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UN WEDENBOEK FON ET AASTERS
Un goed begin is et holve werk in derom bin ik yn et Aasters begoon. Mar
sodalik gean ik oer yn et Nederlonds, omdot net iderien et Aasters makkelik
leize kon.
Wae soaë froeger tocht ha, dot so'n wêdenboek noadig wêze soaë. Jae - noadig,
wont derom is et schruouwen, om nog sofolle mogelik fon et dialekt te bewarjen
in ik yn de hoop, dot er noe meschien minsken komme sil, di hirfor helpe wol.
Schyljelôn is befoarruchtet, omdot et eigen dialekten hat in wi mot prebearje se
te behôden, wont as un taal wei is, don is ik et folk-as-folk wei.
Hofol minsken bin er net, di graag wonnen, dot se so'n dialekt sprekke koenen.
Jim kon et merke oan minsken, di fon 'e fêste wol komme, ho arig se et fine,
dot op Schyljelôn nog dialekt spritsen wodt. Wêz don ik sunig op jim taal, brúk him
sofolle mogelik, wont ho mear jim him bruke, ho better et is. 't Is krek as mei
ôde hos: jo mot yn 'e syl bloeë, oas worre se stiif in kreupel in wachtsje op 'e
dead.
Lit wi hope, dot er op Schyljelôn un pear minsken - ol wae et er mar ien wêze sil om te sorgjen,doter seid worre kon: „Dot Aasters, dot is so taai as un fiter!"
CR.

VI

wumkes.nl

INLEIDING
Algemeen
Terschelling heeft drie dialecten: het Westerschellings, het Oosterschellîngs en dat
van Midsland en verre omgeving. De eerste twee, hoewel verschillend, lijken veel
op elkaar en zijn Fries, het derde is, zo schrijft G. Knop op blz. 66 in Schylgeralân
(Leiden 1946), een mengdialect, ontstaan uit een Frankisch dialect met Friese
onderlaag. Midsland was namelijk het bestuurscentrum met Hollandse heren en
hun Hollands zou zijn overgenomen door de Fries sprekende bevolking, behalve
vele woorden uit het intieme verkeer, de vak- en kindertaal, landnamen en de
zinsconstructie.
Een oudere opvatting is, dat Westerschelling en Oosterschelling jonge kolonies
zouden zijn, van de Zuidwesthoek van Friesland uit gekoloniseerd (Schylgeralân,
blz. 69).

Het ontstaan van het woordenboek
Oorspronkelijk zou een beknopte lijst zijn gemaakt voor enige enthousiaste
Terschellingers in Amsterdam, die nog wat meer van de Terschellinger dialecten
wilden weten, maar de Fryske Akademy in Leeuwarden heeft mij er toe overgehaald een woordenboek samen te stellen.
Het was de bedoeling alleen Aaster woorden (van Oosterschelling) op te nemen,
maar verschillende hiervan komen ook in de andere dialecten voor en soms
eveneens in het Nederlands. Daartoe is er dan ook een keuze gedaan, waardoor
er circa 9000 woorden zijn opgenomen.
Er was nogal wat te „kiezen". Wat zijn Aaster woorden en welke moeten worden
opgenomen? Soms zijn woorden opgenomen, die ook in het Nederlands en in de
andere dialecten voorkomen, maar met een andere uitspraak of betekenis of in
een speciale Terschellinger uitdrukking. De verkleinwoorden gaven nogal eens
moeilijkheden, omdat voor verscheidene verkleinwoorden omschrijvingen worden
gebruikt en soms waren er verschillende meningen. Sommige oude woorden waren
niet meer bekend.
Ook vervoegingen waren niet altijd eenvoudig, vooral niet die met 'do' [ó] (jij)In plaats van 'do laadste' of 'do laaddest' gebruikt men namelijk meestal 'do hast
laden'. Ik heb geprobeerd door nu en dan twee vormen te geven de beste oplossing
te bereiken. Ik hoop van harte, dat niet te vaak vergeefs zal worden gezocht.
Moge het woordenboek nuttige diensten kunnen bewijzen en vooral het gebruik
van het dialect bevorderen.
*
VII
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Voor alle ondervonden medewerking wil ik graag mijn hartelijke dank betuigen
aan: prof. dr. H. T. J. Miedema voor zijn zeer gewaardeerde raadgevingen; de
samenstellers van het Frysk Wurdboek (Bolswert 1952/1956), dat voor mij zo'n
grote hulp is geweest: de heren H. S. Buwalda, G. Meerburg en dr. Y. Poortinga;
de Fryske Akademy voor alle medewerking en het beschikbaar stellen van vele
gegevens van het Terschellings; de heer J. Boersma voor alle tijd en moeite, die
hij zich getroost heeft voor de uitgave van dit boekje; mejuffrouw C. H. Schroo
en mevrouw J, Boersma voor het tikken van een deel van de tekst en alle
Terschellingers, die mij hebben willen helpen. Tenslotte de heer H. Pebesma,
die met zijn gewaardeerde raadgevingen en correctie veel tot verbetering van de
tekst heeft bijgedragen.
Verder heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van de Spraakkunst der Terschellinger
dialecten (Assen 1954) door G. Knop, van enige punten van de spelling van
Jo Smit in De Mimmetaal (Drachten 1966) en van een aantal oude woorden van
wijlen mijn oom D. Roggen.
C. R.
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DE SCHRIJFWIJZE
Getracht is deze zo eenvoudig mogelijk te houden om het schrijven van het Aasters
aan te moedigen. Het is niet nodig om voor alle verschillende klanken letters te
gebruiken; dit gebeurt in het Nederlands ook niet: in het woord dekkleden worden
voor de letter e drie verschillende klanken gehoord en toch geeft dit geen verwarring.
Letters die met een teken geschreven worden, zijn bijv.: é: 'fêst'; ô: 'bôle', 'snôn';
ôa: 'fôale'; ú: 'gút'. Voor de duidelijkheid wordt, evenals in het Nederlands, wel
eens een extra-teken gebruikt: 'dèmei' (daarmee).
Vreemde woorden kunnen als Aaster woorden worden geschreven: 'filesetearje',
maar ook als in de vreemde taal: 'conciërge'.
x komt voor als ks: 'eksamen', maar wordt ook wel duidelijkheidshalve gehandhaafd.
qu wordt k of kw: 'karantène', 'kwaliteit'.
ei of ij. Voor de Nederlandse ij komt in vrijwel alle gevallen in het Aasters ; en y.
In twijfelgevallen de ei. Voor de alfabetische volgorde wordt ij beschouwd als /
en7', dus 'fijn', 'fykje'.
ch komt, waar in het Nederlands ch staat: 'nicht'.
g wordt geschreven, waar voor deze klank geen ch staat: 'krogje', 'toogje', 'rôgt'.
h vervalt in th: 'tuus'.
r vervalt als hij niet wordt uitgesproken, dus 'hirst', 'barning', 'warnen', 'ferbiede'
worden 'hist', 'banning', 'wannen', 'febiede'.
N.B. 'Ien' = één; 'un' = een; 'in' = en; dus: 'ien boek in twae schriften yn un laad'.
Verder: 'boltsje' (stiertje); 'bôltsje' (kadetje); 'boitsje' [o] balletje. 'Honnen' [o]
handen; 'honnen' [ó] kippen; 'honnen' [ö] horens; 'hôanen', hanen. (Zie ook
hiervóór: „Enkele opmerkingen over de uitspraak" en „Uitspraaklijst".)
Uit het stukje „Un wêdenboek fon et Aasters" blijkt wel, dat het schrijven van
het Aasters erg meevalt. En al zou eens een fout worden gemaakt, wat dan nog?

wumkes.nl

IX

ENKELE OPMERKINGEN OVER DE UITSPRAAK
In de navolgende uitspraaklijst is geprobeerd de uitspraak van een aantal klanken
zo nauwkeurig mogelijk aan te geven, speciaal voor hen, die de Terschellinger
dialecten niet kennen. De lijst ziet er ingewikkeld uit, maar valt erg mee, doordat
veel klanken overeenkomen met de Nederlandse en andere slechts zelden voorkomen. Het spreekt wel vanzelf, dat niet altijd precies de juiste klank kon worden
aangegeven, omdat deze min of meer elastisch is. Zo zijn er volgens G. Knop
38 verschillende o-klanken.
Vooraf nog enkele opmerkingen over de uitspraak:

Klinkers
De klanken a-o [ô] vóór de letters d, l, n, s, t. Tot nu toe schreef men vaak een a,
maar sprak uit ó. 'Bad' werd 'bód', 'bal' - 'bol', 'dan' - 'don', 'das' - 'dos', 'dat' - 'dót'.
Zo werd ook 'âd' geschreven, maar 'ôd' uitgesproken. Hier is vrijwel steeds de
o [ó] als schrijfwijze gekozen, dus 'bod', 'bol', 'don', 'dos', 'dot'. Dit lijkt eerst
wat vreemd zoals bijv. 'otlos', maar als het woord even wordt uitgesproken, wordt
alles direct duidelijk. In het woordenboek moet men deze woorden dus opzoeken
bij de o.
Nu zijn er onder deze gevallen ook enige die naar a zwemen. De uitspraak
verschilt soms van persoon tot persoon, terwijl bij hetzelfde individu ook nog
onderscheid in uitspraak voorkomt. Ook de afkomst van een woord speelt een rol.
Hier is wel voor de ó-klank gekozen, maar een enkele maal komen ook de a-klank
en die van de à beide voor.
Wordt de a vóór d, l, n, s, t niet als ö uitgesproken dan wordt dit in het
woordenboekje en in de uitspraaklijst vermeld, bijv. 'halje' [á]: deze [á] dient
alleen voor de uitspraak, maar wordt geschreven zonder het teken er op.
e - o. Bij de uitspraak in het Aasters van het voorvoegsel fer, komen zowel de uitspraken fer als for voor: 'feronderje', 'foronderje'; 'fetelle', 'fotelle'. Fer (fe) leek het
meest voor te komen bij de jongeren. Hier is gekozen voor fer (fe).
/' - y. De ;' gaat vóór de y, dus: 'in', 'yn'; 'stik', 'styk'. In het woordenboek staat
dus de y onder de I.

Medeklinkers
De meeste medeklinkers worden uitgesproken als in het Nederlands.
g- en c/î-klank. Deze letters klinken vrij scherp, o.a. vóór f. 'fragt', 'weagt'; aan
x
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het eind van een woord: 'log', 'toch'; in woorden als 'richel', 'kachel', enz. De
klank is vrij zacht, o.a. aan het begin van een woord: 'grien'; bij verdubbeling:
'miggen'. Verder zijn er overgangen, zodat een vaste regel niet gevonden kon
worden.
c is s: 'sent' of k: 'kabaret' en wordt in vreemde woorden dikwijls gehandhaafd.
r wordt vaak niet uitgesproken en dan ook niet geschreven, evenals in het Schiermonnikoogs: 'leas', maar kan, waar nodig, voor de duidelijkheid gehandhaafd
blijven. (Zie ook hierna: „De schrijfwijze".)
v komt niet aan het begin van een woord voor, maar/: 'foegel'.
z zien we niet als beginletter van een woord, maar s: 'sinke'.
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XI

UITSPRAAKLIJST
In andere talen

Woorden in het Aasters

Ned. pak; Fri. rak; Dui. Pack

jak, rak, kachel

Ned. franje; Fra. gagner

banje, halje

Ned. taak, maken; Dui. Haken

kaaks, kaper, ravet

aa met een korte toonloze e,
Dui. Nahe

pae, twae, rae (aan
het eind v. e. woord);
saai, maat

Ned. gauw; Fri. rau; Dui. Dauer

dauw, pauw

Als au maar met lange aa

raauw, blaauw

Toonloze e, Ned. de; Fra. Ie

gelokkig, waremje,
ferhangje, de, em, es,
et, se, te

Ned. bek; Dui. Bett

lep, fet, lekke,
festerkje, bergje

Ned. schede; Dui. See

eken, reek, sjeek

Ned. serre; Fri. redde; Fra. faire

sêde, tên

Fri. keal; Ned. meer; Dui. mehr

bead, keap

Ned. leeuw

schreauw, leauw

Ned. klein; Fra. Marseille

sein, reid, fijn, mijn

Ned. deuk; Dui. Höhe

beuke, peuke

Ned. deur; Dui. hören

keuke, jeure

Ned. kip; Eng. lip

bit, kiche

lange genasaleerde i

mins, fetsjinste,
gunstene

Ned. kies; Fra. si

ryp, Iyts, di, boeri

Ned. mier; Eng. clear

grien, ien, biede

Fri. wiis; Eng. cheese

niis, griis, riide
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Uitspraakteken

In andere talen

Woorden in het Aasters

[o]

Ned. pop; Dui. von

rob, tom. bochel

[ö]

Ned. kok; Dui. Locke

top, bol, opbringe

[ö]

Ned. dor; Dui. Sorge

rodde, wodde, honnen
kot, so

[ó]

Ned. gonje; Fra. besogne

do, honnen

[ô]

Ned. gonzen, maar met lange, genasaleerde o

onzer, bons

[ô]

Fri. bolle; Eng. all

bôle, kôb, snôn, hôn

[oa] of [oaë]

Ned. boor; Dui. Ohr

poat, loas; soaë, woaë

[ôa]

Lange ô, Eng. for

fôale, hôane

[oe]

Ned. boek; Fra. ou

koe, loek

[oê] of [oeë]

Ned. boer; Fri. boel

fjoer, boel; bloeë, doeë

[oê]

Lange oe, Fri. koeke; Eng. room

koeke, foegje

[00]

Ned. bode; Dui. Kohle

hole, schone, roon,
poon

[ou]

Ned. koude; Eng. tower

grouw, blouw

[u]

Ned. stuk

dut, but

[ú]

Ned. ruzie; Dui. Stück

bruke, stuver, bús, gút

[û]

Lange genasaleerde u

gunst, kunst

[uau]

Eng. clown

schruauwen, druauwen

[ue]

Ned. duur; Fri. nuet

feguur, hure, glure

[ui]

Ned. ruit; Fra. oeil

wuit, buit

[uou]

Eng. clown, maar iets zwemend naar oo

schruouwen, druouwen

[uu]

Lange uu, Fri. skúf; Dui. müde

sluus, huus
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XIII

VERVOEGING VAN EEN AANTAL WERKWOORDEN
do

ik
bedêr

Bedêre
Beginne

begin

bedê(r)st'
-st

Bêre (beuren)
„

bê(r)st

bêr

-t

do

-e 2

bedê(r)de bedê(r)st(e)

-ne

begoon

hi,jo,et
2

-st

wijimjo

-n

begonen

-e

bê(r)de

bê(r)ste

begoon
benyd

benydde

bê(r)t

bedê(r)d
bedoan

-n

bê(r)d
bê(r)d
gebê(r)d

bê(r)de
-

berge
borg [ÓJ

-st(e)
-st [ó]

-n
-en

berget
borgen [ó]

best

-e

bestte

-st

-n

best

best

-e

bost [ó]

-en

bosten [ó]
bidden

Bergje

bergje

Beste (rijgen)
(barsten)

bedê(r)t

ik

wijimjo

et bê(r)t

(gebeuren)

îî

h i j o , et

et benyt

Benie (benieuwen)

Verl. deelw.

Verleden tijd

Tegenwoordige tijd

bergest

berget

Bidde

bid

-st

-de

bidde

-st
bidste

-n

Biede

bied

-st

-e

baad

-st

baden

been

Bine

byn

-st

bine

boon

-st

bonen

boon

Binne -»wêze

bin

bist

wae
waas

waast

Bite

byt

by(t)st

biet

bie(t)st

-(ne)
bite

Tegenwoordige tijd
ik

do

h i j o , et

wannen [á] wên
biten

Verleden tijd
ik

wijimjo

do

h i j o , et

XIV

Verl. deelw
wijimjo

Blieze

blies

-t

-t

blieze

bliesde

-st
blieste

-

-n

bliezen

Blike

blyk

-st

-t

blikc

blykte
bliek

blykste
-st

_

-n
-en

blvkt
blykt

Bjoeë

bjoe

-gst

-gt

bjoe(ë)

bjouw

-st

-

-en

bjoon

Bloeë

bloe

-gst
-fst

-gt
-ft

bloe(ë)

blouw

-st

-

-en

blouwen

Brekke

brek

-st

-t

brekke

briek

-st

-

-en

britsen

Doeë

doe

-gst

-gt

doe(ë)

douw

-st

-

-en

douwen

Doere [ôe]

doer [ôe]

-st

-

-e

dôast

-

-

-en

dôast

Doge

doog

-st

-t

doge

-

-n

doogd

Drêge

dreg

-st

-t

-e

droeg

-st

-

-en

droegen

Drinke

drink

-st

-t

-e

dronk

-st

-

-en

dronken

Druwe

druw

-st

-t

-e

druauw
druouw

-st
-st

_

-en
-en

druauwen
druouwen

Dwaan

do[ó]

dogst

dogt

-

die

-st

-

dinen

Dwinge

dwing

-st

-t

-e

dwong

-st

-

-en

doogde
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-st
doogst(e)

dien
dwongen
dwong

do

h i j o , et

Erve

erf

-st

-t

Fange

fang

-st

-t

Feare

fear

fca(r)st

fea(r)t

Verl. deelw.

Verleden tijd

Tegenwoordige tijd
ik

wi,jim,jo
erve

erfde
orf[ój

h i j o , et

do

wi,jim,jo
-n
orven [ó]

erfste
-st

erfd
orven [ó]

-en

fongen
fangen

-n

fearen

loer

-st
fea(r)stc
-st

-en

fcaren

fong
fea(r)de

Fechte

fecht

fech(t)st

-e

focht

foch(t)st

-en

fochten

Fejitte

fejit

feji(t)st

-(te)

fegaat

fegaa(t)st

fcgaten

fegetten

felieze

felaas

felazen

felên

Flechte -» fechte
Felieze

felies

Fine -> bine
Fjean

fjO[ó]

fjogst
fjugst

Ijogt
fjugt

flaag

-st

flagen

Hein

Folje

folje

füllest

follet

folie

-st

-n

follet

Folie [ô]

fol [ó]

-st

-t

foei [ôe]

-st

-en

follen [o]

Freie

frei

-st
frêgest

frêget

frêge

-st

-n

frêget

Frette

fret

fre(t)st

friet

frie(t)st

-te

fretten
XVI

Verleden tijd

Tegenwoordige tyd
ik

do

Freze

h i j o , et

ik

wijimjo

do

et freest

Gean

gean

geest

Genite

genyt

geny(t)st

geet

-

h i j o , et

Verl. deelw.
wijimjo

freesde
fraas

genite

frezen
ginen

gien

gie

giest

genytte

-st
geny(t)ste
-st

-n

geniten

-en

genoaten

-st
glii(d)st(e)

-n

gliiden

-men

glommen
glom

genoat
Gliide

gliid

glii(d)st

-t

-e

gliidde

Glimme

glim

-st

-t

-me

glom

-st

Ha[á]

ha[á]

-st

-t

-

hie

-st

Hangje

hangje

hangest

hanget

-

hange
hong

-st(e)
-st

-n
-en

hanget
hongen

Helpe

help

-st

-t

-e

holp

-st

-en

holpen

Hôde

hôd

hô(d)st

-t

-e

houw

-st

-en

houwen

Jaaie

jaai

jagest

jaget

-e

jage

-st(c)

-n

jaget

Jaan

jo [ó]

jogst
jugs!

jogt
jiigt

joog

-st

hinen

hôn

Ite -> bite

Jitte --> fejitte
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jogcn

joon

ik

do

h i j o , et

Verl. deelw.

