpers.) Mit 
koezepiene zangert et vaeke een betien 
(Nbk) 4. zengen, licht aanbranden (Sz) Ie 
moe'n wel in de bnj reuren, aanders gaot 
et zangeren (Sz) 
zangeres (Nbk) de; -sen; -sien 
[saij(g)a'res] 1. zangeres 
zangerig (verspr.) Ook zengerig (Bdie, 
Nbk), zingerig (Dfo, Nbk, bo: Nw) 
['sal)(g)çax!'scij... !'stil...] - zengerig, licht 
aangebrand (met name van melk) De brij 
is me ontkommen, ze smaekt zangerig 
(Db), Aj' de brij niet zangerig hebben 
willen, moej' ze wel goed oînmeruren 
(Db), zangerige melk (b: Bu, Op, Nbk) 
zangersaovend (Nbk) de; -en, .aovens; 
..aovenpien, ook wel ...aoventien ['s..] 1. 

repetitieavond van de zangvereniging 
zangerskieren (Nbk) mv. ['s...] 1. speciale, 
uniforme kleding van elk van de leden 
van een zangkoor 
zangkarrière (spor.) ['s...] - zangcarrière 
zangkonkoers (Nbk) ['sa1)koI)ku:rs] - 
zangconcours Gaonjim ok naor 't zang-
konkoers? (Nbk) 
zangkoor et; ...koren; -tien ['s.] 1. zang-
koor, koor van mensen die zingen Mien 
mem het jaoren op et zangkoor zeten 
(Nbk), Ie hadden een veurloper, die ]cup 
voor de waegen uut; hiel vroeger ]cup ok 
et zangkoor vew-  de Jiekwaegen (Ste) 
zangkursus (spor.) ['s...] - zangkursus 
zangleider de; -5; -tien ['s ..j 1. dirigent, 
leider van een zangkoor 
zangleidster de; -5;  -tien ['s --- J  1. 
dirigente, leidster van een zangkoor 
zanglerer (spor.) ['s...] - zangleraar 
zangles ['s...] - zangles 
zangliester (verspr.) ['s...] - zanglijster 
Zangmappe (Nbk) de; -n; ..mappien ['s.] 
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