Verleden tqd

Tegenwoordige tjjd

wijimjo

ik

do

hi,jo,et

wijimjo

keapje

keapest

keapet

-

kocht
kôft

kôch(t)st
kôf(t)st

-en
-en

kocht
kôft

Klopje

klopje

kloppest

kloppet

-

kloppe

-st(e)

-n

kloppet

Knêde

knêd

knê(d)st

-t

-e

knêdde

-st
knê(d)st(e)

-n

kneden

Koitsje

koitsje

kokest

koket

-

koke

-st(e)

-n

koket

Komme

kom

-st

-t

-me

koom

-st(e)

komen

komd

Könne [o]
(kennen, kunnen)

kon [ô]

kônst

-(ne)

koeë

-st

Krie

kri

kryst

krigge

-st

-n

krigget

Krimpe -» kroepe

krimp

kromp

-st

-en

krompen

Keapje
Klinke -» drinke

Kroepe
-» krimpe

kroep

kri(c)
-e

-st
(de kar)

Krite (piepen)

kryt

laad

kriten

krytte

kryt
-e

-st

kroepte
kromp

Lade

koeëd
können [o]

lade

laa(d)st

laadde

-st
kroepste
-st

-n

kroept

-en

krompen

-st
laa(d)ste

-n

laden
XVIII

Tegenwoordige tijd
ik

do

Laitsje

laitsje

lachest

lachet

Leize (lezen)

leis

-t

-t

Leze (liggen,
leggen)

lees

leist

Lie

li

lyst

Litte (laten)

lit

li(t)st

Loegje3 [oê]

loegje
[oê]

loegest
[oê]

Loeie3

loei

Maitsje

maitsje

Meie

mei

Mêltsje

mêltsje

Merke

merk

hi,jo,et

Verleden tqd

lache

do
-st(e)

hi,jo,et

wi,jim,jo
-n

lachet

-n

leizen

-nen

leid

leize

leisde

leit

leze

lei

lyt

li(e)

lydde

-st
ly(d)ste

-n

lyd

liet

liest

-en

litten

-(te)
loeget
[oê]

-st
makkest

ik

wijimjo

Verl, deelw

makket

-st

-(e)

-st
leiste
-ste

loege
[oê]

-st(e)

-n

loeget [oê]

loeide

-st(e)

-n

loeid

makke

-st(e)

-n

makket

-en

mocht

mocht

môch(t)st(e)

mêltest

mêltet

molk

-st

-en

molken

-st

-t

mork

-st

-en

morken

mi(t)ste

-n

mitten

-sen

motten [ó]

Mie -> lie
Mitte

mit

mi(t)st

-te

mitte

Motte [ó]

mot [ó]

most [ó]

-(te)

moas
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-t

Tegenwoordige tijd
ik

do

hi,jo,et

Verleden r|jd
wijimjo

hi,jo,et

Verl. deelw.

ik

do

wijimjo

plokke [o]

-st(e)

plokket [6]

4

Ploegje [oê]
-» loegje
Ploeie 4 -> loeie
PlokjeS [ô]
Pluitsje

5

Praatsje

plokje [o] plokkest [ô] plokket [ô]
pluitsje

pluitest

pluitet

pluitte

-st(e)

pluitet

praatsje

pratest

pratet

praatte

-st(e)

pratet

ried

rie(d)st

roep

-st

schoef

-st

Raitsje ~» maitsje
Rede -» knêde
Riede (raden,
roeren)

rieden

riedde

riedste

rôgt
rôft

rôg(t)st
rôf(t)st

-en
-en

rôgt
rôft

schoefde
schouw

-st
scheefste
-st

-n
-en

schoefd
schouwen
schoon

Rüde -» gliide
Rinne -» beginne
Roepe
Ruwe -> druwe
Schoeve

schoeve

-t

xx

Tegenwoordige tijd
ik
Schrikke

schrik

do

h i j o , et

-st

-t

Verleden tijd
ik

wijim,jo

-ke

schrikte
schrok

do

hi,jo,et

| Verl. deelw.
wijimjo

schrikst(e)
-st

-n
-ken

schrikt
schrokken

-st(e)

-nen

seid

-en

sôcht

Schruwe --> druwe
Seze

seez
sees

seist

seit

Sykje

sykje

sikest

siket

Sil(le)
-> sol(le)

si(l)st

seze

sôcht

-de)

Sjean

sjo [ó]
sju [u]

sjogst
sjugst

Sjitte

sjit

sji(t)st

Sjonge

sjong

-st

-t

Slaan

sla [á]

slagst

slagt

Sline

slyn

-st

-t

snyt

sei

sjogt
sjugt

soaë

-st

sonnen [ó] soaëd
sillen

saag

-st

sagen

-(te)

schaat

-e

song

sline

sôch(t)ste

schaa(t)st

schaten

schetten

-st

-en

songen
song

sloeg

-st

-en

slein

slynde

slynste

-n

slynd

Slinke -> drinke
Smite -> bite
Snie

sni

snyst

Sol(le)
-> sil(le)

sol

so(l)st

-(e)

snei

-st

-(Ie)

soaë

-st

-(n)en
sonnen [ó] soaëd
sollen
XXI

wumkes.nl

Tegenwoordige tijd
ik

do

hi,jo,et

Verleden tijd
wijimjo

do

hi,jo,et

Verl. deelw.
wijimjo

Spie -» snie
Spinne -> beginne
Sprekke -» brekke
Springe -» dwinge
Stean -> gean
Stekke -> brekke
Stelle (stelen)

stel

-st

-t

-Ie

stiel

-st

-en

stellen

Stère

ster

-st

-t

-e

stoar

stoa(r)st

-en

stoan

Stoeë

stoe

-fst

-ft

stoe(è)

stouw

-st

-en

stouwen
stoon

Strike

stryk

-st

-t

strike

strykte
striek

-n
-en

strykt
stritsen

Teske

tesk

-st

-t

-e

tosk [ó]

-st

-en

tosken [ó]

Treffe

tref

-st

-t

-fe

trof

-st

-fen

troffen

Trekke

trek

-st

-t

-ke

trok

-st

-ken

trokken

Waakse

et waakst

strykst(e)
-st

waakse

waakste
woeks

waaksten waakst
woeksen woeksen
XXII

rirrrnniiii
Verleden tijd

Tegenwoordige tijd
ik
Wêze
-» binne

do

h i j o , et

bin

bist

is

Witte

wit

wi(t)st

-

Wôdzje

wôdzje

wôdest

wôdet

Wolle

wol

wost

Worre [5]

wor [ö]

wo(r)st. [öj

Woske [ô]

wos(k) [o] wost [ö]

wijimjo

ik

do
waast

Verl. deelw.

hiJo,et

wijimjo

-

wannen[á] wên

-(ne)

wae
waas

-(te)

wist

-(e)

-

-en

witten

-

wôdde

-st

-

-n

wôdet

-de)

woac

-st

-

-re

wodde [o|

-st

-

-n

worren [ö]

-st

-

-en

wosken [ô]

Winne -» beginne

wodt [ö]
wost [ô]

woske [o] wosk [ô]

wonnen[ó] woaëd
wollen

Wruwe -> druwe
1

De letters tussen haakjes worden vrijwel nooit uitgesproken, maar voor de duidelijkheid zijn ze er bij gezet. In de schrijftaal kunnen ze meestal vervallen,
omdat door het zinsverband moeilijkheden worden voorkomen.

2

De horizontale streepjes geven de ik-vorm aan.

3, 4, 5 De vormen van deze paren werkwoorden worden wel door elkaar gebruikt.
Hier en daar moest uit diverse uitspraken een keuze worden gedaan, niet alleen omdat er verschil in uitspraak was, maar ook omdat men van
sommige vormen niet zeker was. Dit betreft vooral de vormen met 'do' [ó], omdat men bijv. nooit of zelden zegt: 'do biest', maar 'do hast biten', enz.
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AFKORTINGEN EN AANWIJZINGEN
Afkortingen
adj.
adv.
art.
eonj.
dim.
interj.
n.
mim.
part.
pi
pref.
prep.
P"on,

-;.
sg
V.

adjectief
adverbium
artikel
conjunctie
diminutief
interjectie
neutrum
numerale
participium
pluralis
prefix
prepositie
pronomen
substantief
singularis
verbum

bijvoeglijk naamwoord
bijwoord
lidwoord
voegwoord
verkleinwoord
tussenwerpsel
onzijdig
telwoord
deelwoord
meervoud
voorvoegsel
voorzetsel
voornaamwoord
zelfstandig naamwoord
enkelvoud
werkwoord

bifoeglik naamwêd
biwêd
lidwêd
febiningswêd
felytswêd
útroep
onsidig
telwêd
deelwêd
mearfoud
forfoegsel
forsetsel
foarnaamwêd
selfstônig naamwêd
inkelfoud
werkwêd

Aanwijzingen
Hieronder de mogelijkhi
, die (kunnen) voorkomen:
1. Aaster wêd.
2. Hierachter een * als het woord weinig of niet meer gebruikt vvordt.
3. Daarna, waar nodig, tussen haakjes de uitspraak van de klinker(s).
Bijv. Bol [ô], s.; -len, -tsje. Bal, bol.
Bol
adj. Mul. Bol sôn, mul zand.
Achter 'bol' = mul hoeft geen aanduiding omtrent de uitspraak, daar deze
volgens de uitspraaklijst is.
4. Woordsoort, voor hen die het Aasters willen bestuderen, met de letter(s)
van een internationaal bekend woord aangegeven, bijv. s. = substantief =
zelfstandig naamwoord. Bij een onzijdig zelfstandig naamwoord wordt nog
een n. (neutrum) toegevoegd, dus s. n. Zie hiervoor bij de bovenstaande lijst
van afkortingen.
5,6. Dan volgen, gescheiden door een ; het meervoud (pi.) en het verkleinwoord (dim.). Wordt als Aaster woord een verkleinwoord gegeven, bijv.
'aaüokje', dan komt eerst het woord „dim." en daarna het meervoud. Soms
ontbreekt een vorm, soms beide.
7. Nu volgt de vertaling in het Nederlands.
xxiv
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8. Hierna het Aaster taaieigen (cursief aangegeven).
9. Verwijzing naar een ander woord wordt aangeduid door -».
10. Zou er een onduidelijkheid betreffende de klemtoon kunnen zijn dan wordt
een accent geplaatst vóór de lettergreep die de klemtoon krijgt, bijv.
'abon'nearje'.
11. Voor de vervoeging van een aantal werkwoorden: Zie de afzonderlijke lijst.
12. Spreekwoorden en zegswijzen, die in het Aasters ongeveer hetzelfde zijn als
in het Nederlands, zijn in het algemeen niet opgenomen.
13. Van samenstellingen is soms maar een enkel voorbeeld vermeld; de andere
vormen zal de gebruiker zelf wel kunnen vinden.
Bijv. 'flier' (vloer), 'flierkleed', 'fiiermot'.
14. De y wordt beschouwd als /, maar komt er na, dus: 'in', 'yn'; 'stik', 'styk'.
Alvorens het woordenboek te gebruiken, verdient het aanbeveling om naast
deze aanwijzingen ook het vorenstaande gedeelte over de uitspraak te lezen.
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AAD

ACHTERSTOLTSJE

aad [ae], s. aden; -sje. Aard, karakter.
Hi werke dot et so'n - hie, hij werkte
hard.
aadzje [ae], v. Aarden. Jo - nei har, zij
aarden naar haar.
aai, s. -en; -ke. Streling.
aai, s.n. -en; -ke. Ei. Bakt -, spiegelei.
So fol as un -, erg vol. Hi is so bang,
dot jim un - yn syn achterwerk gear
koitsje kon, hij is erg bang. -> aike.
aaidop [o], s.n. -pen; -ke. Eierschaal.
-» aaiedop.
aaiedop [ô], s.n. -pen; -ke. Eierschaal.
-4 aaidop.
aaiekoal, s. Eierkool.
aai(e)leppeltsje, s.n. dim.; -tsjys. Eierlepeltje.
aailokje [o], s.n. dim.; -jys, Eierdopje.
aansen, adv. Aanstonds.
aanstons [ö], adv. Aanstonds.
Aapm*, s. -s. Oom Jacob. -> Jaukom.
aartsfader, s. -s. Aartsvader; kanjer.
aast [ae], s. Oost. Om -, in het oosten.
-» oast.
aastelik [ae], adj. & adv. Oostelijk. -> oastelik.
Aaster [ae], s. -s; -ke. Bewoner van Oosterschelling.
Aasterbarg [ae], s. -en; -je. Bewoner van
Oosterschelling, als scheldwoord.
Aasters [ae], s.n. Dialect van oostelijk
deel van Terschelling.
aasterút [ae], adv. Naar het oosten.
aastom [ae], adv. Langs de oostkant.
abbe'kaat* [ae], s. -katen; -sje. Advocaat.
Hi schruwt as un -, hij schrijft mooi.
-» adfekaat.
abbe'learje*, v. Appelleren (als protest en
rechtsterm).
a'beli*, s. -ën; -tsje. Abeel.
abon'nearje, v. Abonneren.
abrikoas, s. -koazen; -ke. Abrikoos.
achtelik, adj. & adv. Achterlijk.
achteloas, adj. & adv. Achteloos.
achtemeje [eée], -jys. Achtermiddag.
Fon -, vanmiddag. -» achtemidzje.
achtemejys [eé], adv. 's Middags.
achtemidzje. s. -zjys. Achtermiddag.
-» achtemeje.
achtemidzjys, adv. 's Middags.
achter, prep. & adv. Achter, achterhuis.
Hi is -, hij is in het achterhuis. As et

mar - bloegt, als de tegenslagen maar
bij het vee blijven.
achterbekstouw [eè], s.n. -en. Touw
door de onderste gaten van de hesselbladen gesplitst aan de teilt.
achterbensben [eèè], s.n.; -tsje. Achterkleinkind.
achterbynt, s. -> bynt.
achterbloeë, v. Achterblijven.
achterdoar, s. -en; -ke. Achterdeur.
achterdocht, s. Wantrouwen; te late gedachte. Hi mot nei Gryn om -:hij heeft
iets te laat bedacht.
achterêb, s. -en; -ke. Laatste periode van
eb.
achterein, s.n. -en; -tsje. Achtereind; achtergedeelte (schuur) van boerderij.
achterfloed [ôe], s. -en; -sje. Eindperiode
van vloed.
achterfolgje [ô], v. Achtervolgen.
achtergong, s. -en; achtergonkje. Achtergang (tussen schuur en woonhuis).
achterhalje [aá], v. Achterhalen.
achterhinne, adv. Achterheen.
achterhôde, v. Achterhouden.
achterkoes'klinken*, s. Laatste deel van
een begrafenisstoet (waar 't niet zo erg
op indeling aankwam); te bed. Hi is -,
hij is te bed.
achterkoezig* [ôe], adj. Achterhoudend,
bedektelijk. Net -, ronduit. -» bedekkelik.
achterkrêd, s.n. -en; -sje. Houten afsluiting achter op boerenwagen (dicht voor
feestwagen, latten voor bijv. turfrijden). -»torboad.
achterlinkjes, adv. Met rug naar trap eraf
lopen.
achterlitte, v. Achterlaten.
achternei, adv. Achterna.
achteroan, adv. Achteraan.
achteroer [ôe], adv. Achterover.
achterslagter, s.n. -s; -ke. Houten achterdeel boerenwagen, waaraan wielas bevestigd.
achterst, s.n. Graan met onkruidzaad,
ontstaan bij zuivering (waaielitte).
achterst, adj. Achterst; laatste, -e wein,
laatste wagen, -e tsjeel, achterwiel.
achterstefoaren, adv. Achterstevoren.
achterstollig [ô], adj. Achterstallig.
achterstoltsje, s. dim.; -tsjys. Kleine stal
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ACHTERUT

2

BAALJE

i amerrak, s.n. -ken; -je. Rek voor emmers.
achter de grotere.
j Amirika, s.n. Amerika.
achtem!, adv. Achteruit.
achterútavesearje, v. Achteruitgaan (fi- Amirikaan [ae], s. -kanen; -kaantsje. Amerikaan.
nancieel).
achterútgean, v. Achteruitgaan; zieker Ammelôn, s.n. Ameland.
worden.
ammerfol, s. -len. Emmervol. -» amerfol.
achterúthôde, v. Achterhouden (iets).
ammerke, s.n. dim.; -s. Emmertje.
achterútseîte, v. Achteruitzetten; in ge- angel, s. -s; -tsje. Angel (van bijen en van
zondheid achteruitgaan.
gerst).
achtsje, v. Achten.
anys, s. Anijs.
Adam en Eva, s. -'s; -tsje. Monnikskap. ankel, s.n. -s; -tsje. Enkel (v. voet). Oeretfollen, verzwikt.
a'delen [éej, s. pi. -» aidelen.
ankerje, v. Ankeren.
ademhaîje [aá], v. Ademhalen.
adfe'kaat [ae], s. -katen; -kaatsje. Advo- anneksearje [è e], v. Annexeren.
caat. -> abbekaat, odfekaat.
a'pat [a á], adj. & adv. Apart; afzonderlijk.
adfe'tearje, v. Adverteren. -> odfetearje. apenútsje, s.n. dim. -sjys. Apenootje.
adfe'tênsje, s. -sjys; -sitsje. -» odfetênsje. appelsyn, s. -sinen; -syntsje. Sinaasappel.
adfi'searje, v. -+ odfisearje.
appelsmots, s. Appelmoes.
adig, adj. & adv. Aardig; eigenaardig. apteek, s. -teken, -teekje. Apotheek.
-» arig.
apteker [ée], s. -s; -ke. Apotheker.
adigje, s.n. dim. -jys. Wonderlijk iemand.
arbeidsloan, s.n. -en; -tsje. Arbeidsloon.
-» arigje.
admini'straasje [ae], s. -sjys; administra- arbeidzje, v. Arbeiden; werken.
sitsje. Administratie. -> odministraasje. argumentearje [è e], v. Argumenteren.
arig, adj. & adv. Aardig; eigenaardig.
adressearje, v. Adresseren.
-»adig.
aidelen [ée], s. pi. Akkerpaardestaarten
arighyd, s. -hiden; -hydsje. Aardigheid.
(plant). -> adelen.
arigje, s.n. -jys. Wonderlijk iemand.
aike, s.n. dim.: -s. Eitje. -» aai.
-»adieje.
Aike, s. Ar(r)iën, Arjen.
ark, s. -en; -je. Ark. Ode -, oud huis.
aisykje, v. Eieren zoeken.
as[á],conj. Als; wanneer; indien; of. Gretakkedearje, v. Overeenkomen; overweg
ter -, groter dan. Ik wit net, - hi komt, ik
kunnen.
weet niet, of hij komt. -> os.
akkeraat, adj. & adv. Accuraat.
asserant, adj. & adv. Brutaal. -» astrant.
akkeremeisjes*, s.pl. Sneeuwklokjes. asserônsje, s. -sjys;asseronsitsje. Assuran-> sneeklokje,
tie.
akkoad. s. -en. Overeenkomst.
astrant, adj. & adv. Brutaal. -» asserant.
akte, s. -s (-ns*); -tsje. Akte.
Astrein [á], s.n. Oosterend (dorpje).
alkohol, s. -» olkehol.
Astreinjer [á], s. -s. Inwoner van Oosterallappyt*, interj. Aansporing voor paarden.
end.
Almachtige, s. Almachtige, -»Olmachtige. attraksje [áa], s. -sjys; -sitsje. Attractie.
alún, s. Aluin.
attrappearje [áa], v. Betrappen.
ambachtsschoe! [ôe], s. -en; -tsje. Am- ave'ri, s. -ën; -ke. Averij. -» haveri.
bachtsschool,
averuchts fekead, adj. & adv. Helemaal
ambysje, s. -sjys. Ambitie.
verkeerd.
amer, s. -s; -ke. Emmer.
avesearje, v. Vooruitkomen; opschieten.
amerfol. s. -len. Emmervol. -» ammerfol. Bavontuurje [ue], v. Riskeren.
ame'ri, s. -ke. Ogenblik (oorspr. tijd om azem, s. Adem. Gin -jaan, geen antwoord
een Ave Maria
zeggen).
geven.
zand.
Baaidunen,
s.n. teBaaiduinen
(dorpje).
Baaiduner, inwoner van Baaiduinen. baarje [ae], s. -jys. Balie (grote ton), groot
kopje.
baaie, v. Moeilijk lopen in water of mul

wumkes.nl

BAAN

BEADERIG

baan [ae], s. Baan. Net folie folk op 'n -,
niet veel volk op de weg.
baantsjysjager [aea], s. -s; -ke. Baantjesjager.
baar [ae], s. baren; -tsje. Lijkbaar.
baas [ae], s. bazen; -je (-ke). Baas. Et is
de -, het is het beste. Un - keal, een
zwaar kalf. Er - fort worre, een werk
beëindigen; overwinnen.
baat [ae], s. Baat. Lok folt te -, geluk
helpt mee. Son in maan te -, zon en
maan schijnen tegelijk.
babbelje, v. Babbelen.
badde [á]. s. -n. Vloer van boerenwagen.
bage'tel [è], s. -len; -tsje. Bagatel. -» bakketel.
baggerje, v. Baggeren.
baggermol, s. -len; -tsje. Baggermolen.
baitsje*, s.n. -sjys. Bovenkledingstuk met
mouwen van wol of zware stof voor
mannen.
bak, s. -ken; -je. Bak; regenbak; beschuit.
Oan 'e -.', aan tafel!
bakboad, s.n. Bakboord.
bakerje, v. Bakeren.
bakhuus, s.n. -huzen; -húske. Bakplaats.
bakje, s.n. dim.; -jys. Bakje. Un - kofje,
een kopje koffie. Et -fol, overstroming
door dijkbreuk.
bakke'ri, s. -en; -ke (-tsje). Bakkerij.
bakke'tel, s. -len; -tsje. Bagatel. -> bagetel.
bakke'trom, s. -men; -ke. Beschuittrommel.
baks'ammerke, s.n. dim.; -s. Akertje voor
regenbak.
baks'deksel [èe], s.n. -s; -tsje. Deksel v.
regenbak.
bak'seilhalje [aá], v. Bakzeilhalen.
baksoadsje, s.n. dim.; -sjys. Bakzootje.
baksop [6], s. Beschuiten met melk, boter
en suiker, gegeten als het hooi binnen
was.
bakstien, s. -stinnen; -stintsje. Baksteen.
bakswetter, s.n. Water uit regenbak.
bakt, adj. Gebakken.
baktroog, s. -trogen; -ke. Baktrog.
bam'bidig, adj. & adv. Buitengewoon.
Dot is - great, dat is heel groot.
-> onbambidig.
Bammoi, s. -s; -ke. Tante Barber.

bander [á], s. -s; -ke. Brander (v. lamp).
bangeschiter, s. -s; -ke. Bangerd.
bangig, adj. & adv. Bangelijk.
bangmakke'ri, s. -ën; -ke. Bangmakerij.
banhout [á], s.n. Brandhout.
banje [á], s. Brandstof.
bank, s. -en; -je. Bank; wolkenbank. De
son geet onder yn un -, de zon gaat
in een wolkenbank onder.
banke, v. Vertoeven. Wi koenen er net -,
wij konden er niet vertoeven (te drassig, te diep water).
banne [á], v. Branden. - as smoar, geweldig branden.
bannend [á], adj. & adv. Brandend. Hi
is - nysgirrig, hij is heel erg nieuwsgierig.
ban'nettel [á], s. -s; -tsje. Brandnetel.
bannig [á], adj. & adv. Branderig.
banning [á], s. -en; banninkje. Branding.
bar, adj. & adv. Bar, erg. -re sôn, enkel
zand.
barbysjes. Nei de -, om zeep gaan (verbast, v. Berbice (Br. Guyana) m. moordend klimaat).
barg, s. -en; -je. Varken; een liedje, dat
niet geheel gezongen wordt. Un deade
- un stek mear, iemand met weinig
geld, moet nog iets betalen. -> barig,
farken, stek, swijn.
bargebiten, v. Ruzie maken.
bargeboel [ôe], s. -tsje. Smerige boel.
bargegès, s.n. -ke. Varkensgras.
bargehok [o], s.n. -ken; -je. Varkenshok.
barge-ie(r)pel, s. -s; -tsjys. Aardappel (ge(kookt) als varkensvoer.
bargekop [o], -pen; -ke. Varkenskop,
o.a. gegeten op Montsjebjear.
bargemot [ô], s. -ten; -sje. Bergamot (soort
peer).
bargeslok, s. -ken; -je. Borrel bij varkensslachten.
bargslachtsje, v. Varkensslachten.
barig, s. bargen; bargje. Varken. -> barg,
farken, swijn.
barnstien, s.n. Barnsteen.
barnstinnen, adj. Barnstenen.
barrels, s.pl. Barrelen. Oan -, kapot.
ba'searje, v. Baseren.
basselje [á], v. Vuile voetstappen maken.
be'aasten, prep. & adv. Beoosten. -> beasen.
bead, s. -en; -sje. Baard.
beaderig, adj. Slecht geschoren.

wumkes.nl

BEALIG

4

bealig, s. -en; -je. Lichaam (ruwe taal).
Op syn -jaan, slaag geven. De -fol ha,
veel gegeten nebben.
bealigje, v. Hard werken.
beam, s. -en; -ke. Zitstok voor kippen.
bear, s. -en; -ke. Beer; stenen muursteun.
Un -fon ien maitsje, niet ernstig dreigement tegen kinderen. So sterk as un -,
heel sterk.
be'arbeidzje, v. Bearbeiden.
beare*, v. Bulderen.
bearemuts. s. -en; -ke. Beremuts.
bearkefot [o], s.n. Hard vet, soms in
poedervorm.
be-asen, prep. & adv. Beoosten. -» beaasten.
bebakenje, v. Bebakenen.
be'bèkje, v. Bepraten. Wot hajim te -n?
Wat hebben jullie te bepraten?
bêd, s.n. -en; : sje. Bed. Op - gean, naar
bed gaan. Út 'e -, uit bed. Mei - in
bulster, met alles.
bedaarje, v. Bedaren; belanden. Wer is
dot bedaret, waar is dat gebleven.
-> besauwje.
bêdbankje, s.n. dim.; -jys. Bankje om in
de bedstede te komen.
bêdbodsje [ö], s.n. dim.; -sjys. Bergplankje
in bedstede.
bedegoed [ôe], s.n. Beddegoed.
bedekkelik, adj. Achterhoudend. Hi is
net -, hij spreekt ronduit. -» achterkoezig.
bêdekwost [o], s. -en; -je. Beddekwast.
be'del, prep. -» bidel.
bedelaarskoer [ée ae ôe], s. -korren;
-korke. Un - hanget gin 100 jier for
deselde doar, het blijft niet altijd slecht
gaan.
be'deltenis, s. -» bideltenis.
bedêre, v. Bederven; verwennen.
be'dest*, adj. Bewusteloos.
be'deste*, v. Flauwvallen; bezwijmen.
-> beswime.
bedykje, v. Bedijken.
be'doan, adj. Bedorven; verwend.
bedoele [ôe], v. Bedoelen.
bedonderje, v. Bedriegen.
bêd'opmaitsje, v. Bed opmaken.
bedrêge*, v. Bedriegen.
bedrinke, v. Op de gezondheid van een pasgeboren veulen drinken; bedrinken.
bedrippe, v. Bedruipen. Hi kon him -,
hij kan in zijn onderhoud voorzien.

BEGRETSJE

bedroeve, v. Bedroeven (ergens over).
-> bedruwe.
bedruauwen -» bedruouwen.
bedruouwen, adj. Bedreven; bekwaam.
bedruw, s.n. -en ;-ke. Bedrijf. Dot is syn -,
die handeling is van hem afkomstig.
bedruwd, adj. & adv. Erg; bedroevend.
bedruwe, v. Jim sonnen jim er oer -, men
zou zich er over bedroeven. -» bedroeve.
bedschot [o], s.n. -ten; -sje. Houten kamerwand, waarachter bedsteden.
bêdsek [è], s. -ken; -je. Bedovertrek.
bêdsje, s.n. dim.; -sjys. Bed; klein bed.
Un - bêntsjys, een bed sperziebonen.
bêdsplank, s. -en; -je. Plank langs voorkant v. bedstede.
bêdstrei, s.n. Bedstro.
beëdigje [eée], v. Beëdigen.
beest, s.n. -en (besen); -je. Rund; beest.
-> besen.
beestegoed [ôe], s.n. Kwajongens.
beestemerk [eè], s. -en. Veemarkt.
beet, s. Beet. Opklimmende -, stijgend
tarief bij het kaarten.
befearen, adj. Bevaren. - seemon, ervaren
zeeman.
befeiligje, v. Beveiligen.
befestigje [eèe], v. Bevestigen; vastmaken; dominee aan zijn gemeente verbinden.
befiele, v. Bevoelen.
befining, s. -en. Bevinding.
beflappe, v. Vangen (onder net bijv.).
befolle [6], v. Bevallen.
befollig [o], adj. & adv. Bevallig.
befolling [ô], s. -en. Bevalling.
befredigje [eée], v. Bevredigen.
befreonet, adj. Bevriend.
befreze [eée], v. Bevriezen.
begaffefje, v. Bereiken; te pakken krijgen.
Ik kon et net -, ik heb het te druk.
begapje, v. Wijd genoeg gapen.
begean. v. Begaan; volbrengen; Hi kon
[o] et net -, hij heeft te veel werk.
begeanbaar, adj. Begaanbaar.
begien, adj. Bedreven; bij de pinken.
begnibbelje*, v. Beknibbelen. -> beknibbelje.
begosseld* [ó], adj. Licht verwelkt; bestrooid met meel.
begra(f)fenis, s. -sen. Begrafenis.
begrave, v. Begraven. -> opdrêge.
begretsje [e èe],v. Begroten; spijten. ->tên.
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begrettelik, adj, & adv. Spijtig.
begryp. s.n. begripen. Begrip; oordeel
Dot is syn -. dat is zijn mening. Wot
un -, hoe is hef mogelijk?
begripe, v. Begrijpen. Ik ha et net op him
begrypt, ik heb het niet op hem begrepen.
begripeiik, adj. & adv. Begrijpelijk.
begunstigje [û], v. Begunstigen.
behalje [á], v. Inhalen (met lopen enz.).
behangje, v. Behangen.
behôd, s.n. Behoud.
behôde, v. Behouden; bijhouden (met
lopen). Ik kon him net -, ik kan hem
niet bijhouden. -> bihôde.
beholve [6], conj. & prep. Behalve.
behondeling [6], s. -en; behondelinkje.
Behandeling.
behondejje [ó], v. Behandelen.
behostje [ö], v. Zien aankomen. Ik sil di
wot ~, ik zal je zien aankomen, ik denk
er niet aan.
behuzet, adj. Behuisd.
bei, s. -en; -ke, Bes.
beieboom, s. -bomen; -boomke. Bessestruik.
beietak, s. -ken; -je. Duindoorn. -» hagedoarn.
beigear, num. Beiden.
beikeheide, s. Amerikaanse veenbes
(cranberry-heide). -> leppeltsjeheide.
beikesykje, v. Cranberries zoeken.
beile, v. Springen van teeldriftige koeien
op elkaar.
be-ynfloedzje [ôe], v. Beïnvloeden.
beitelje, v. Beitelen.
bejaan, v. Schikken. Bi kon him er net
yn -, hij kan zich er niet in schikken.
bejeure, v. Maken.
bejipje, v. Nog net veilig in water staan.
-»jipje.
bejiret, adj. Bejaard.
be'jiretenhuus, s.n. -huzen; -húske. Bejaardenhuis.
bejitte, v. Begieten.
bek, s. -ken; -je. Bek. Et ein yn 'e - ha,
moe zijn. Syn - yn beie honnen ha,
veel p/aten. Op 'e - slaan, met woorden het zwijgen opleggen. Er gin - op
sette, iets niet willen eten. Út 'e - snein,
precies gelijkend. Un - as un heaschún
(opsneine leas), een mond als een hooischuur (opengesneden laars).
bekappe, v. Bijwerken (met bijl of zeis).

BELANGRYK

bekend [e è], adj. Bekend (op de hoogte);
toegegeven. -» bekond.
bekende, s. -n. Bekende. -» bekonde.
bekenne, v. Bekennen. -» bekonne.
bekfol, s. -len. Bekvol.
bekyks, s.n. Bekijk.
bekje, s.n. dim.; -jys. Kleine bek.
bekje, v. Druk praten.
beklaagje, v. Beklagen.
beklaaie, v. Bekleden; afleggen van een
dode. -> oofleze.
beklaauwe, v. Bijelkaar schrapen. Jo wol
olies -, zij zijn hebberig.
beklag, s.n. Beklag. Yn - wêze, beklaagd
worden.
beklieme, v. Besmeren; vuilmaken.
beklinke, v. Slinken bijv. v. grond; overeenkomen; verminderen. -» ynklinke.
beklonken, adj. Geslonken; vermagerd;
overeengekomen.
beklopje [ó], v. Bekloppen.
bekluve, v. Bekluiven. -> beorvelje.
beknibbelje, v. Beknibbelen. -» begnibbelje.
beknikt, adj. Slim; bij de pinken.
beknoffelje, v. Iets met moeite doen.
bekôdzje, v. Kou vatten.
bekoegelje, v. Bekogelen.
bekoelje [ôe], v. Bekoelen.
bekommerje, v. Bekommeren.
bekond [6], adj. Bekend. Ik bin hir net -,
ik weet de weg hier niet. Hi komt
mi - foar, hij komt me bekend voor.
-» bekend.
bekonde [ô], s. -n. Bekende. -» bekende.
bekonkelje, v. Bekonkelen.
bekonne [6], v. Bekennen. -> bekenne.
bèkoof, adj. Bekaf.
bekoperd, adj. Bekoperd (van koperen
huidplaten voorzien (van houten
schip) ). -* fekoperd.
bekostigje [o], v. Bekostigen.
bekroane, v. Bekronen.
bekroepe, v. Bekruipen. Et bekroept mi,
het beangstigt me.
bekrosse [o], v. Bekrassen.
bekstik, s. -ken; -je. Veelprater.
bekstoliig [o], adj. Gevoeligheid in bek v.
paard; met tegenzin eten door paard.
bekwaam, adj. & adv. Bekwaam; in staat.
Hi wae net -, hij was dronken.
bekweadigje*, v. Bezondigen.
bel, s. -len; -tsje. Bel; groot glas drank.
belangryk, adj. Belangrijk.

wumkes.nl

BELAZERJE

6

belazerje, v. Belazeren.
belead, adj. Gewend aan tuig (van paard).
belegerje [eéee], v. Belegeren.
beleizen, adj. Belezen.
beleze [eée], v. Beleggen.
Belg, s. -en; -je. Belg. -* Bels.
belibje, v. Beleven.
belie, v. Ontgelden.
beloere [ôe], v. Beloeren (van vrijend
paartje, van vogel (om zijn eieren) ).
belokse, v. Verrassen (eend op nest, vrijend paartje); een vrijer krijgen. Jo hat
him beleihst, ze heeft hem als vrijer
gekregen.
belônje, v. Belanden.
belôns, s. -zen; -ke. Balans; evenwicht.
belôns, prep. & adv. Langs. -> bilôns.
belosting [ô], s. -en. Belasting.
Bels, s. Belg; Belgisch paard. -» Belg.
belude, v. De klok luiden bij iemands
overlijden.
belústerje, v. Beluisteren.
bemachtigje, v. Bemachtigen.
bemetsejje [eèee], v. Bemetselen.
bemonning [ó], s. -en; bemonninkje. Bemanning.
ben, s.n. -tsje. Kind.
bên, s. -en; -tsje. Boon.
bènachtig, adj. & adv. Kinderachtig.
benadeije [ae], v. Benaderen.
béne, v. Drenken.
beneideejje, v. Benadelen.
bênepúl, s. -puien; -tsje. Boneschil.
benie, v. Benieuwen; benijden.
benypt, adj. Klein; gierig; kleinzielig. Et
keamerke wae -, het kamertje was bekrompen.
bennefamd, s. -famden; -famke. Kindermeisje.
bennefelamming, s. Kinderverlamming.
bennepraat [ae], s. -sje. Kinderpraat.
benneschyn, s. Kindsheid. Yn 'e -, kinds.
bennewein, s. -en; -tsje. Kinderwagen.
bennewerk [èeè], s.n. -je. Kinderwerk.
bennig, adj. & adv. Kinderachtig.
benoaden, prep. & adv. Benoorden. - om,
aan de noordkant langs.
bènsbèn, s. -tsje. Kleinkind.
bènsel, s. -s; -tsje. Takeling (touwtje om
het eind van een tros gewonden tegen
rafelen).
bênselje, v. Takeling omleggen.
bêntsje,
s.n. dim.; -tsjys. Sperzieboontje.

BESCHIMMELJE

bêntsjestok [o], s. -ken; -je. Stok bij
sperziebonenplant.
beoardeelje, v. Beoordelen.
beontwoadzje [o], v. Beantwoorden.
beorvejje* [o], v. Schoon eten (afkluiven
van beentjes). -* bekluve.
beplakje, v. Beplakken.
beplokje [ô], v. -> bepluitsje.
bepluitsje, v. Los hooi van zijkanten hooivak afplukken of van wagen (bij het
hooirijden). -* beplokje.
bepraatsje [ae], v. Bepraten; iemand achter zijn rug bekritiseren.
bêr*, s. Beurt. -» bet, beurt.
bêre, v. Gebeuren; innen. Jild -, geld
innen. Et mei mi noe nog -, ik beleef
het nu nog.
berêde, v. Beredderen; verzorgen. Beesten
-, vee verzorgen.
bereke [e é e], v. Er bij kunnen; bereiken.
berekkenje, v. Berekenen.
berêste, v. Berusten.
bergein, s. -en; -tsje. Bergeend.
bergje, v. Bergen.
bergloan, s.n. -en; -tsje. Bergloon.
berichtsje, v. Berichten.
bende, v. Berijden.
beriden, adj. Bereden. Et hos is -, het
paard is gewend aan een ruiter.
beried, s.n. Beraad.
beriede, v. Beraden.
berieden, adj. Besloten. Hi wae gaauw -,
hij had snel besloten.
beringet, adj. Met ringvormige vlekken.
berinne, v. Belopen (bedragen); inhalen.
Koest him -? Kon je hem inhalen?
berm, s. -en; -ke. Berm. -> bermt.
bermt*, s. Berm. -> berm.
beroedling [ôe], s. -en. Beroerling.
berouwje, v. Berouwen.
besauwje*, v. Bedaren. Doe besauwe hi,
toen bedaarde hij.
beschämet, adj. & adv. Beschaamd.
beschanje [á], v. Met gespreide benen bereiken.
bescharrelje, v. Met moeite verrichten.
bescheadiging, s. -en; bescheadiginkje.
Beschadiging.
bescheadigje, v. Beschadigen.
bescheid*. Jo dinen goed -, ze dronken
en aten lekker.
beschermje [eèe], v. Beschermen.
beschilderje, v. Beschilderen.
beschimmelje, v. Beschimmelen.
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best, adj. & adv. Best.
beschine, v. Beschijnen.
best, s.n. Best. Syn - dwaan, zijn best
beschruwe, v. Beschrijven.
doen.
beschuldigje, v. Beschuldigen.
bestammerje, v. Hakkelend praten.
besearje, v. Bezeren.
beste, v. Barsten.
besen [ée], s.pl. Runderen; vee.
beset [eè], adj. Bindtouw met duim vast- beste, v. Oprijgdraad naaien.
drukken bij rietdekken. Naauw -, gie- bestean, v. Bestaan; zijn. So - se net,
zo zijn ze niet.
rig. -» halje.
besette, v. Bezetten; verkrijgen; bedek- bestean, s.n. -tsje. Un goed -, een goed
bestaan.
ken. Hi kon et net -, hij kan het niet
krijgen. Mei de finger -, met de vinger bestekje [e è e], v. Van een omheining
voorzien.
bedekken.
besiden, adv. Naast, op zij. Et hos sprong bestekke*. v. Omkopen. -» omkeapje.
- út, het paard maakte een zijsprong. bestelle, v. Bestellen; bestelen.
besidzje, v. Bezaaien.
bestêre, v. Besterven.
besiferje, v. Becijferen.
besterig, adj. Met barsten.
besyk, s.n. -siken; -sykje. Bezoek.
bèstyd, s.n. -tiden; -tydsje. Bedstede.
besiking, s. -en. Bezoeking.
bestjoer [ôe], s.n. -en; -ke. Bestuur.
besykje, v. Bezoeken.
bestjoere [ôe], v. Besturen.
bestopje [ô], v. Toedekken; begraven.
besjean, v. Bezien.
-» fjoer.
besjitte, v. Beschieten.
besjitten, s.n. Met hout bekleed deel (van bestormje [ô], v. Bestormen.
binnenkant dak).
bestrale [ae], v. Bestralen.
beslaan [ae], v. In beslag nemen; paard bestrie, v. Bestrooien.
van hoefijzers voorzien; aflopen; een bestrike, v. Bestrijken. Fost -, vorst van
gevraagde prijs direct accepteren. Et
huis met kalk bestrijken.
schilden beslagt de hele morre, het schil- bestudearje, v. Bestuderen.
derij neemt de hele muur in beslag.
Et is goed beslein, het is goed afgelo- besuien, adv. & prep. Bezuiden.
pen. Hi hat mi beslein, hij heeft mijn besunigje, v. Bezuinigen.
beswier, s.n. -en; -ke. Bezwaar.
vraagprijs geaccepteerd.
beswierje, v. Bezwaren (bijv. van gebesliepen, adj. Beslapen.
weten). -» beswirje.
beslút, s.n. -sluten. Besluit.
beswike, v. Bezwijken.
beslute, v. Besluiten.
beswime, v. Bezwijmen. -> bedeste.
besmêre, v. Besmeren.
besnie, v. Overelkaar lopen van touw om beswirje, v. Bezwaren (iets zwaars toevoegen, met hypotheek bezwaren).
bolder of winch; besnijden.
besoene [ôe], v. Zoenen. Hi doer de rondte -» beswierje.
net -, hij durft niet alle vrouwen zoe- bêt*, s. Beurt. -» beurt, bêr.
betalje [á], v. Betalen.
nen (bijv. op bruiloft).
betankje, v. Bedanken.
besoerje [ôe], v. Bezuren.
beteare, v. Invouwen; aflopen. Un brifke
besondigje, v. Bezondigen.
yn beteard, een briefje ingevouwen;
besparje, v. Besparen.
goed beteard, goed afgelopen.
bespilet*. adv. Op. Et iten wae -, het eten
beteikenje*, v. Betekenen. -» betekenje.
was op.
besponne [6], v. Meten met afstand tussen betekenje [eéee], v. Betekenen. -> beduim en pink van gespreide hand. teikenje.
betere, v. Verwelken.
-> spon.
besprek [e è], s.n. Besprek. Mei un saak bètèrjyster*, adv. De dag vóór eergister.
yn - vieze, in onderhandeling zijn.
betiid, adv. Vroeg. Mons [ö], -, 's morgens vroeg.
bespuitsje, v. Bespuiten.
betimmerje, v. Betimmeren.
bessel, s. -s; -tsje. Oprijgsel.
betingje, v. Bedingen.
bessemer, s. -s; -ke. Hangbascule.
betinke, v. Bedenken.
best, s. -en; -je. Barst.
betinksel, s.n. -s; -tsje. Bedenksel.

wumkes.nl

8

BETÔCHT
betôcht, adj. Bedacht.
betoeft, adj. & adv. Slim, knap.
betonje, v. Betonnen (met tonnen afbakenen).
betrapje, v. Betrappen.
betsjinde, s. -n; -tsje. Bediende.
betsjinje, v. Bedienen.
bette, v. Aftrappen van gerstekorrelnaalden door paarden.
better, adj. & adv. Beter.
betteije, v. Beteren.
betterschip, s. Beterschap.
betwifelje, v. Betwijfelen.
beugeltos [o], s. -sen; -ke of -je. Beugeltas.
beuke, v. Beuken; dorsen door graanschoven op balk te slaan.
beuker, s. -s; -ke. Iemand die graan
beukt.
beuker, s. -s; -ke. Kleuter.
beukhout, s.n. -en. Balk waarop rogge of
haver gebeukt werd.
beurt [eû], s. -en; -sje. Beurt. ->bêt, bêr.
bewapenje, v. Bewapenen.
bewarje, v. Bewaren.
bewasemje, v. Bewasemen.
bewege [eée], v. Bewegen. Wot hat him
beweegd, wat heeft hem bewogen.
-» fewege.
beweidzje, v. Beweiden.
bewenje [eèe], v. Bewonen.
bewennet, adj. Bewoond.
bewerkje [e è e], Bewerken.
bewês(t)en, prep. & adv. Bewesten.
bewiis, s.n. bewizen; bewyske. Bewijs.
bewiize, v. Bewijzen.
bewisje, v. Duidelijk maken.
bewonderje, v. Bewonderen.
bewrotte, v. Door hard werken verkrijgen.
bezighyd [é], s. -hiden; -hydsje. Bezigheid.
bezroen [ôe], s.n. -en; -tsje. Boezeroen.
bi, adv. & prep. Bij. Yn 1900 of der - om,
omstreeks 1900; - touw, aan het touw;
- domeni's, meisters, bij het huis van
dominee, meester; -fyftien, bij strandpaal (km-paal) vijftien. -» strônpeal.
bi*, s. Bij. herig (fleurig) as un -, ijverig
(vrolijk) als een bij; de -ën komme út*,
gezegd tegen iemand die zelden buiten komt.
bibaantsje [ae], s.n. dim.; -tsjys. Bijbaantje.
bibberje, v. Bibberen.

BIKONTOAR

bibel, s. -s; -tsje. Bijbel.
bibeleteek, s. -teken; -teekje. Bibliotheek.
bibelleizing, s. -en; -leizinkje. Bijbellezing.
bibels, adj. Bijbels.
bibeltekst [eè], s. -en; -je. Bijbeltekst.
bibringe, v. Bijbrengen.
bi'dèl, prep. Bij neer. Bi dune del, bij
duin neer. - de dune, onderaan het
duin. -> bedel.
bi'deltenis [èe], s. Beneden. Nei de -,
naar de laagte. -> bedeltenis.
bider'hôn, adj. Bijdehand. Un - famke,
een bijdehand meisje. Et ode hos
roon -, het oude paard liep a. d. linkerkant (in een tweespan). Bin jim -?
zijn jullie al op en gekleed?
bidraaie, v. Bijdraaien.
biede. v. Bieden. -» bjeade.
bien, s.n. Been (stofn.). Un -en leppeltsje,
een benen lepeltje.
biender, s. -s; -ke. Boender.
biendroeg, adj. Beendroog; erg droog.
biene, v. Boenen.
bienkonder [o], adv. -> bienkorm.
bienkorm [ó], adv. Bijelkaar. -> bienkonder.
bies, s. biezen; bieske. Pitrus.
biet, s. -en; -sje. Biet.
bietwottel [ö], s. -s; -tsje. Beetwortel.
bietwottelsoeker [ö], s. Bietsuiker.
biezem, s. -s; -ke. Bezem. So greatsk as
un -, heel trots.
biezen, adj. Biezen. - mot [ö], biezen mat.
bifetsjinje, v. Bijverdienen.
bifolle [ó], v. Bijvallen.
biforje [ó], v. Extra voer geven.
bigeloof, s.n. -loven. Bijgeloof.
bigelovig, adj. Bijgelovig.
bigeluud, s.n. -geluden; -geluudsje. Bijgeluid.
bihôde, v. Bijhouden. -» behôde.
bijechtsje [è e], v. Bijlichten; op de hoogte
brengen. Ik sil di -, ik zal laten zien,
dat ik je doorzie.
bikaat [ae], s. -katen; -kaatsje. Bijkaart
(bij kaartspel).
bikje, v. Bikken (v. stenen); eten; spel
met noten.
bikkelje, v. Bikkelen (meisjesspel).
bikomme, v. Bijkomen.
bikomstig, adj. Bijkomstig.
bikontoar [6], s.n. -en; -ke. Bijkantoor.
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BIKSTIEN
bikstien, s.n. Gemalen zandsteen of dakpannen als nat schuurmiddel. -> wietschirje.
byl, s. bilen; -tsje. Bijl.
bileze, v. Bijleggen; vaag herinneren. Un
feschil -, een kwestie bijleggen. Et leit
mi bi, ik herinner me vaag. -»bistean.
biljat [á], s.n. -s; -sje. Biljart. -» biljet.
biljatte [á], v. Biljarten. -> biljette.
biljet [è], s.n. -ten; -sje. Biljet; biljart.
-» biljat.
biljette*, v. -» biljatte.
biljoen [ôe], s.n. -en; -tsje. Biljoen.
bilôns, prep. & adv. Langs. Húske -,
langs alle huizen. -» belôns.
bilsucht, s. Boutvuur (runderziekte).
biltsjebôltsje, s.n. dim.; -tsjys. Kadetje.
binaam, s. -namen; -naamke. Bijnaam.
bynder, s. -s; -ke. Schovenbinder.
bine, v. Binden; vastbinden van bosje riet
bij rietdekken. -» halje.
binei, adv. Nabij. - komme, naderen;
- 20, bijna 20 (jaar).
bingel, s. -s; -tsje. Deugniet.
bingelje, v. Zich ophouden. Net so om 'e
huus hinne -, niet zo bij het huis blijven omhangen.
bin je*? Werd vroeger geroepen in plaats
van „volk".
bin(ne), v. Zijn.
binnenbôn, s. -en; -tsje. Binnenband.
binnendyks, adj. & adv. Binnendijks.
binnendoar, s. -en; -ke. Kamerdeur.
binnendune, s. -dunen; -dúntsje. Binnenduin.
binnenfeat, s. Binnenvaart.
binnenkoats, s. Binnenkoorts.
binnenlôn, s.n. -en. Binnenland.
binnenmorre [ó], s. -morren; morke.
Binnenmuur.
binnentos [ó], s. -sen; -ke (-je). Binnenzak.
binnentrog, adv. Binnendoor.
binnenwetter, s.n. Binnenwater.
bynt, s. -en; -sje. Touw aan voor- en achterkant (foar- en achterbynt) van boerenwagen, waarmee de boom over voer
hooi of graan vastgehouden wordt.
bynt, s. -en; -sje. Verbindingsbalk (grette
of heage balk) tussen twee stijlen in
boerenschuur. -» swing.
bynt, s. -en ; -sje. Hoofdstel voor paard
(van leer of zeildoek). -» heiter.
biposje [o], v. Bijpassen.

BLEAT

bisaak, s. -saken; -saakje. Bijzaak.
bisette, v. Lichamelijk opbrengen. Hi kon
net folie -, hij heeft weinig lichamelijke reserves.
bislybje, v. Bijslijpen.
bismaak, s. -smaken; -smaakje. Bijsmaak.
bispikerje, v. Financieel helpen.
bispringe, v. Bijspringen.
bistean, v. Bijstaan; vaag herinneren. Et
steet mi bi, ik meen me te herinneren.
-* bileze.
bistelle, v. Bijstellen.
bit, s. -ten; -sje. Wak; bijt.
byt, s. biten; -sje. Beet (hap); bit (ijzeren
stang in bek v. paard). -» biten.
bite, v. Bijten.
biten, s.pl. Paardetuig. - opnomme, tuig
opbergen. -»byt.
bytsje, s.n. dim.; bytsjys. Beetje.
bittel, s. -s; -tsje. Houten hamer voor
het in de grond slaan van tsjesken.
-» klopper.
bitterje. v. Bitteren.
biwènje [èe], v. Bijwonen.
biwerkje [èe], v. Bijwerken.
bjeade*, v. Bieden. -» biede.
bjear, s.n. -en. Bier; jaarlijkse financiële
afrekening door vertegenwoordigers
van de bonen. -> Borrebjear.
bjist, s. Biest,
bjoeë*, v. Blijven. -» bloeë.
bjoon*, part. Gebleven; op zee omgekomen. -> blouwen.
bjuskje*, v. Morsen.
blaauw, adj. Blauw. So - as potlood,
donkere regenlucht.
blaauw, adj. Vol. De lucht is nog - f on
degen, er is nog tijd genoeg.
blaauw, s.n. -e; -ke. Blauw. Dot - liket
mear op pasen, dat blauw lijkt meer
op paars.
blaauwbekje [è e], v. Blauwbekken.
blaauwe mig, s. -gen; -je. Blauwe bromvlieg.
blaauwe stikel, s. -s; -tsje. Blauwe zeedistel. -» stikel.
blaauwfarvje, v. -» heksje.
blaauwke, s.n. dim.; -s. Kleine blauwe.
blaauwsel, s.n. Blauwsel.
blafje, v. Blaffen.
blakstil, adj. Bladstil.
blankje, v. Wassen van kindergelaat.
bleat, adj. Bloot. Yn 'e -e kop, blootshoofds. -» roeg.
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blêd, s.n. -en; -sje. Blad (v. plant en boek);
handsteun aan zichthout.
blêdsje, s.n. dim.; -sjys. Langwerpig plat
gebak; blaadje. Yn un breed - stean,
in een goed blaadje staan.
bleekpoeier, s. Bleekpoeder.
bleis, s. bleizen; -ke. Bles. Readbleisde
merje, bruine blesmerrie.
blêre, v. Huilen; schreeuwen van geit en
schaap.
bli, adj. Blij. - as un ingel, heel blij.
blydschip, s. Blijdschap.
blier, s. -en; -ke. Blaar.
bliesbolg [6], s. -en; -je. Blaasbalg.
blieze, v. Blazen.
blyk, s.n. bliken; -je. Blijk.
blike, v. Blijken.
blikgot [o], s.n. -ten. Pijnlijk achterwerk.
blikje, s.n. dim.; -jys. Blik (voor opvegen
van stof); afdekking van kachelvulopening.
blikken jekket*, s. -s; -sje. Zomerjas van
gladde zwarte stof.
blimoedig [ôe], adj. & adv. Blijmoedig.
blyn, adj. Blind.
blyn, s. blinen; -tsje. Blind (vensterluik).
blyndoek, s. -en; -je. Blinddoek.
blinen, s. bline; blyntsje. Blinde slok (uit
kruik).
blineterm [eè], s. -en; -ke. Blindedarm.
blink, s. -en; -je. Opklaring (v. hemel).
blinke, v. Blinken.
blodside [o], s. -n; blodsydsje. Bladzijde.
bloed [ôe], s.n. Bloed.
bloedblier [ôe], s. -en; -ke. Bloedblaar.
bloeddruk [ôe], s. Bloeddruk.
bloede [ôe], v. Bloeden.
bloed-ier [ôe], s. -en; -ke. Bloedader.
bloedkraalje [ôe ae], s. -jys; -tsje. Bloedkoraal.
bloedsoeger [ôe oê], s. -s; -ke. Bloedzuiger. -* fottekroeper.
bloedwost [ôe ö], s. -en; -je. Bloedworst
bloeë, v. Blijven. -» bjoeë.
bloeisel, s.n. -s ;-tsje. Bloesem.
blokje, s.n. dim.; -jys. Hijsblokje.
blokje [ô], v. Blokken.
blokkedoas [ô], s. -doazeu; -doske [ö].
Blokkendoos.
blokschip [o], s.n. -pen; -ke. Onttakeld
schip (dienende als hospitaal, wachtschip enz.). Hi tsjinnet op et -, hij is
bij de marine.
bloktsjeel [o], s. -tsjillen; -tsjiltsje. Dicht

BODZJE

wiel (zonder spaken) en zonder ijzeren
band om het wiel).
blom, s. -men; -ke. Bloem. Yn 'e -, in de
bloei.
blombol [o 6], s. -len; -tsje. Bloembol.
blomje, v. Bloeien.
blomkeheide, s. Amerikaanse veenbes.
blomkesykje, v. Bloempjes plukken.
blomkoal, s. -en; -tsje. Bloemkool.
blommetún, s. -tunen; -tsje. Bloementuin.
blommig, adj. Bloemig (v. aardappelen).
blompot [o ô], s. -ten; -sje. Bloempot.
blôre, s. -n. Onbehouwen iemand, die
weinig zegt.
blos [o], s. Op un - komme, vergeefs
komen.
blouwen, part. Gebleven (o.a. op zee).
-> bjoon.
blus, adj. Blut.
boad, s.n. -en; bodsje [ö]. Bord (van hout).
Un - for 'e kop ha, zeer brutaal zijn.
boad, s. -en; -sje. Boord (hals).
boad, s.n. Boord (van schip). Oan -, aan
boord.
boade, s. -n. Bode, boodschap. Hi hat de
- hèn, hij heeft de boodschap gekregen,
de bode is bij hem geweest.
boar, s. -en; -ke. Boor. So stomp as un -,
erg stomp.
boar'izer, s.n. -s; -ke. Boorijzer.
boarje, v. Boren.
boarsolf [6], s. Boorzalf.
boarwetter, s.n. Boorwater.
boas, adj. & adv. Ruw (weer).
boat, s. -en; -sje. Boot.
boatsheak, s. -en. Bootshaak.
boatsmon [o], s. -nen; -tsje. Bootsman.
bobbekop [oô], s. -pen. Stroef persoon.
bocht, s. -en; -je. Bocht. De - omgean,
sterven.
bod [6], s.n. Bod.
bod [ô], s.n. Bad.
bodde, s. War. Yn 'e -, in de war.
boddeboel [ôe], s. Warboel.
bodding [6], s. -s (-en). Badding.
bodgost [óö], s. -en; -sje. Badgast.
bodpak [o], s.n. -ken; -je. Badpak.
bodplaats [ô ae], s. -en; -ke. Badplaats.
bodschip [ö], s. -pen; -ke. Boodschap.
bodsje [ö], s. dim.; -sjys. Bordje; plankje.
Fon et boppenste -, van de bovenste
plank. So plot as un -, zo plat als een
plankje.
bodzje, v. In de war komen. De keilen
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bin boddet. de touwen waarmee de kal- boie, s. -n; boike. Baby. -» hatsje.
veren vastgezet zijn, zitten in de war. boiebak, s. -ken; -je. Houten bak voor
boeg [oê], s. -en; -je. Boeg. For 'e - ha,
babyuitzet.
voor de boeg hebben.
bok, s. -ken; -je. Bok (dier, hijswerktuig,
hulpwerktuig, nors iemand). Hi silfan
boege [oêj, v. Buigen.
'e - drome, hij zal onaangename erboegsearje, v. Boegseren. -» boeksearje.
varingen opdoen.
boegsprytrinne, v. Boegspriet lopen
bokje. Hi dogt -, hij speelt niet eerlijk.
(spel). -* boekspryt.
boegtang [oê]. s. -en; boegtankje. Buig- bokke, v. Bukken.
tang,
bokkebaai, s.n. Dikke baaien stof.
boei, s. -en; -ke. Boei. Un kleur (kop) as bokkepoat, s. -en; -sje. Bokkepoot; teerun -, blozend gezicht van warmte of
kwast.
verlegenheid.
bokkesgrot [o o], s. Boekweitegort. -»bopboek, s. -en; -je. Buik. Un - as un borge- pesgrot.
meister (as un dune), dikke buik. - op 'e boks, s. -en; -ke. Broekspijp. Mei twae
leest, veel eten.
fotten yn ien - stappe, uit zijn humeur
boekdeliing, s. -en. Houten vloer op
zijn.
scheepsbodem.
boksizer, s.n. -s; -ke. Boksbeugel.
boekekos [ô], s. -sen; -ke. Boekenkast. bokstean, v. For ien -, iemand over je
boekelapper*, s. Yt net te folie: de - is
heen laten klimmen of springen.
dead, eet niet te veel: de buikrepara- bokwit, s. (n.). Boekweit.
teur is dood.
bokwittenmoai, s.n. Boekweitemeel.
boekelezer [eée], s. -s; -ke. Boekelegger.
bol [ô], s. -Ien; -tsje. Bol; bal.
boekenhout, s.n. Beukenhout.
bol [o], s.n. Bal (danspartij). -> dônsjen.
boeketos [o], s. -sen; -ke. Boekentas.
bol, adj. Mul. - sôn, mul zand.
boekhôde, v. Boekhouden.
boekhôder, s. -s; -ke. Boekhouder; boek- boldadig [ôae], adj. & adv. Baldadig.
houder van de bonen sluit borreboek bolderje [o], v. Bulderen (van wind).
-» beare.
af. schrijft landverhuringslijsten, briebôle, s. -n; bôltsje. Speciaal brood.
ven, rekesten enz.
Krente-, tulle-, swiete-, krentenbrood,
boekje, v. Boeken.
tulband, suikerbrood. So goed as -,
boeksearje, v. Boegseren. -» boegsearje.
doodgoed.
boekspryt, s. -spriten; -sprytsje. Boeg- bolle, s. -n ;boltsje. Stier. Hi saag so swat
spriet.
as un -, hij keek heel boos. De - bi
boel [ôe], s. Boel. Un -, veel; rommelig.
et schiene ein ha, de spijker op de kop
Wot un -, wat veel; wat is het erg.
slaan. Onder 'e -, koe naar de stier.
boeigoed [ôeôe], s.n. -en; -sje. Boslgoed.
-> lotte [ö],
boeltsje [ôe], s.n. dim.; -tsjys. Boeltsje. bolle [o], v. Wegjagen; iemand slecht
ontvangen, zodat hij wegblijft.
boer [ôe], s. -en; -ke. Boer. Hi is - worren,
hij heeft de wagen laten omvallen. bollekeal, s.n. -keilen; -keltsje. Stierkalf.
boeredôns [ôe], s. -en; -ke. Boerendans bollepyst, s. -en. Bullepees; penis van
(groepsdans).
stier.
boerehuus [ôe], s.n. -huzen; -húske. Boe- bolleschep [ôeè], s. -pen; -ke. Schop;
renhuis.
ballastschep.
boerekoal [ôe], s. -en; -tsje. Boerenkool. bollost [ôô], s. Ballast.
boereminsken [ôeî], s.pl. Mensen uit de bolsemyn [o], s. -minen; -myntsje. Balboerenstand.
semien (plant).
bolslaan [ô ae], v. Balslaan; kinderspel
boereplof [ôe], s. -fen. Volksdans.
met twee partijen, vooral op Pasen
boerereauw [ôe], s.n. Boerengereedschap.
gespeeld.
boe'ri [ôe], s. -ën; -ke (-tsje). Boerderij.
[ó]', s. -stinnen; -stintsje. Keiboerje [ôe], v. Boeren (een boerderij bolstien
steen.
drijven).
bolstjoerig, adj. Balsturig.
boete [ôe], s. -n. Boete.
bôltsje, s.n. dim.; -tsjys. Kadetje.
boffert, s. -s; -sje.Winterpeer.
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bôttsjekoer [ôe], s. -korren; -korke. Arm- borgstean [o], v. Borgstaan.
borje [ó], v. Vergaderen van leden der
korf van broodventer.
bonen.
bolwerkje [b è e], v. Bolwerken.
borjoed [óôe], s.pl. Buren. -> borljoed.
bombardearje, v. Bombarderen.
bôn, s. -en; -tsje. Band. Better /on un borkje [ó], v. Zwaar veldwerk verrichten.
scheauw (schoof) asfon un -, beter van borljoed* [óôe], s.pl. Buren. -» borjoed;
borren.
een stad dan van een dorp. De -en
bin wei, de achtermiddenbovenkant bormon [óo], s. -joed; -montsje. Buurman.
(van koe) is slap (teken, dat koe gauw
Borrebjear [ó], s.n. -en. Jaarlijkse feestegaat kalven).
lijke afrekening van organisaties van
bondyt [ô], s. -diten; -dytsje. Bandiet.
voornamelijk boeren in verschillende
bonflaatsi, s. Goedkeuring. Op - oof, in
dorpen.
goed vertrouwen.
borreboek [ó], s.n. -en; -je. Kasboek van
bonge, s. -n. Blaas.
boerenorganisatie.
bongeliis, s.n. Bomijs.
borrebúl fó], s. -buien; -tsje. Kasboek met
bènizer, s.n. -s. Bandijzer.
kasgeld (lytse búl) tezamen met docubonk, s. -en; -je. Bonk; been (bot, graat);
menten (grette búl). -» búl.
grote hoeveelheid. Un - weiter, veel borrejouw [ó], s.n. -en. Weg over strandwater.
duinen voor bepaald dorp. -» jouw.
bonkehok [o ö], s.n. -ken; -je. Knekelhok. horretje [ó], v. Borrelen; borrels drinken.
bonken grave, v. Het door kinderen voor borrelen [ó], s.n. -en; -tsje. Land van
de verkoop uitgraven van beenderen
boerenorganisatie.
van begraven vee.
borren fó], s. -s. Organisatie van vnl. boebonte pyt, s. -en; -sje. Scholekster.
ren; buren; dorpskom. Yn 'e -, in het
bonte pytaai, s.n. -en; -ke (-aike). Ei van
dorp; in de vergadering van leden der
scholekster.
organisatie.
boog*, s.n. bogen. Boog; vel (papier). borreplicht [ó], s. -en. Burenplicht.
boogje, s.n. dim.; -jys. Kleine boog. Et borschip* [ó], s. Omgang met buren.
sil mi benie ho dot - sjit, het zal me
- hôde, met buren omgaan.
benieuwen, hoe dat zal aflopen.
borwiif [ó], s.n. -wiiven; -wyfke. Buurboom, s. bomen; -ke. Boom; bodem;
vrouw. -* borfrouw.
ondergedeelte van klomp.
bos, s.n. -sen ; -je. Aantal; knot. Un boomke, s.n. dim.; -s. Boompje; struik.
stopjèn, een knot wol.
-» boomtje.
bos, s.n. -ken; -kje. Bos (bomen).
boomtje*, s.n. dim.; -tsjys. Boompje. bosk*. s.n. -en; -je. Bos (bundel).
-» boomke.
bosser, s. -s; -ke. Groot stuk stenen pijpeboomwol, s. Watten; katoen.
steel dienende om bij het spelletje
boppen, prep. & adv. Boven.
streepsmite kleinere gunstig liggende stukjes van hun plaats te gooien.
boppendoar, s. -en; -ke. Bovendeur.
bost [ô], s. -en. Bast (boom-); lichaam.
boppenoan, adv. Bovenaan.
boppesgrot*, s. Boekweitegort. -» bokkes- bost [ö], s. (n.) -en; -je. Borst. Et op
et - ha, bronchitis of i.d. hebben.
grot.
bôre, s. -n; bôrke. Kater. Un treakleurete bostig [ö], adj. Borstkwaal hebbend. - as
un pod, ademhalingsmoeilijkheden
kot is noait un -, een driekleurige kat
hebben.
is nooit een kater.
borfrouw [ó], s. -en; -ke. Buurvrouw. bostrok [ö o], s. -ken; -je. Borstrok.
-» borwiif.
bot in schol, s.n. Tippe met halve klinborgemeister [ó], s. -s; -ke. Burgemeester. kers (spel).
Un boek as un -, een dikke buik. botklopje [o o], v. Door slaan op het
water bot naar net jagen.
borger* [ó], s. -s. Burger. -> burger.
borge'ri* [ó], s. -ën. Burgerij. -» burgeri. botstekkei, s. -s; -ke. Botsteker.
borgerslônen [ó], s.pl. Particuliere per- botte [ô], v. Water uit een plas trappen;
knikkerspel tegen schutting of muur.
celen land.
borgje [ô], v. Borgen.
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botte'ri [o], s. -ën; -ke (-tsje). Batterij;
achterwerk.
bot wan, s.n. -nen; -tsje. Hoekwant voor
bot. Mei et - út, vissen met het hoekwant.
bout, s. -en; -sje. Bout. Wot yn 'e -en
ha, gespierd zijn.
bouw, s. De kellen bin oan (op) 'e -, de
kalveren zijn wild door runderhorzel.
bouwdoas, s. -doazen; -doske [ö]. Bouwdoos.
bouwje, v. Wild worden van vee door
runderhorzel; kinderdrukte. Jo - der
om, ze maken veel drukte.
bouwlôn, s.n. -en;-tsje. Bouwland.
bouwwear, s.n. Warm weer als runderhorzel vliegt.
braaf, adj. & adv. Braaf; veel; erg. Jo
makken - drokte, ze maakten veel drukte. - hyt, erg heet.
brambei, s. -ën ;-ke. Braambes.
brambeistak, s. -ken; -je. Bramentak.
-ken, braamstruiken.
bramje, v. Hard huilen; schreeuwen van
koe. Hi bramme et út, hij schreeuwde
het uit.
bra'nyts, adj. -» brenyts.
braskoer [ôe], s. -korren; -korke. Sluitmand.
breed, adj. & adv. Breed. Et net - ha,
het niet breed hebben. Et is net - mei
har, zij kunnen niet met elkaar overweg.
brêg, s. -en; -je. Brug.
breidscheedsje, s.n. dim.; -sjys. Kokertje
voor breipennen, enz.
breidschoel [ôe], s. -en; -tsje. Breischool.
Te -, op handwerkles.
breidzje, v. Breien; brouwen (de r onjuist
uitspreken); het zich heen en weer verplaatsen van de priktol. -» brouwe,
fereidzje, wreidzje.
breinroed [ôe], adj. Buiten zichzelf van
kwaadheid.
brekbaar, adj. Breekbaar.
brek fon bloed [ôe], s.n. Te weinig bloed
bij te hard groeiend vee.
brèkizer, s.n. -s; -ke. Breekijzer.
brekke, v. Breken. Gèslôn -, grasland
scheuren.
brekker, s. -s. Breker (golf).
bre'nyts, adj. Kwaad. -» branyts.
breugemon, s. -nen ;-tsje. Bruigom.
breugemonspiip [o], s. -en; -ke. Brui-
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gomspijp.
bri, s. Pap.
bried-aai, s.n. -en; -ke. (-aike). Broedei.
briede, v. Broeden; braden. Ie(r)pels -,
aardappelen in vuur gaar maken.
briedsje, s.n. dim.; -sjys. Bakzootje (vis).
brief, s. brieven; brifke. Brief.
briefkaat [ae], s. -katen; -kaatsje. Briefkaart.
brievekaat* [ae], s. Briefkaart.
brievesekje [eèe], s.n. dim.; -jys. Envelop. -» envelop, kofèt, ynvelop.
brik, s.n. Puin.
brik, s. -ken; -je. Brik (schip).
bryk, adj. & adv. Scheef. Et hos is -,
de benen van het paard staan scheef.
bril, s. -len; -tsje. Bril. Un - op 'e noas,
belemmering van uitzicht.
brilje, v. Een bril dragen.
brillegleis, s.n. -gleizen; -gleiske. Brilleglas.
brims, s. brimzen; brimske. Brems; paardehorzel.
bringe, v. Brengen.
bripot [o], s. -ten; -sje. Brijpot.
bryskend, adj. & adv. Razend.
broad, s.n. -en; -sje. Brood. Uus Live
Hear hat et - net tsjokkerfor uus snein,
wij hebben het nu eenmaal niet beter.
Erfor spek in - bi sitte, er voor niets
bij zitten.
broaddronken, adj. & adv. Brooddronken.
broaditen, s.n. Broodmaaltijd.
broadnoadig, adj. Broodnodig.
broadplank, s. -en; -je. Broodplank.
broei, s. Broei. Yn 'e - sitte, moeilijkheden hebben.
broeie, v. Met heet water begieten (voor
verwijdering haren van varkenshuid);
heet worden door gisting (hooibroei);
roken van vis.
broeiig, adj. Broeierig.
broeikos [o], s. -sen; -ke. Broeikas.
broek, s. -en; -je. Broek (kledingstuk,
reddingsmiddel voor schipbreukelingen). Achter 'e - sitte, aanporren.
Jo hat de - oan, zij is bazig.
broeksbon, s. -en; -tsje. Broeksband.
broekspiip, s. -en; -ke. Broekspijp.
broeie [ôe], v. Zwoegen.
broezen [ôe], s.pl. Schuim (op de lippen).
brogje [ô], s.n. dim.; -jys. Kliekje; kleine
maaltijd.
brok [o], s. Wrongel. -» brokken.
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brokkelje [ô], v. Brokkelen.
brokken [ô], s.pl. Wrongel. -» brok.
brom, s. Un - yn, dronken.
bron, s. -en; -tsje. Brand. Yn 'e -, in
brand. Schien as de -, heel schoon.
Hyt as de -, heel warm.
brônbrief, s. -brieven; -brifke. Brandbrief.
brondewyn [6], s. Brandewijn.
bronde'wynskoem [o], s. -en; -ke. Kom
voor brandewijn met rozijnen en suiker. -» soekerkop.
brondewyntsje, s.n. dim.; -tsjys. Glaasje
brandewijn.
brongleis, s.n. -gleizen; -gleiske. Brandglas.
brônkos [ö], s. -sen; -ke. Brandkast.
brook, s. broken; -je. Breuk (heelkundig).
brosk, adj. Broeds.
brouwe, v. Brouwen. -> breidzje.
brúd, s. bruden; -sje. Bruid. -» brut.
bruie, v. Klappen geven; gooien. Mm
sonnen de boel der bi del -, je zou de
boel er bij neer gooien.
bruien, s.n. Slaag.
bruke, v. Gebruiken.
bruiloft, s. -en; -sje. Bruiloft. Fon un
- komt un -, op een bruiloft komen
vaak engagementen tot stand.
brún, adj. Bruin.
brune, s. brúntsje. Bruin paard.
brune bên, s. -en; -tsje. Bruine boon.
brúnfis, s. -sen; -kje (-je). Bruinvis.
brúnkoal, s. Bruinkool.
brúntsje, s.n. dim.; -tsjys. Kleine bruine.
brut, s. -» brúd.
bud*, s. -den; -sje. Doos; koffer; kist.
-> but.
bude, s. -n; búdsje. Deuk.
budig, adj. Met deuken.
buis, s. buizen; -ke. Buis (pijp). Un
- wetter, een hoeveelheid spattend
water.
buiswetter, s.n. Buiswater.
buitig, adj. Buitig (als op strand buit
aanspoelt).
buize, v. Overspatten van water of
melk.
búl, s. buien; -tsje. Geldbuidel. De
knoop mot /on (op) 'e -, er moet
(geen) geld uitgegeven worden. De
Búl: Grootschippersbuidel (onderlinge verzekering van zeelieden).
Grette -, gehouden door vertegen-

BUTEN'OM

diger bonen (bevat rekeningen en andere papieren); lytse -, gehouden
door tweede vertegenwoordiger der
gemeenschap: bevat kasboek en kasgeld.
búlhôder, s. -s. Hout als een der twee
vertegenwoordigers der leden van
de horren de lytse búl en boekt in
kasboek (borreboek) als „penningmeester" de ontvangsten en uitgaven.
bulsek [è], s. -ken; -je. Ronde zeildoeken zak voor zeemanskleren.
búltsje, s.n. dim.; -tsjys. Dikte aan hals,
bijv. kleine buidel; collectezakje.
bun, s. -nen; -tsje. Beun.
bundelje, v. Bundelen.
burger, s. -s. Burger. -» borger.
burge'ri, s. -ën. Burgerij. -> borge'ri.
bús, s. busen; -ke. Broekzak; zak om
middel (v. vrouw).
búsfol, s. -len. Jas- of broekzak vol.
busje, v. In de zak steken. Wol (appels)
ite, mar net -, appels mogen opgegeten
worden, maar niet meegenomen.
búsjild, s.n. Zakgeld.
búslangtên, s. -en; -tsje. Zaklantaarn.
-» knipjecht.
búster*, adj. Kwijt. Hi is de sliep -, hij
kan niet weer inslapen.
but*, s. -ten; -sje. Ovaalvormig kistje.
-» bud.
buten, adv. Buiten; in zee.
butenborger [ó], s. -s. Iemand van een
andere borren.
butenborren [ó], s. (-s). Andere buurgemeenschap(pen).
butendyks, adj. & adv. Buitendijks.
butendoar, s. -en; -ke. Buitendeur.
buten'doar, adv. Buitenshuis.
butendune, s. -n; -dúntsje. Strandduin.
butengewoan, adj. & adv. Buitengewoon.
-» butenordenaris.
butenhuus, s. -huzen; -húske. Huis buiten
dorp.
butenkôns, s. -sen; -ke. Buitenkans.
butenlid, s. -leden. Iemand uit een andere borren (bij Borrebjear). -> butenborger.
butenloads, s. -en. Buitenloods.
butenlôn, s.n. Buitenland.
butenmodels [è], adj. Van ongewoon
model.
buten'om, adv. Buiten om. - farvje, huis
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aan buitenkant verven.
buterbak, s. -ken; -je. Houten bak, waarin
de gekarnde boter gekneed werd.
butenordenaris*. adj. & adv. Buitengewoon. -> butengewoan.
buterblom, s. -men; -ke. Boterbloem; dotterbloem.
butenplaats [ae], s. -en; -ke. Buitenplaats.
butenpôd*, s.n. -en; -sje. Zandweg buiten buterfabryk, s. en n. -fabriken; -fabrykje.
Boterfabriek.
de hoofdweg.
buterfeknêde, v. Boter kneden om het
butenpraatsje [ae], v. IJlen.
vocht eruit te halen.
butenspoarig, adj. & adv. Buitensporig.
buterkieme, v. Boter zuiveren van kleine
butenst, adj. Buitenst.
onzuiverheden.
butentiids, adv. Op ongewone tijd.
buterklips, s. -en; -ke. Botervlootje.
butenwacht, s. Buitenstaanders.
butermakker, s. -s; -ke. Botermaker.
butenwerk [è], s.n. -je. Werk buitenshuis. buterprik, s. -ken; -je. Houten stempel
butenwetter, s.n. Buitenwater (zee).
voor boter.
buter, s. Boter. For de hele dei de - op ha, buterspaan, s. -spanen; -tsje. Boterspaan.
geen reserve meer hebben. Blank as -, buter'waremer, s. -s; -ke. Boterwarmer.
blank als boter.
D
daag, s.n. Eendekroos. -» einegrús.
daagje, v. Dag worden.
daai, s.n. Deeg. Hi is so fot as -, hij is
heel dik.
daaie, v. Verdragen. Ik kon gin hyt -, ik
kan geen hete spijzen verdragen.
daal [ae], s. dalen; -tsje. Dadel.
daalder [ae], s. -s. Daalder.
daalderspiak [ae], s.n. -ken; -je. Mooie
plaats.
dalik [ae], adj. & adv. Dadelijk.
dam, s. -men; -ke. Dam (waterkering);
dubbele damschijf; muur tussen twee
ramen; mesthoop. -> dongdam.
damboad, s.n. -en; -sje. Dambord.
damje, v. Dammen; afdammen (water).
dammesaan, s. -sanen; -tsje. Mandfles;
(dame-jeanne).
damsgoed [ôe], s.n. Melde.
damstik, s.n. -ken; -je. Damschijf.
danke. Dank U (je).
danne [á], v. Dansen (van kleine kinderen
op schoot).
datearje, v. Dateren.
dattien*, s. So kuin as un -, keurig gekleed. Etposset as un -, het past keurig.
-» kuin.
dattig [á], num. Dertig. -> telwêd.
dauwje, v. Dauwen.
daverje, v. Daveren.
de, art. De. -» snôn, mondei, enz., fojier,
simmer, enz.
dead, s. Dood. Op 'e - oof hallet, het
leven er nog afgebracht hebben.
dead, adj. & adv. Dood.

deade, s. -n. Dode.
deadelik, adj. & adv. Dodelijk.
deademonskistje* [o], s.n. Koekje. -» kolbyntsje, kollebyntsje.
deadgewoan, adj. & adv. Doodgewoon.
deadgoed [ôe], adj. Zeer goedig.
deadgraver, s. -s. Doodgraver.
deadkist, s. -en; -je. Doodkist.
deadryp, adj. Erg rijp.
deadsbenauwd, adj. Doodsbang.
deadsgoed [ôe], s.n.
Doodskleren.
-» deadsklean.
deadsjeek, adj. Doodziek.
deadsk, adj. Doods.
deadsklean, s.pl. Doodskleren. -> deadsgoed.
deadskop [o], s. -pen; -ke. Doodskop.
dead'ti, s.n. -ën. Doodtij.
deadtsjerke [èe]. (Te) -, naar een begrafenis.
deadzje, v. Doden.
dèbi, adv. Daarbij.
deel, s.n. delen; -tsje. Gedeelte; deel;
erfdeel.
deelnommer, s. -s; -ke. Deelnemer.
dèfon [ô], adv. Daarvan. Hi is jong, - net,
mar toch. .., hij is jong, dat is zo,
maar toch... -> der-.
dèfondinne [ô], adv. Daar vandaan.
dèfor [ô], adv. Daarvoor.
degradearje [ée], v. Degraderen.
dei, s. degen; -ke. Dag. Di -s, op die dag.
Mear as fon kom olie degen, iets bijzonders. De -s er nei, de dag er na.
Doe di -s, toen die dag. -» doe.
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deihuur [ue], s. -huren; -ke. Dagloon.
Op - werkje, voor dagloon werken.
deile*, v. Delen; op school in banken
geplaatst naar prestatie. -> dele.
deis, adj. & adv. Daags, -e klean, daagse
kleren. Di jonge fetsjinnet der sowot
f 20,- -, die jongen verdient daar ongeveer f 20,- per dag.
-deis, mon- [ó], tiis-, wons- [ö], tonges- .
Maandags, enz.
deischoel [ôe], s. -en; -tsje. Dagschool.
deise, v. Deinzen.
deise!,interj. Stap achteruit! (tegen paard).
-> deis op.
deis op!, interj. Achteruit! (tegen paard).
-» deise.
deistok, s. -ken; -je. Dwarsstok in schoorsteen, waaraan te roken spek werd opgehangen.
deiwerk [è], s.n. Dagwerk.
dek, s.n. -ken; -je. Dek (v. schip); dak.
dekboad, s.n. -en. Plankje met handvat
om riet op het dak gelijkmatig aan te
brengen.
dekhynst, s. -en. Dekhengst.
dekke, v. Dak met riet bedekken; bevruchten (paard).
deklost [o], s. -en; -je. Deklast.
dekmontel [6], s. Dekmantel.
deknel [è è], s. -len; -tsje. IJzeren stang
met aan het ene einde dwars een houten handvat en aan het andere einde
een oog voor het bindtouw voor rietdekken.
de'könder, pron. Elkaar. Jo sjo -faak, zij
zien elkaar vaak. -> dekorm, ekonder,
ekorm, eikonder, elkorm, enkonder,
enkorm.
de'korm [o], pron. Elkaar. -» dekonder,
ekonder, ekorm, eikonder, elkorm,
enkonder, enkorm.
dekraam, s.n. -ramen; -ke. Dakraam.
deks'plank, s. -en; -je. Plank van scheepsdek.
dèkwoske [o], v. Dekwassen.
del, adv. Neer; naar beneden. Op in -,
op en neer. -> bidel.
delbruie, v. Neergooien.
dele [ée], v. Delen. -> deile.
delflappe, v. Gaan zitten (van mens en
vogel). -» flappe.
delfolle [o], v. Neervallen.
delhalje [á], v. Neerhalen.
-delig [é], -delig. Twae-, trea-, enz.
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delklappe, v. Hard neervallen; hard neergooien.
delleze [èée], v. Neerleggen.
delploffe, v. Neervallen.
delsaaie, v. Neerstrijken. Defoegel saaide
der del, de vogel ging daar zitten.
delsette, v. Neerzetten.
delslaan, v. Neergooien; neerslaan
(ogen). De boel er bi -, ermee ophouden.
delsmakke, v. Neergooien.
delsmite, v. Neersmijten.
dèmei, adv. Daarmee.
demmet, adv. Straks.
de mon machtig [o], Talrijk. -> machtig.
demonstrearje [ée], v. Demonstreren.
dempig, adj. Dampig; kortademig (van
paarden).
dè'nei, adv. Daarna; daarnaar. - koom hi,
daarna kwam hij. - te oardeeljen, daarnaar te oordelen.
dè'nêst, adv. Daarnaast.
der, adv. Daar. Et boek leit -, het boek
ligt daar.
der, conj. Daar; omdat.
der-, adv. Daar-; -achter; -hinne; -oan;
-oanto [ö]; -oer; -om; -út; -^yn. Zie
voor dèfon enz. aldaar.
de'selde [eèej, pron. Dezelfde.
dèson [ö], adv. Daar; daarzo.
dè'trog, adv. Daardoor.
dè'tsjinoer, adv. Daartegenover.
deun'oan, adv. Langzaam; kalm aan. Hi
dogt -, hij doet kalm aan.
deuze, pron. Deze.
dè'wei, adv. Daarvandaan.
di, pron. Die; jou.
dieddam*, s. -men; -ke. Hoop zuivere koemest (zonder stro).
diedtrapje*. v. De zuivere koemest werd
met plankjes onder klompen platgetrapt, in repen gestoken, gedroogd en
als brandstof gebruikt.
dien, adj. Gedaan. - is -, klaar is klaar;
- maitsje, voltooien.
dier*, s. -en; -ke. Dooier. -» geel.
dier, s.n. -en; -ke. Dier; groot beest.
Et wae un -, het was een groot beest.
diggel, s. -s; -tsje. Scherf. -> dingel.
diif, s. diiven; -ke. Dief. -» diuw.
diizig, adj. Licht mistig; nevelig.
dyk, s. diken; -je. Dijk.
diker, s. -s. Dijkwerker. Ite as un -, veel
eten. -» dykwerker.
dyklost [ö], s. -en. Waterschapsbelasting.
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-> polderlosten, dykschotting.
-doebel(d), adj. & adv. -dubbel.
dykschotting [o], s. -en. Waterschapsbe- doebelganger, s. -s; -ke. Dubbelganger.
doebel(d)gear, adj. & adv. Dubbel gelasting. -» dyklost, polderlosten.
dyksleep*, s. -slepen; sleepke. Ruwe sle- vouwen.
' de zonder ijzers voor goederenvervoer. doebelloops, adj. Dubbelloops.
doebeltsje, s.n. dim.; -tsjys. Dubbeltje.
-» sleep.
-» dobbeltsje.
diktearje, v. Dicteren.
dykwerker [èe], s. -s; -ke. Dijkwerker. doeditiids, adv. In die tijd.
doeë, v. Duwen.
-> diker.
dille, v. Delven; graven. Wormdille, wor- doef [oê], s. doeven; -ke. Duif. -> doe.
doek, s. -en; -je. Duik; omslagdoek.
men graven.
doekboat, s. -en; -sje. Duikboot.
dyn, pron. Jouw.
dine, v. Kloppen in ledematen. Uyn fot- doeke, v. Duiken; naam van man.
doekelje, v. Duikelen; met een sprong
ten -, mijn benen kloppen.
tl in en. pron. Het jouwe. Et is -, het is op een paard klimmen.
doekelsôn, s.n. Drijfzand.
van jou.
ding, s.n. -en; dinkje. Ding; voorwerp of doeker, s. -s; -ke. Duiker (ook vogel).
doekspjild, s. -en; -sje. Doekspeld.
dier kleiner dan normaal.
doel [ôe], s.n. -en. Doel. Et hat gin -,
dingel, s. -s; -tsje. Scherf. -» diggel.
het heeft geen zin.
dingeltsjespylje, v. Met scherven spelen. doele [ôe], v. Doelen; zinspelen.
dippe, v. Dopen; betten. Wetter wei -, doere [ôe], v. Durven.
water bettend wegnemen.
does, s. doezen. Vuilpoets. -> doeze.
diselde [èe], pron. Diezelfde.
doeve-aai [oê], s.n. -en; -aike, aaike.
disorde [ô], s. Wanorde.
Duive-ei.
disperaat [ae], adj. & adv. Wanhopig. doeze* [ôe], s. -n. Slordige vrouw. -» does.
distônsje, s. -sjys. Afstand. Op un -, op dofudig, adj. Ongehoorzaam. -» doofeen afstand.
hudig.
doge, v. Deugen. Et doogt net, het is niçt
ditiids, adv. Toentertijd.
in orde.
diuw, s. -en; -ke. Dief. -> diif.
divedearing, s. -en; divedearinkje. Ver- dogen, s.pl. Jo fechte as -, hevig vechten
(als doggen).
maak. -» fedivedearing.
divedearje, v. Vermaken. Jim -, zich ver- dogeniet, s. -en; -sje. Deugniet.
dokterje [o], v. Dokteren.
maken. -> fedivedearje.
doktershonnen [6 6], s.pl. Onder -, onder
do [ó], pron. Jij.
doktersbehandeling.
doale, v. Dolen.
dol, adj. & adv. Boos. Fon - wezen ha
doalhof [o], s.n. -hoven; -hofke. Doolhof. jim niks as scheade, op iemand kwaad
doar, s. -en; -ke. Deur. So stuf as un -,
zijn is schadelijk. Dolle kop, kwade
erg stijf. Bi de - stean, bij de deur
kop.
staan (van vrijend paartje).
doaren- in feinsterjild*, s.n. Deuren- en dolkop [o 6], s. -pen; -ke. Driftkop.
venstergeld. (Voorloper personele be- dolle [6], v. Broeiend hooi uit hooivak
halen.
lasting).
dollighyd, s. Kwaadheid.
doarpost [ö], s. -en. Deurpost.
dome*, v. Tonen. Op stol - de ki better,
doas, s. doazen; doske [ö]. Doos.
op stal lijken de koeien beter.
dobbeltsje*, s.n. Dubbeltje. -» doebeltsje. domeni, s. -'s. Dominee.
domeni-heare, v. Dominee bij preken bedôbe, s. -n; dôbke. Waterkuil.
luisteren voor een beroep.
dôbelje, v. Dobbelen.
domenispii, s.n. -len; -tsje. Dominospel.
doe, s. -ën; -ke. Duw.
doe, adv. & conj. Toen. (-) di deis, (-) di domenistik, s.n. -ken; -je. Dominosteen.
wyks, (toen) die dag, week. -» dei, wyk. domeni's juffrouw, s. -en. Vrouw van
dominee.
doe* [oê], s. Duif. -> doef.
domhyd, s. -hiden; -sje. Domheid.
doeaneplank, s. -en; -je. Plank van bepaalde afmetingen in Franse tijd aangespoeld op Terschelling.
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domp, s. -en; -ke. Veenklomp.
dompe, v. Om breedteas wentelen.
dompelje, v. Dompelen.
domstoef, adj. Erg brutaal.
don [ô], adv. & conj. Dan.
donder, s. Lichaam. Op syn - jaan, pak
slaag geven.
donderjaaie. v. Donderjagen.
donderje, v. Donderen; smijten. Et dondert niet, het hindert niet.
donderstien, s. -stinnen ; -stintsje. Dondersteen.
dong, s.(n.). Mest.
dongdam, s. -men; -ke. Mesthoop. -» dam.
dongje, v. Bemesten.
dongklaauw, s. -en; -ke. Mestklauw om
mest van kar te trekken.
donglade, v. Mest laden.
dongledden, s.pl. Eenvoudiger zijplanken
op boerenwagen voor mestrijden.
dongplank, s. -en; -je. Plank om er kruiwagen over naar mesthoop te rijden.
dongstrie, v. Mest verspreiden.
dongwein, s. -en. Mestwagen.
dons [ö], s.n. Dons.
dons, s. donzen; -ke. Dans.
dônsje, v. Dansen.
dônsjen, s. Bal; dansen. Et is fonjoon -,
het is vanavond bal. -> bol.
doofhudig, adj. Ongehoorzaam. -> dofudig.
doop, s. Doop (in kerk); jus. De - komt
jodder as de kyitsje, bijkomstigheden
zijn duurder dan de hoofdzaak.
doopfont, s.n. -en; -sje. Doopvont.
dop [o], s. -pen; -ke. Dop (sluiting).
dop [ô], s.(n.) -pen; -ke. Dop (v. ei en
vrucht).
dope, v. Dopen (in kerk); in jus dompelen; eieren in water leggen om na te
gaan of ze bebroed zijn.
dopje [o], v. Doppen.
dopke [ô], s.n. dim.; -s. Klappertje (voor
pistool).
dor [ó], adj. & adv. Dor.
dorje [ó], v. Duren. Di appels kon -,
die appels kunnen bewaard blijven.
dos [ó], s. -sen; -ke. Das.
dot [o], pron. & conj. Dat. - sodwaande,
dus, daarom.
dotselde [ö è e], pron. Datzelfde.
dove, v. Doven; verminderen van ontsteking.
dovekoal, s. -en; -tsje. Uitgedoofde turfkool. Op -en sitte, het arm hebben.

draai, s. -en; -ke. Draai. Hi koe'è syn net fine, hij kon niet op streek komen.
draaie, v. Draaien. Hi sil him der wol
yn -, zich er in dringen; wenden.
draaimol, s. -len; -tsje. Draaimolen.
draaischammel, s. -s; -tsje. Onderdeel van
boerenwagen, waardoor voorwielen
wendbaar.
draaitrep [è], s. -pen; -ke. Wenteltrap.
draak, s. draken; -je. Vlieger; draak.
Smoarige -, lelijkerd!
dracht, s. -en; -sje. Zoveel men in een
keer kan dragen; klederdracht; grote
hoeveelheid. -» dragt.
draghout, s.n. -en. In lengterichting van
boerderij lopende, op de gebinten rustende draagbalk voor dak. -»jaagbôn.
dragt, s. Draf. Op un -, in draf (van
mens). -> dracht.
draketouw, s.n. -en ; -ke. Vliegertouw.
drave'ri, s. -ën; -ke. Draverij.
drêge, v. Dragen.
drêgsel, s.n. -s: -tsje. Eitjes van vliegen
op bijv. vis.
dressearje, v. Dresseren.
dribbelje, v. Dribbelen.
driftig, adj. & adv. Toornige opwelling;
vlug werkend. Hi is -, hij werkt vlug.
driig, s. -en. Voorgezicht van een begrafenisstoet; een groep lopende mensen.
driigje, v. Dreigen.
dril, s.n. Soort stof; lillende substantie;
(kikker)dril.
drinke, v. Drinken.
drinken, s. Drank. Ha jim -, hebben
jullie iets te drinken?
drinkwetter, s.n. Drinkwater.
drip, s. -pen; -ke. Drup; druppel; beetje.
Onder 'e -, onder de drup.
dripke, s.n. dim.; -s. Druppeltje; beetje.
Un -, een beetje.
drippe, v. Druppelen. Et dript, het regent
een beetje. Drippende wiet, doornat.
dryst, adj. & adv. Driest.
droeg, adj. & adv. Droog. De koe is -,
de koe geeft geen melk; so - as wad,
zo droog als gedroogde koemest.
droegje, v. Droogmaken; drogen. De koe
mot droeget, de koe moet langzamerhand niet meer gemolken.
droegmaitsje, v. Droogmaken.
droegschirje, v. Droogschuren (met rode
aarde).
droegte, s. Droogte; ondiepte.

DOMP
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van rieten dak).
drok, adj. & adv. Druk. So - as et
dúntsjedelle, v. Met sleetje van duin naar
montsje, erg druk.
beneden glijden.
drokte, s. -s. Drukte. Un - fort wonder,
durabel*, adj. Duur.
erge drukte (overdreven).
dúst, s.n. Duist (grasachtig onkruid in
drompel, s. -s; -tsje. Drempel.
graan; het zaad ervan gebruikt voor
dronken, adj. Dronken; duizelig.
eendenvangst).
drop [ô], s.n. Drop; geel vocht in uier
dut, pron. & conj. Dit.
van koe.
Dútser, s. -s; -ke. Duitser.
dropwetter [6], s.n. Dropwater.
druipe, v. Twee knikkers op elkaar pro- Dútslôn, s.n. Duitsland.
duvel, s. -s; -tsje. Duivel. De - is oan et
beren te laten vallen.
pankoekbakken, het regent bij zonnedrukker, s. -s; -ke. Drukker; zoen.
schijn.
druuf, s. druven; -ke. Druif.
duvels, s.pl, adj., adv. & interj. Duivels.
druveboom, s. -bomen; -boomke. Druive- duvelsterk* [eè], s.n. Sterke stof (voor
boom.
baitsje).
druwe, v. Drijven.
duzelig, adj. Duizelig.
druwer, s. -s; -ke. Doordrijver; drijver duzeüe, v. Duizelen.
voor visnet.
duzend, num. Duizend. -4 telwêd.
druwfêr, s. -en; -ke. Drijfveer.
duzendpoat, s. -en; -sje. Duizendpoot.
dwaan [ae], v. Doen. Mei te - ha, mee
druw-üs, s.n. Drijfijs.
te doen hebben; dot is gin -, dat is
druwstien, s. -stinnen; -stintsje. Drijfniet te doen.
steen.
dwaande [ae], adj. & adv. Doende, bezig.
dudelik, adj. & adv. Duidelijk.
Dè -? daar bezig? (een vraag als
dudellsje, s.n. dim.; -tsjys. Open kast aan
groet).
voorkant karnhoek tegen de stallen.
dwaandewei [ae],adv. Langzamerhand.
duie,v. Er op lijken.
dwalje [á], v. Dwalen. Ik sjo him -n, het
Duiom*, s. Oom Douwe.
loopt niet goed met hem af.
duit, s. -en; -sje. Duit. Ien op un - könne,
iemand door en door kennen. Hi is dwarrejje, v. Dwarrelen.
syn tae op un -, hij lijkt precies op dwarrelwyn, s. -winen; -wyntsje. Dwarrelwind.
zijn vader.
dwes,
adj. & adv. Dwars.
dúmke, s.n. dim.; -s. Soort koekje.
dwesdyk, s. -diken; -je. Dwarsdijk.
dúnbeest, s. -en; -je. Rund in de duinen dwesdruwe, v. Dwarsdrijven.
grazend.
dweshout, s.n. -en; -sje. Dwarshout.
dune, s. -n; dúntsje. Duin. Achter-, achter dweskop [o], s. -pen; -ke. Dwarskop.
de duinen.
dwès'oer, adv. Dwars over. - gean, dwars
dúnmeier*, s. -s. Huurder van strook duioversteken.
nen voor konijnenvangst.
dwèsoof, adv. Dwarsaf.
dúnroaske, s.n. dim.; -s. Duinroosje. dwèstrog, adv. Middendoor.
-> japmoisknop.
dwèswei, adv. In dwarse richting.
dúnsôn, s.n. Duinzand.
dwèswyn [è], adv. Zijwind.
dúntor, s. -ren; -ke. Plag uit de duinen dwinge, v. Dwingen.
(vroeger vooral gebruikt om vuur smeulend te houden en voor nokbedekkingE
eag, s.n. -en ; -je. Oog. Noe is poeske
et - út, nu is men boos. Syn -en stinen
op 'e kop, hij was zeer opgewonden.
eagedokter [o], s. -s; -ke. Oogarts.
eagenblik, s.n. -ken; -je. Ogenblik.
eagje, s.n. dim.; -jys. Oogje. Hi hat er
un - op, hij vertrouwt het niet hele-

maal. Hi hat un - op har, hij mag
haar wel.
eagje, v. Ogen. Et eaget net, het ziet er
niet aardig uit.
eagjedoop, s. Jus met vetoogjes.
eagklap, s. -pen; -ke. Oogklep voor paard.
eaglid, s.n. -leden. Ooglid.
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eagsjeande, adv. Zo op het oog gezien. effen, adj. & adv. Effen; eventjes. Hi
saag -, hij keek neutraal (of: even).
eagwink, s. -en. Oogwenk. -> wink.
eale, v. Aaien, liefkozen (overdreven). effentsjys, adv. Eventjes.
eamelaar, s. -laren; -laarke. Mier. -» im- efkes, adv. Eventjes.
ég*, s. -en. Scherpe kant van mes. - of
melaar.
rêg, scherpe kant of rugkant van opeamelaarsnêst, s.n. -en; -je. Mierennest.
gegooid draaiend mes: te raden bij
eamelje, v. Zeuren; treuzelen.
loting. -» rêg.
eamelsmon [ô], s. -nen. Vertegenwoordiger voor een jaar van leden in een egaal [ae], adj. Egaal.
bonen (buren). -» indersmon, inners- egel, s. -s; -tsje. Egel. -» stikelbarg.
mon.
eid, s. -en; -sje. Eg.
ean, s. -en; -tsje. Verticaal uitsteeksel aan eidbolk [ó], s. -en; -je. Balk van eg.
zeis voor bevestiging aan zeisstok.
eidzje, v. Eggen.
ear, s.n. -en; -ke. Oor. Un sneed yn 't -,
dronken. Op ien - leze, slapen. Syn -en eiderein, s. -en; -tsje. Eidereend.
eigelik, adv. Eigenlijk. -» einlik.
opstekke, plotseling gaan luisteren.
eigen, adj. Eigen. - wêze mei him, op zijn
ear, s. Eer.
gemak zijn met hem.
earbèl, s. -Ien; -tsje. Oorbel.
eigenje, v. In bezit nemen.
earekroeper, s. -s; -ke. Oorwurm.
eigenmakket, adj. Zelfgemaakt.
earem, adj. Arm.
eigenschip, s. -pen. Eigenschap. Dotjugt
earem, s. ermen; ermke. Arm. Onder 'e -, dat spreekt vanzelf.
lôns mitte, onder de arm langs meten
eigenwiis, adj. & adv. Eigenwijs.
i.p.v. met ellestok. -» erm.
eareme, s.pl. Diaconie (armen). Ei krigge ejjyster, adv. -» erjyster.
fon de -, hij kreeg van de diaconie. eikel, s. Eikel. -» ekkel.
earemelôn, s.n. Land van de diaconie. eilam, s.n. -men; -ke. Ooilam.
earemhettig, adj. & adv. Armelijk; mee- eilôn, s.n. -en; -tsje. Eiland.
lijwekkend. Er - útsjean, er meelij- ein, s. -en; -tsje. Eend.
wekkend uitzien.
ein, s.n. -en; -tsje. Eind. Et - yn 'e bek,
earemhuus, s.n. -huzen; -húske. Armhuis.
doodop. Et - is er fon wei, het is erg,
earemoed. s. Armoede; last. Sljucht geer is geen uitzoeken aan. Net fon et reedschip is -, slecht gereedschap is een oofkomme, niet beginnen. Un - gretter,
last.
veel groter. Lang -, lang stuk, lang
eareplak, s.n. -ken; -je. Ereplaats.
persoon. Un - hinne, ver heen. -deloas -, heel lang eind. - út! interj.
ear»?oa(r)t, s. -en; -sje. Erepoort.
earizer, s.n. -s; -ke. Oorijzer. -> kappespil. gezegd tegen paarden, die tot het eind
van de dorsvloer moeten lopen.
earlel [è], s. -Ien; -tsje. Oorlel.
east, num., adj. & adv., s.n. Eerst. Yn einegrús, s.n. Eendekroos. -» daag.
einekoai, s. -en; -ke. Eendenkooi. -» koai.
et -, in het begin. ->telwêd.
einepyl, s.n. -pilen; -pyltsje. Eendeeastdeis, adv. Eerstdaags; binnenkort.
kuiken.
easte, num. Eerste.
einforge [ó], s. -n; -forgje. Dwarsvoor
easterm [è], s. -en; -ke. Endeldarm.
aan het eind van een akker.
eauwig, adj. & adv. Eeuwig. -» ewig. einlik, adv. Eigenlijk. -» eigelik.
eauwighyd, s. Eeuwigheid. -> ewighyd. eintling, s.n. -en; eintlinkje. Éénjarig lam.
eazje, v. Hard regenen. Jarre -, gier over einsaai, s.n. -en; -aike (-aaike). Eendeëi.
land scheppen. -> jarje.
eintsje, s.n. dim.; -tsjys. Eendje; eindje.
êb, s. -en. Eb. Et lôn leit for - in floed, Oanjim - komme, sterven.
het land is onbedijkt.
eiselik, adj. & adv. Heerlijk.
êbje, v. Ebben.
echt, adj. & adv. Echt; lekker. Et smakket eken, adj. Eikehouten.
ekenhout, s.n. Eikehout.
-, het smaakt lekker.
edelmoedig [ôe], adj. & adv. Edelmoedig. eker, s. -s; -ke. Akker.
edelst, s. Best. Op syn -, op zijn best. ekkel*, s. -s; -tsje. Eikel. So glêd as un -,
zo glad als een eikel (bijv. na 't scheeek, s. Azijn.
I ren). -» eikel.
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e'konder [o], pron. Elkaar. -» dekonder, epenje, v. Openen.
dekorm, ekorm, eikonder, elkorm, er, pron. Hij. Doe koom -, toen kwam
enkonder, enkorm.
hij.
e'korm [ó], pron. Elkaar. -> dekonder, de- er, adv. Er, daar. Hi is -, hij is er, daar.
korm, ekonder, eikonder, elkorm,
-» ir.
enkonder, enkorm.
erf, s.n. erven; -ke. Erfenis; erfdeel;
eksaminearje, v. Examineren.
muur (plant).
erfstik, s.n. -ken; -je. Erfstuk.
eksplotearje, v. Exploiteren.
ergerje, v. Ergeren.
el, s. -len. El (ook meter).
element [éeè], s.n. -en; -sje. Element. ergje, s.n. Et gie mei un -, het was met
een zekere bedoeling.
Hi is un -, een onaangenaam iemand.
erjyster, adv. Eergister. -* eijyster.
elf in dattigst. Op syn -, langzaam.
elger, s. -s. Vork voor visvangst; bijv. erke, s. -n. Woerd.
erm, s. -en; -ke. Arm. -» earem.
botelger\b€\.
ennbôn, s. -en; -tsje. Armband.
elkenien, pron. Iedereen.
ermsgot [o], s.n. -ten; -sje. Armsgat.
el'konder [o], pron. Elkaar. -» dekonder, erve, v. Erven.
dekorm, ekonder, ekorm, elkorm, en- eskenboom, s. -bomen; -boomke. Es.
konder, enkorm.
este, adv. Nauwelijks, pas. Bist der noe -,
el'korm [ô], pron. Elkaar. -» dekonder,
ben je er nu pas?
dekorm, ekonder, ekorm, eikonder, estrik, s. -ken. Geglazuurde vloertegel.
enkonder, enkorm.
estrikken, adj. Van estrikken.
ellens, s.pl. Ruw hout van aantal ellen et, art. & pron. Het.
lengte. -» kolder.
èt, s. -ten; -sje. Erwt.
ellenstok* [o], s. -ken. Ellestok.
etmaal [ae], s.n. -malen. Etmaal.
els, s. elzen. Els (boom; werktuig).
etselde [eè], pron. Hetzelfde.
elzeprop [o], s. -pen; -ke. Vrucht van els. ettelike, num. Ettelijke; vele.
en'konder [ô], pron. Elkaar. -» dekonder, ettepúl, s. -puien; -tsje. Erwtepeul.'
dekorm, ekonder, ekorm, eikonder, eul. Et smakket as -, het smaakt heel
lekker.
elkorm, enkorm.
en'korm [ô], pron. Elkaar. -» dekonder, evenaar, s. -naren; -ke. Evenaar; metalen
dekorm, ekonder, ekorm, eikonder, tong, de stand van weegschalen aangevend; balkje in paardetuig, waaraan
elkorm, enkonder.
de twee paarden trekken.
ente, v. Enten.
evenfolle, num. & adv. Evenveel.
enterje, v. Enteren.
envelop [ô], s. -pen; -ke. Envelop. ewig, adj. & adv. Eeuwig; - in erfelik,
altijd, -» eauwig.
-» kofèt; ynvelop; brievesekje.
epen, adj. & adv. Open, openhartig. - wei- ewighyd, s. Eeuwigheid. Fon - tot saligter, open water; - -winter, winter zonder hyd, altijd. -» eauwighyd.
ijs; - hof hôde, vrije toegang verlenen. ezeUe, v. Hard werken.
epenhettig, adj. & adv. Openhartig.
epening, s. -en; epeninkje. Opening.
F
faaie, v. Vegen.
faak, adv. Vaak.
faal [ae], adj. Vaal.
faar [ae], s. Vader. Dyn ode -! je oude
vader! (ruw).
fabrisearje, v. Fabriceren.
fabryk. s. en n. -briken; -je. Fabriek.
fabryksbuter, s. Boter van zuivelfabriek.
faget, adj. Verdwenen. Hi is -, we zien
hem nooit meer.

fak, s.n. -ken; -je. Vak (beroep); afgesloten ruimte.
fakmon [o], s. -joed; -montsje [o]. Vakman.
faksen, s.pl. Kuren; fratsen.
fali*, s. -s; -tsje. Sluier; hoofddoek. Op
syn - krie, slaag krijgen.
falissement [eè], s.n. -en; -sje. Faillissement.
falyt, adj. Failliet.
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famd, s. -en; famke. Volwassen meisje,
verloofde. Frie -, vrij meisje.
famke, s.n. dim.; -s. Meisje. -» fanke.
famkesgek [eè], s. -ken; -je. Meisjesgek.
famylje, s. -s. Familie.
famyrjesjeek, adj. Familieziek.
fandelje*, v. Inzamelen, ophalen (bijv.
konijnen uit strikken).
fandinne, adv. Vandaan. -» fondinne.
fang, s. -en. Vang (v. molen).
fange, v. Vangen; kinderspel.
fangpiip, s. -en; -ke. Vanggedeelte in eendenkooi.
fanke, s.n. dim.; -s. Meisje (spreektaal).
-> famke.
fanline*, adj. Verleden. - jier, verleden
jaar. -> feline.
fantasearje, v. Fantaseren. -» fontasearje.
fanylje, s. Vanille.
faren, s. -s; -tsje. Varen (plant).
farf, s. farven; -ke. Verf.
farfkwost [ô], s. -en; -je. Verfkwast.
farken, s. -s. Varken (scheldwoord).
-» barg, barig, swijn.
farveloas, adj. Verveloos.
farvje, v. Verven.
fatsje [á], v. Vatten; pakken. Om et -n,
voor het grijpen.
fear, adj. Niet bevrucht (van koe).
fear, s. -en; -ke. Veer (van horloge).
-» fêr.
feare, v. Varen.
fearje, v. Veren.
feartiid, s. -en; -sje. Vaartijd (vereist voor
stuurmansstudie).
feartúg, s.n. -tugen; -je. Vaartuig.
fearwetter, s.n. -s. Vaarwater.
feat, s. Kanaal; vaart (snelheid); scheepvaart. De grette -, de grote vaart.
febabbelje, v. Verbabbelen.
febanne [á], v. Verbranden.
febasselje [á], v. Vertrappen (gras, graan).
febêdzje, v. Verbedden.
febéle [eée], v. Verbeelden.
febéling [eé], s. -en. Verbeelding.
febêre, v, Verbeuren. Hi hat et bi mi
febêd, hij heeft het bij mij verkorven.
fe'bergje [eèe], v. Verbergen.
febetterje, v. Verbeteren.
febeuzelje, v. Verbeuzelen.
fe'bi, prep, adj. & adv. Voorbij. -* fobi.
febiede, v. Verbieden.
febine, v. Verbinden.
febite, v. Verbijten.

FEEFONS

febitterd, adj. & adv. Vol wrok.
febline, v. Verblinden.
feboadigje, v. Berichten.
feboege [oê], v. Verbuigen.
febôn, s.n. -en; -tsje. Verband.
febonne [ô], v. Verbannen.
feboon, adj. & part. Verbonden.
febosterje [ó], v. Verbasteren.
febouwerearet, adj. & adv. Verbouwereerd.
febrave (him), v. Haasten (zich).
febreedzje, v. Verbreden.
febrekke, v. Te veel inspannen. Do most
di net -, je moet je niet te veel inspannen.
febrewari(s) [ée], s. Februari.
febrosse [ô], v. Verbrassen.
febrúk, s.n. Verbruik.
februker, s. -s; -ke. Verbruiker.
fechte, v. Vechten.
fedaagje, v. Belanden.
fe'dedigje [eée]. v. Verdedigen.
fedektewein [eèe], s. Kapwagen (huifwagen). -* kapwein.
fe'dele [eée], v. Verdelen.
fe'delgje [eèe], v. Verdelgen.
fedivedearing, s. -en; fedivedearinkje.
Vermaak, ontspanning. -> divedearing.
fedivedearje, v. Jim -, zich vermaken.
-> divedearje.
fedôbelje, v. Verdubbelen.
fedoebelje, v. Verdubbelen.
fedokterje [o], v. Verdokteren.
fedonderje, v. Verspillen; verknoeien
(tijd).
fedonkeremaanje [ae], v. Verdonkeremanen.
fedorje [ó], v. Verduren.
fedraaie, v. Verdraaien; vertikken. Pols -,
pols verwringen.
fedrêge, v. Verdragen.
fedroegje, v. Verdrogen; droge kleren
aandoen.
fedruwe, v. Verplaatsen; verdrijven.
fedudelikje, v. Verduidelijken.
fedúsje, s. Vertrouwen.
feduveld, interj. Verduiveld.
fedwalje [á], v. Verdwalen.
fedwine, v. Verdwijnen.
fee, s. -ën; -tsje (-ke). Fee.
fee, s.n. Vee.
feearts, s. -en. Veearts. -> hossedokter.
feefons [ö], s.n. fonzen; -ke. Veefonds.
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feeg, s. fegen; -ke; -je. Klap; ogenblik;
veeg. Un - jaan, een klap geven. Yn
un -, in een ogenblik. Hir in der un -,
hier en daar een streek met handdoek.
feem, s.n. fernen; -ke. Gezellige bijeenkomst van meisjes. Yn et -, in een
bijeenkomst van meisjes.
feemsitte, v. In een gezellige bijeenkomst
van jongelui zitten.
feengroon, s. Veen.
feenie(r)pel, s. -s; -tsje. Veenaardappel.
feestje, v. Feestvieren.
fefatsje [á], v. Verpakken (op andere
plaats vastpakken).
feféle feée], v. Vervelen.
fefélend [eée], adj. Vervelend.
fefèlje [eèe], v. Vervellen.
fefêrje, v. Ruien.
fefeskje [eèe], v. Verversen.
fefierd, adj. Vervaard.
fe'fjean, v. Vervliegen. Hi fefjugt oeren,
hij vliegt uren heen en weer.
fefjorje [ó], v. Vervuren. Et hout isfefjorret, het hout is vervuurd (aangetast
door het „vuur").
fefloeke, v. Vervloeken.
fefoere [ôe], v. Vervoeren (transport).
fefol [ö], s.n. Verval.
fefolg [o], s.n. -en; -je. Vervolg.
fefolgje [ô], v. Vervolgen.
fefolle [ó], v. Vervallen. Hi fefolt yn betaljen, hij zal moeten betalen.
fefolskje [6], v. Vervalsen.
fe'forje [ó], v. Vervoederen. Forf 1000,- -,
voor f 1000,- vervoederen.
fe'formje [o] v. Vervormen.
fefremdzje [eèej, v. Vervreemden. Hi is
fefremdet, hij is vervreemd.
fefrommetje, v. Verfrommelen.
fegapje, v. Vergapen.
fege [ée], v. Slaan. Hi feegde er yn om,
hij sloeg er op los. Dot feegt er yn,
dat kost veel geld. Dot feegt er oer,
dat gaat hard. -> fegem.
fegean, v. Vergaan.
fegeeft, adj. Erg.
fegees, adj. & adv. Vergeefs; gratis.
fegem! [ée], interj. Weg! Et wae -, men
ging er vandoor. -» fege.
fegémi [eé], interj. Drommels. - nogsto
[ôö], drommel nog toe.
fegèsje [eèe], v. Dieren naar een andere
wei brengen.
fegien, adj. Onhoudbaar; vergaan, -fon 'e

FEKEAD

miggen, niet te harden van de vliegen.
fegif, s.n. -fen. Vergif.
fegoedzje [ôe], v. Vergoeden.
fegolle [o], v. Vergallen.
fegonze [ö], (jim), v. Vergissen (zich).
fegosje [o], v. Vergassen.
fegrave, v. Vergraven.
fegreatgleis, s.n. -gleizen; -gleiske. Vergrootglas.
fegretsje [eèe], v. Vergroten.
fegretting, s. -en; fegrettinkje. Vergroting.
fegryp, s.n. -gripen; -ke. Vergrijp.
fegripe, v. Vergrijpen.
fegroeie, v. Vergroeien.
feguld, s.n. Verguldsel.
feguldzje, v. Vergulden.
feguur [ue], s.n. -guren; -guurke. Figuur.
feguurseag [ue], s. -en; -je. Figuurzaag.
feil, s. -en; -tsje. Dweil.
feile, v. Dweilen; veilen; naar haan willen
van kippen.
feilighydsspjild, s. -en; -sje. Veiligheidsspeld. -> Slútspjild.
feinsterbank, s. -en; -je. Vensterbank.
feint, s. -en; -sje. Jongeling; vrijgezel;
verloofde. Famd in -, verloofd paar.
feintebjear, s.n. -en. Borrebjear (genoemd
naar dansavond voor famden en feinten op Borrebjear).
feinze, v. Veinzen.
fejaaie, v. Verjagen.
fejaan [ae], v. Vergeven; vergiftigen. Fejoon
fon de stank, bedorven door de stank.
fejechting [eè], s. -en; fejechtinkje. Verlichting (v. duisternis).
fejechtsje [eèe], v. Verlichten (duister).
fejierdei, s. -degen. Verjaardag.
fejierje, v. Verjaardag vieren; door verloop van jaren vervallen.
fejilde, v. Vergelden.
fejipje, v. Verdiepen. Unfejippet grêf een
verdiept graf (voor 2 personen).
fejipping, s. -en; fejippinkje. Verdieping.
fejitboek, s.n. Vergeetboek.
fejitte, v. Vergeten.
fejittelik, adj. Vergeetachtig.
fejongje, v. Verjongen.
fek, s.n. -ken; -je. Hooivak.
fekankerd, adj. Verkankerd. Et hout is -,
het hout is verkankerd.
fekead, adj. & adv. Verkeerd, slecht, -weikomd, er slecht afgekomen zijn. - wêd,
onvriendelijk woord. De -efoarha, zich
in iemand vergissen.
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fekeapje, v. Verkopen.
fekear, s.n. Verkeer.
fekeare, v. Verkeren; verioofd zijn.
fekearing, s. -en. Verkering, verloving.
-* feloofd, felove.
fekje*, v. Doorhalen van lussen in opgehangen botwant.
fekke*, s. -n. Feeks.
feklaaie, v. Verkleden.
feklappe, v. Verklappen.
feklearje, v. Verklaren.
fekletse [eèe], v. Verkletsen.
fekleurje, v. Verkleuren.
feklikke, v. Verklikken.
feklikker, s. -s; -ke. Verklikker; van kwikzilver voorziene glazen bol.
fekloemje, v. Verkleumen.
feknêde, v. Kneden. Buter-, boter kneden
om het water eruit te halen.
feknippe, v. Verknippen.
feknoekelje, v. Verkreukelen.
fekoaüe, v. Verkolen.
fekôdet, adj. Verkouden.
fekôdzjenighyd, s. Verkoudheid.
fekoitsje, v. Verkoken.
fekolking [o], s. -en; fekolkinkje. Verkalking.
fekomme, v. Vooruitgaan. Hi is arig
fekomd, hij is er op vooruitgegaan, ziet
er beter uit.
fekondigje, v. Verkondigen.
fekonsemearje [ô], v. Consumeren.
fekônsje, s.; -sjys. Vakantie.
fekoperd, adj. -> bekoperd.
fekotsje [ö], v. Verkorten.
fekroemetje, v. Verkruimelen.
fekrontsje [ö], v. Rondvertellen.
fekropje [ô], v. Verkroppen.
fekrudzje, v. Verkruien.
fekwônse(je, v. Verkwanselen.
fel, s.n. -len; -tsje. Vel, huid, vlies. - oer
bonk, vel over been. Fyn - op 'e tong,
kieskeurig (smaak).
felakje, v. Verlakken; beetnemen.
felammet, adj. Verlamd.
felangje, v. Verlengen; verlangen.
felangst, s. Verlangen.
felangstik, s.n. -ken; -je. Verlengstuk.
féle [ée], v. Velen.
feleare, v. Verleren; aan studie besteden.
felêg*, s.n. Verontschuldiging. Hi hat
earlik -, hij heeft een eerlijke verontschuldiging.

FEMAITSJE

îelegen [eée], adj. & adv. Verlegen; radeloos; reddeloos. Ik wae -, ik wist me
geen raad. Un -e boel, er was geen
redden meer aan.
felegenighyd [eée], s. Verlegenheid.
feleid, adj. Verleid; verlegd; verlegen.
Et goed is -, het goed is door lang liggen bedorven (verlegen). -> festokket,
fenottet.
feleider, s. -s; -ke. Verleider.
feleidster, s. -s; -tsje. Verleidster.
felèt [eè], s.n. Verlet. Gin - fon, geen
haast mee.
feleze [eée], v. Verleggen (op een andere
plaats leggen); verliggen (anders gaan
liggen).
feig, s. -en; -je. Velg. -4 felling.
felichting, s. -en. Verlichting, verbetering
(in ziekte).
felies, s.n. feliezen; -ke. Verlies. -» weibringe.
felieze, v. Verliezen, verspelen. Jo ha un
ben felên, een kind van hen is gestorven. -» weibringe.
feliigje, v. Verlagen.
felyn, part. & adj. Geleden; verleden.
Un wyk -, een week geleden. -» lyn,
felynt, lynt.
feline, adj. Verleden. - wyk, verleden
week, -> felyn, fanline.
felynt -> lyn, felyn, lynt.
felytsje, v. Verkleinen.
felitte, v. Verlaten (weggaan); in de steek
laten (eieren door vogel).
felling, s. -en; fellinkje. Velg. -> feig.
feloegje [oê], v. Verleggen (v. hooi of graan)
op dezelfde of andere stapel. -» feloeie.
feloeie, v. Verleggen (v. hooi of graan).
-> feloegje.
feloofd, adj. Verloofd. Jo hat fekearing;
jo is -, zij heeft verkering; zij is verloofd. -> fekearing.
felospeal [o], s. -pellen; -peltsje [èe]. Verlospaal (bij kinderspel).
felosse [o], v. Verlossen; aflossen (kinderspel).
felotsje [o], v. Verloten.
felotting [6], s. -en; felottinkje. Verloting.
felove, v. Verloven. ~> fekearing krie.
feltsje, s. dim.; -sjys. Velletje; vliesje;
wollen werkschort.
feluierje, v. Verluieren.
femaitsje, v. Vermaken (erfdeel); plezier
maken.

wumkes.nl

FEMEARJE

25

femearje, v. Vermeerderen.
Femeanim, s.n. Formerum. Femearumer,
inwoner van Formerum.
femêgerje, v. Vermageren.
femenigfuldigje [eée], v. Vermenigvuldigen.
feminderje, v. Verminderen.
femytsje, v. Door mijt bedorven. Et moal
is femitet, het meel is door mijt bedorven.
femoede [ôe], v. Vermoeden.
femoget, adj. Vermolmd.
femoogje, v. Vermolmen.
femorje [o], v. Vermoorden.
femotsje [o], v. Door mot aangetast.
femozzeld [ö], adj. Vermorzeld.
femurvje, v. Vermurven.
fe'naam, adj. & adv. Voornaam; deftig.
fenaauwje, v. Vernauwen.
fenearje, v. Verdragen. De maag kon
wot -, de maag kan wat verdragen.
fenéderje [eéee], v. Vernederen.
fenèl [eè], s.n. Flanel.
feneuke, v. Voor de gek houden.
fenie, v. Vernieuwen.
feniele, v. Vernielen.
fenikkelje, v. Vernikkelen.
feninig, adj. & adv. Venijnig.
fenitigje, v. Vernietigen.
fenoaden, adv. Nodig. Do hast er niks
mei -, je hebt er niets mee nodig (te
maken).
fenoeme, v. Vernoemen (een kind naar
iemand noemen). Net goed fenoemd
stean, geen goede reputatie hebben.
fenomme, v. Vernemen; informeren. Er
nei -, er naar informeren.
fenon*, s. Bijdehante vrouw. Lytse -,
bijdehand kind.
fenottet*, adj. Vergaan. -» feleid.
fentsje, v. Venten.
fepakje, v. Vastpakken op een andere
plaats; inpakken.
feplaatsje [ae], v. Verplaatsen.
fepleegje, v. Verplegen. -» feplege.
feplege, v. Verplegen. -> fepleegje.
fepletterje, v. Verpletteren.
feplichte, v. Verplichten. -* feplichtsje.
feplichtsje, v. Verplichten. -» feplichte.
feplonte [ô], v. Verplanten.
fepotse, v. Verpatsen.
fepotsje [ô], v. Verpotten.
fepraatsje [ae], v. Verpraten. Jim -, zich
verpraten.

FERHURE

fepronkje, v. Verkwisten aan opschik.
fêr, s. -en; -ke. Veer (van horloge en van
vogel). -» fear.
fer'achtsje, v. Verachten.
fe'rampenearje, v. Beschadigen.
ferassurearje, v. Verzekeren. -» ferosserearje.
ferdommenis, s. Verdoemenis.
fer'earenye, v. Verarmen.
fer'eauwigje. -» ferewigje.
fereffeiye, v. Vereffenen.
fer'eidzje*, v. Lege plek in jong graan
door eggen met gewas vol maken.
-* wreidzje, breidzje.
fe'reine, v. Verregenen.
fer'eiskje, v. Vereisen.
fe'reizet, adj. Moe van reizen.
fe'reke [eée], v. Verreiken (te hoog of
te ver reiken).
fe'reke [eée], v. Door rook bederven.
fe'rekke, v. Ontwrichten; sterven.
fe'rekkeling, s. -en. Mispunt.
fe'rekkenje, v. Verrekenen.
fer'erve [eée], v. Vererven.
fer'ewigje, v. Vereeuwigen. -> fereauwigje.
fergje, v. Vergen.
ferhaastje [ae], v. Verhaasten. Etferhaastte syn dead, het bespoedigde zijn dood.
ferhajje [á], v. Verhalen; verplaatsen.
ferhangje, v. Verhangen; sterk inspannen.
Hi ferhanget him om un borrel, hij doet
alles voor een borrel.
ferhapstikje, v. Bedisselen, verhandelen.
Ik ha mei him wot te -n, ik heb met
hem nog wat te regelen.
ferheagje, v. Verhogen.
ferhêdzje, v. Verharden.
ferhespeld [eèe], adj. Als hespel van draaiinrichting van boerenwagen buiten de
scheerstokken kwam door te kort
draaien. -* hespel.
ferheven [eée], adj. & adv. Verheven,
verheugd. Er - mei wêze, er blij mee
zijn.
ferhierje, v. Verharen.
fehinderje, v. Verhinderen.
ferhipetykje, v. Verhypothekeren. -» feripetykje.
ferhoengerje, v. Verhongeren.
ferhôjje*, v. Verhongeren. Ik binferhôlet,
ik heb veel trek in eten.
ferhondelje [ô], v. Verhandelen.
ferhure [ue], v. Verhuren.
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vraagde prijs gelijkelijk delen.
ferhuuzje, v. Verhuizen.
feschimmelje, v. Verschimmelen.
ferhuuzwein, s. Verhuiswagen.
feschine, v. Verschijnen.
fe'riede, v. Verraden.
feschining, s. -en. Verschijning.
ferienigje, v. Verenigen.
fe'riide, v. Verrijden (rijdend verplaatsen; feschinje, v. Verschonen. -» feschynje.
land stuk rijden; als prijs voor hard- feschynje, v. Verschonen. -> feschinje.
rijderij uitloven. Jim -, een verkeerde feschoere [ôe], v. Verscheuren.
weg oprijden).
fe'riize, v. Verrijzen; overkomen. Ik wist feschoeve [oê], v. Verschuiven.
net, wot mi feriizde, ik wist niet, wat feschondelesearje [ó], v. Beschadigen.
feschronfelje, v. Verschrompelen.
mij overkwam.
fc'rykje, v. Verrijken. De strôn feroemet feschruwe, v. Verschrijven; verhuren of
wol, marferiket net, het strand verruimt verkopen door inlevering van schriftelijke biedingen.
wel, maar verrijkt niet. -» strôn.
feschruwing, s. -en; feschruwinkje. Verfe'rinne, v. Verlopen.
schrijving.
ferinnewearje, v. Vernielen.
fer'ipetykje, v. Verhypothekeren. -» fer- feschúl, s.n. Plaats om te schuilen.
feschúljt, v. Verschuilen.
hipetykje.
fer'ite, v. Opeten. Wi koenen et net -, fe'segelje [eéee], v. Verzegelen.
we konden het niet op.
fe'seid, adj. Toegezegd. -» toseze [ö].
feroardeelje, v. Veroordelen.
fe'sekerje [eéee], v. Verzekeren.
feroarje, v. Veranderen. -> feronderje. fe'setsje [eèe], s.n. dim.; -sjys. Verzetje.
feroarsaakje, v. Veroorzaken.
fe'sette [eèe], v. Verzetten; verplaatsen;
fer'oddenearje [ö], v. Bevelen.
afleiden. Jim -, zich teweer stellen.
Etfeset wot, het geeft afleiding.
fe'roede [ôe], v. Verroeren.
fe'roeinje, v. Verlichten, verruimen. -> fe- fesichtig, adj. & adv. Voorzichtig.
rykje.
fesyk, s.n. -siken; -sykje. Verzoek.
fe'roestje, v. Verroesten.
fesykje, v. Verzoeken; uitnodigen.
fe'roezet [ôe], adj. Onuitgeslapen.
fesile, v. Verzeilen (verkeerd terechtkomen; als prijs voor een zeilwedstrijd
fe'rôlet, adj. Óp rug liggend (van schaap);
uitloven). Fesyld raitsje, verdwalen.
verrold.
feronderje [ój, v. Veranderen. -> fer- fesinne, v. Vergissen, -n oof, vergissen is
af (kinderspel), -n net oof, vergissen is
oarje.
niet af.
ferongeliket, adj. Verongelijkt.
fesitte, v. Verzitten; op andere plaats
ferongelokje, v. Verongelukken.
gaan zitten. Syn tiid -, ergens te lang
ferontwoadelikhyd [o], s. -hiden. Verantblijven; kans voorbij laten gaan.
woordelijkheid.
fesje, s.n. dim.; -jys. Versje; vestje.
ferontwoadzje [ô], v. Verantwoorden.
fer'osserearje [ô], v. Verzekeren. -» feras- fesjean, v. Verzien; verkeerd zien. Et
op ien festen ha, het op iemand voorsurearje.
zien hebben. Jim op ien -, zich in
fer'otselje* [ö], v. Vertrappen van voer.
iemand vergissen.
-> otsel.
fesjitte, v. Verschieten; verkleuren. Hi
fe'rotsje [o], v. Verrotten.
feschaat, hij verbleekte.
feroverje, v. Veroveren.
fesjoedeld. -» fesjudeld.
fe'rnilje, v. Verruilen.
fesjudeld, adj. Vervallen. Er - útsjean, er
fes, s.n. -sen; -je. Vers.
vervallen uitzien. -> fesjoedeld.
fesk, adj. & adv. Vers. - weiter, zoet
fe'sakje, v. Verzakken.
water.
feschanje [á], v. Benen te wijd van elkaar
feslaan [ae], v. Verslaan; kracht verliezen.
zetten.
De bui feslagt, de bui komt niet tot
fescheine, num. & adj. Verscheidene.
uitwerking. De wyn feslagt, de wijn verfeschikke, v. Zittend verschuiven.
liest geur en smaak.
feschil, s.n. -len; -tsje. Ruzie; verschil.
Jo hinen -, zij hadden ruzie. - trog, feslagjaander, s. -s; -ke. Verslaggehet verschil tussen geboden en ge- ver.
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feslein, adj. Verslagen; smaak en geur
verloren.
fesüepe, v. Verslapen.
feslingerje, v. Verwaarlozen; verlieven.
Ei Ut olles -, hij verwaarloost alles.
Hi is feslingerd oan dot famke, hij is
verliefd op dat meisje.
fesiite, v. Verslijten.
feslofje [ô], v. Verwaarlozen.
feslokke, v. Verslikken.
feslonze [5], v. Verslonzen.
feslopje [o], v. Verslappen.
fe'smeije [eèe], v. Versmallen.
fe'smachte, v. Versmachten.
fe'smite, v. Ontijdig een veulen ter wereld
brengen (fôale -); zich vergooien (bij
kaartspel).
fe'smoaiapje, v. Vervuilen.
fe'snie, v. Versnijden.
fe'soalje, v. Verzolen.
fe'soemje, v. Verzuimen.
fesoepe, v. Verzuipen (geld); verdrinken.
fesoerje [ôe], v. Verzuren.
fesônje, v. Verzanden.
fesorgje [ö], v. Verzorgen.
fespyije, v. Verspelen; kwijt raken.
fespjúnje, v. Verstappen. -> festappe.
fespïinterje, v. Versplinteren.
fespoare, v. In wanorde brengen (hooiberg, bed); beschadigen (duin). -» omspoare.
fesprekke, v. Verspreken.
fêst, adj. & adv. Vast. So - as Eaarlem,
heei vast.
fêst-, v. Vast- . -bine, vastbinden, enz.
festappe, v. Verstappen. -> fespjúnje.
festean, v. Verstaan.
festekseag [eè], s. -en; -je. Verstekzaag.
fe'stelle, v. Verstellen (anders stellen).
fe'stemme, v. Stemmen over aftredende
bestuursleden.
festerkje [eèe], v. Versterken.
fe'stevigje [eée], v. Verstevigen.
fêstewol [o], s. Vastewal. -> fonlôn.
fêstighyd, s. -hiden; -sje. Vastigheid.
festitte, v. Verstoten.
festjoere [ôe], v. Verzenden.
festoekje, v. Verstuiken.
festokket [o], adj. Bedorven door lang
liggen (textiel). -> feleid.
feston, s.n. Verstand. Ider pratet neidot
hi - hat, ieder praat naar zijn verstand.
Et - sit him net yn 'e wei, hij is dom.
festônig, adj. & adv. Verstandig.

festônkies, s. -kiezen; -kieske. Verstandskies.
festônlik, adj. & adv. Verstandelijk.
festônpet [eè], s. -ten; -sje. Pet met ronde
bol en harde klep.
festopje [ô], v. Verstoppen.
festrekke, v. Verstrekken, dienen tot. Et
festrekt allinne un praatsje, het dient
alleen maar om een gesprek te voeren.
festrike, v. Verstrijken.
fêstsitte, v. Vastzitten. Er oan -, er aan
vastzitten.
fesukkeld, adj. Afgemat.
fesulverje, v. Verzilveren.
fe'swakje, v. Verzwakken.
feswierje, v. Verzwaren. -> feswirje.
feswige, v. Verzwijgen.
feswirje, v. Verzwaren. -> feswierje.
fet, s.n. -ten; -sje. Vat.
fetearje, v. Aan teer verstrijken.
feteltsje [eèe], s.n. dim.; -tsjys. Vertellinkje, verhaaltje.
fetêre, v. Verteren; verbruiken.
fetimmerje, v. Vertimmeren.
fetinje, v. Verdunnen.
fetinke, v. Verdenken.
fetoaning, s. -en; -ninkje. Vertoning.
fetoastje, v. Van dorst omkomen; erge
dorst hebben.
fe'toogje, v. Verplaatsen; versjouwen.
fetrapje, v. Vertrappen. Et is fetrappet,
het is om razend te worden. Ei fetrappet
et, hij vertikt het.
fetrêdzje, v. Vertreden. Jim -, zich vertreden.
fetriet, s.n. Verdriet. Et is un -, het is een
ergernis.
fetrietig, adj. & adv. Verdrietig.
fetroebelje, v. Vertroebelen.
fetsjinje, v. Verdienen.
fetsjinste [î], s. -n. Verdienste; loon. Buten
-n, niets verdienen.
fetsjokking, s. -en; fetsjokkinkje. Verdikking.
fetsjôrje, v. Verplaatsen van aan touw
vaststaand dier.
fetsjústering, s. -en; fetsjústerinkje. Sons(maans-); zons- (maans-) verduistering.
fetsoenlik [ôe], adj. & adv. Fatsoenlijk.
feugelje, v. Schoonmaken; in huishouding werken.
fewaaie, v. Verwaaien.
fewaarloazje, v. Verwaarlozen.

FESLEIN
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fewachtsje, v. Verwachten.
fewaremje, v. Verwarmen.
feweare, v. Verweren.
fewêdzje, v. Verwedden.
feweeg*, s.n. Beweging. Er siet gin - yn,
er zat geen beweging in.
fewege [eéej, v. Bewegen (van plaats veranderen). -» bewege.
feweikomje, [eèe], v. Verwelkomen.
fe'wenje [eèe], v. Verwonen.
fewenne, v. Verwennen.
fewerkje [eèe], v. Verwerken.
fe'wezen [eée], adj. & adv. Verwezen,
ontdaan.
fewiel, s.n. Fluweel.
fewielig, adj. Fluwelig.
fewiidzje, v. Verwijden.
fewylderje, v. Verwilderen.
fe'win, s.n. Vooruitgang (van zieke).
fewinskje [î], v. Verwensen.
fewyt, s.n. -witen. Verwijt.
fewite, v. Verwijten.
fewoest [ôe], adj. & adv. Slordig; verwoest; hartstochtelijk. Un -e boel, een
slordige boel. Un -e spiier, een hartstochtelijk speler.
fewoksejje, v. Verwisselen.
fewonderje, v. Verwonderen.
fewrotte, v. Door zware arbeid het lichaam
schaden.
fewulft, s.n. -en; -sje. Verhemelte.
fiand*, s. Vijand.
fidder, adj. & adv. Verder.
Adders, adv. Verder; vervolgens.
fiele, v. Voelen.
fiem, s. -en. Vaam. Op gin -en in /amen
nei, op geen stukken na. Et hanget mi
-en de keel út, het hangt me meters
de keel uit.
fîemje, v. Vademen.
fier, adj. & adv. Ver.
fiere, v. Vieren (feest; touw).
fierfot [ö], adv. Verweg.
fieroof, adv. Veraf.
fierspringe, v. Verspringen.
fierwei, adv. Ver(re)weg.
fiestente, adv. Veel te. - lang, veel te
lang. -» folste, folstente.
fyftien, num. Vijftien. -»telwêd.
fyftig, num. Vijftig. -> telwêd.
figelearje, v. Speculeren. Erges op -, ergens op speculeren.
fiif. num. Viif. -»telwêd.
fiifdeholf [ô], num. Vier en een half.

FISSERI

fiifkop [ô], s. -pen. Vijflitermaat voor
droog materiaal; hoge hoed.
fiifkwattiers, adj. l'/ 4 duims hout.
füg, s. -en; -je. Vijg (vrucht).
fîigemot [ö], s. -ten; -sje. Vijgemat; grote
gevlochten hoed (van stro of biezen).
fügepêr, s. -en; -ke. Vijgepeer (vrucht).
fiis, adj. & adv. Vies.
fiiver, s. -s; -ke. Vijver.
fyk, d. Fijt (ontsteking aan vingertop).
fykje*, v. Snijden.
fiktaalje [ae], s. Victualie (proviand).
fyl, s. filen; -tsje. Vijl.
filesetearje, v. Feliciteren.
fyUe, v. Vijlen.
füle, v. Villen.
fylsel, s.n. Vijlsel.
fimelje, v. Pietepeuterig eten.
fin, s. -nen; -tsje. Vin (v. vis); grasland.
fyn, adj. & adv. Fijn (materiaal); orthodox
(tegenover vrijzinnig); tenger. - sôn,
lijn zand (kleine korrels). Un - famke,
een tenger meisje. - touw, dun touw.
touw.
fynbek [è], s. -ken; -je. Kieskeurig persoon.
fynder, s. -s. Vinder.
fine, v. Vinden. Et net - könne, niet
rustig zijn.
fine*, v. Fine (vinden) roept kind als het
iets vindt; mei tegeare (samen delen)
roept metgezel. -> tegeare.
finger, s. -s; -ke. Vinger. Gin - útstekke,
niets doen.
fingerbolk [ô], s. -en; -je. Vingerbalk (v.
maaimachine).
fingerbreed, adj. & s. Vingerbreed.
fingerkefot*, s.n. Hard vet. -> finkefot.
fingeroed [ôe], s. -en; -sje. Vingerhoed.
finkefot*, s.n. Hard vet. -> fingerkefot,
bearkefot.
fioel, s. -en; -tsjys. Viool. For 'e -, dansen.
fioeltsje, s.n. dim.; -tsjys. Viooltje
(bloem).
fir, adj. & adv. Ver. Fon -en, van verre.
firrekiker, s. Verrekijker. -> kiker.
fis, s. -sen. -je (-ke). Vis.
fisheak, s. -en; -je. Vishaak.
fîskerjoed [ôe], s.pl. Visserlui. -> fisserjoed, fiskerljoed, fisserljoed.
fiskerljoed [ôe], s.pl. -> fîskerjoed, fisserjoed, fisserljoed.
fiskje, v. Vissen.
fisseri, s. -ën. Visserij.
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fisserjoed [ôe], s.pl. Visserlui. -» fisker- fioertoer [ôeôe], s. -en; -ke. Vuurtoren.
joed, fiskerljoed, fisserljoed.
fjoggerig, adj. Jachtig.
fisserljoed [ôe], s.pl. -» fiskerjoed, fisker- fjorje [ó], v. Schrijnen (wond).
ljoed, fisserjoed.
fjorrig [ó], adj. Schrijnend (wond).
fissermoii [o], s. -nen; -tsje. Vissersschip. fjouwer, num. Vier. Út syn -en, rennen
flssermon [o], s. -joed; -montsje [6]. Vis- (v. paarden). Mei syn -en, met zijn vieren. -» telwêd.
ser(man).
fjouwerdoebel(d), adj. & adv. Vierdubbel.
fyste, v. Uitrollen van een priktol.
Qouwerkönt, adj. & adv. Vierkant. -»roon.
fiteldôns, s. -dônsen. St. Vitusdans.
fjouwerkönt, s.n. -en; -sje. Vierkant; vierfiter, s. -s; -ke. Veter.
kante torenomloop.
fiterbôn, s.n. -en; -tsje. Veterband.
flaaie, v. Vleien.
fïterje, v. Hard gaan. Dot fitere er oer, dat [flaaierig, adj. & adv. Vleierig.
ging hard.
jflaauw, adj. & adv. Flauw; bewusteloos;
fiterlok [6], s. -ken; -je. Bosje haar aan j zouteloos. - f on rêg, slapgevormde rug
achterkant onderaan van paardepoot.
(van paard).
fitrioel, s.n. Vitriool.
flaauwfolle [ö], v. Flauwvallen.
fytsbôn, s. -en; -tsje. Fietsband.
fladde [á], s. -n; fladsje. Stuk afgescheurd
I textiel of papier; niet ernstig gemeend
fitte, s. -n. Verte.
| „scheldwoord".
fjean, v. Vliegen.
fjean, s.n. -en; -tsje. Vierde deel; kwartier Ifladde*[á], s. -n; fladsje. Gebak van meelvan koeie-uier; deel van gemeenschap- \ beslag met stroop in open vuur in
flad-izer.
pelijk land.
fjidde. num. Vierde. Un -n, een vierde fladderje [á], v. Fladderen. Syn bek fladdert út, zijn mond rafelt uit (door veel
deel. -> telwêd.
fiiddeholf [ö], num. Drie en een half. | praten).
; flad-izer* [á], s.n. -s; -ke. IJzeren tang
fjiddelei, adj. Vierderlei.
| met twee bladen, waartussen fladden
fjild, s.n. -en; -sje. Veld.
gebakken werden.
fjildmuus. s. -muzen; -muuske. Veld- flagerig, adv. Vîagerig (als wind met vlamuis.
gen waait).
fjildsiag, s. -gen; -je. Veldslag.
flagje, v. Vlaggen.
fjittien, num. Veertien. -* telwêd.
flak, adj. & adv. Vlak; effen; ondiep;
fjittig, num. Veertig. -> telwêd.
onmiddellijk, -bi, dichtbij. - achter
fjoer [ôe], s.n. -en; -ke. Vuur. So bang
him, direct achter hem.
as -, erg bang. - bestopje, as of plaggen flakploeie, v. Ondiep ploegen. -» folgje.
op het vuur om dit smeulend te houflambouwje, v. Met brandende flambouw
den.
aandacht trachten te trekken.
fjoerenhout, s.n. Vurenhout.
flapear, s.n. -en; -ke. Flapoor.
fioerfretter [ôe], s. -s; -ke. Harde werker; flappe, v. Neerslaan van de wind; ergens
onverschrokken persoon.
onder vangen. De schostien flapt, de
fjoerhúske [ôe], s.n. dim.; -s. Stookhuisje.
wind slaat in de schoorsteen. Foegels -,
fjoerpyl [ôe], s. -pilen; -pyltsje. Vuurpijl.
vogels onder een net vangen. -> delfjoerplaat [ôe ae], s. -platen; -plaatsje. Lig- fleareboom,
flappe.
s
gende ijzeren plaat om het vuur. -»plaat.
bomen; -boomke. Vlierboom.
fjoerpook* [ôe], s. -poken; -pookje. Bakje flearemuus. s. -muzen; -muuske. Vleermet kooltje vuur voor aansteken pijp.
muis.
fjoerpot* [ôe o], s. -ten; -sje. IJzeren pot, flecht, s. -en; -je. Vlecht (haar); laagje
waarin het vuur brandde.
riet onder dakpannen; - sette, laagje
fjoerschip, s.n. -pen; -ke. Vuurschip.
riet op dak aanbrengen, waarover dakfjoerslag* [ôe], s.n. -gen; -je. Vuurslag.
pannen komen.
fioersteed* [ôe], s.n. -steden; -steedsje. flecht op 'e koai, de vogels in eendenLangwerpige holle gemetselde stookkooi: makflechtige (tamme lokvogels
plaats voor vuur.
fjoerstien [ôe], s. -stinnen; -stintsje. Vuursteen.
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soms met merk van de kooi in snavel) floeie, v. Vloeien. Et wetterfloeit, het is
en de wyldflechtige (de wilde vogels).
vloed.
flok [ô], s. -ken; -je. Vlok; lok. Flok hea,
flechte, v. Vlechten.
hooivlok.
flee, s. -ën; -ke. Vlo.
flonkerje, v. Flonkeren.
fleeëkruud, s.n. Zeealsem.
fleet, s. fleten; -sje. Vleet (haringnet). flônz(j)e, v. Flansen. Ynekorm -, slordig
in elkaar zetten.
Bi de -, veel.
flei, s. -en; -ke. Strook van graangewas, flos, s.n. Vlas.
flosje [o], v. Vlassen. -> floskje.
dat afwijkt van de rest.
floskje* [ô], v. Vlassen. -* flosje.
flein, part. Gevlogen.
flotsje [ó], v. Vlotten; gelukken. Un plank
fleis, s.n. Vlees. - yn 'e pikel sette, een
-, een plank door het water duwen of
borreltje nemen.
trekken.
fleizig, adj. Vlezig.
flug, adj. & adv. Vlug. Hi is net -, hij is
flerk, s. -en; -je. Vlerk; vleugel (van vo- niet in orde. - as weiter, vlug als water.
gel). Op 'e -, op stap.
fluitsje, v. Fluiten.
flerkje, v. Uitgaan (op stap).
fluittsjettel, s. -s; -tsje. Fluitketel.
fleugel, s. -s; -tsje. Windwijzer; vleugel flústerje, v. Fluisteren.
van vogel en vliegtuig; onderdeel van fneze, v. Niezen.
spinnewiel, dat om klos draait; piano. fnosboel [ôôe], s. Morsige boel.
fleur, s. Opgewektheid.
fnosje [6], v. Morsen. -» smosje.
foal, adj. Drachtig (paard).
flyb, s.n. Speeksel.
fôale, s. -n; foltsje [ö]. Veulen. - fange,
flybje, v. Kwijlen.
veulen vangen (bij levering).
flyblapke, s.n. dim.; -s. Slabbetje.
foar, s.n. Voor. Yn 't - wêze, er gunstiger
Flie, s.n. Vlieland.
voorstaan. Yn 't - ha, in voorraad hebflieme, v. Flemen.
ben; geld overgespaard.
flier, s. -en; -ke. Vloer. Oer 'e - komme, foarben [è], s.n. -tsje. Kind uit vorig
bij een ander op bezoek komen. Fon huwelijk of voor huwelijk geboren.
'e -, dansen.
-> styfben.
flierkleed, s.n. -kleden; -kleedsje. Vloer- foarboade, s. -n. Bode, die eerst bij familie
kleed.
een overlijden meedeelt.
flies, s.n. fliezen; -ke. Vlies.
foarbynt, s. -en; -sje. -> bynt.
fliezig, adj. Vliezig.
foardrêge, v. Voordragen.
foare, adv. Voor (in de kamer). Kom
flygfjild, s.n. -en; -sje. Vliegveld.
flygmesyn, s.n. -sinen; -syntsje. Vliegma- mar -, kom maar in de kamer.
foarêb, s. Eerste periode van de eb.
chine. -4 flygmesine.
flygmesine, s. -sinen; -syntsje. Vliegma- foarein, s.n. -en; -tsje. Voorste deel (woning) van boerderij.
chine. -» flygmesyn.
foaréker, s. -s; -ke. Akker dwars voor
flygtúg, s.n. -tugen; -je. Vliegtuig.
andere akkers. -» foreker.
flikker, s. -s; -tsje. Flikker (scheldwoord).
foaren, adv. Voren. Fon -, van voren.
Op syn -, slaag.
Fon foarenewyn, van voren af aan. Hi
flikkerje, v. Flikkeren; vallen (ruw).
won net -, hij liep naar de kamer.
flym, s. flimen; -ke. Vlijm. So scherp as
foarflôed, s. Begin van de vloed.
un -, heel scherp.
flinter, s. -s; -ke. Flinter, schilfer, snipper. foarfol [6], s.n. -len; -tsje. Voorval. Un
moai -tsje, een aardige meevaller.
flip*, s. -pen; -ke. Halsdoek (voor vrouw). foargean,
v. Voorgaan.
flirje, v. Bevloeren.
foargevel [ée], s. -s; -tsje. Voorgevel.
float, s. -en; -sje. Vloot; aantal. Un hele -,
-» fogével [ö].
een groot aantal.
foargong, s. -en; foargonkje. Gang bij
floatsje, s.n. dim.; -sjys. Groepje. Un voorkamer.
jonges, een aantal jongens.
foarha [á], v. Van plan zijn; voordeel
flodderig, adj. Slordig.
hebben; voorhebben; Wot hast mei mi
floed [ôe], s. -en; -sje. Vloed.
floedmerk [oê è], s.n. -en; -je. Aanspoelsel
langs hoogwaterlijn.
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foar? wat ben je met mij van plan? foarút, adv. Vooruit. - boerje, financieel
vooruitgaan. - sjean, vooruit zien.
Dot hat wotfoar, dat is beter. Defekeade
-, zich in de persoon vergissen.
foarútgang, s. Vooruitgang.
foarhôde, v. Onder het oog brengen; door foarútsicht, s.n. -en. Vooruitzicht.
iemand aangetrokken touw doorhalen. foast, num., adj. &adv. Eerst(e). Voor.
foaryn, adv. Voorin.
Hi wae (et) -, hij was het eerst (de
eerste), -e poat, voorpoot.
foarjaan, v. Voorgeven; voorwenden.
foarkomme, v. Vóórkomen; voorkómen. fo'bi[ö],prep.,adj. & adv. Voorbij, -»febi.
foarkommen, s. Uiterlijk. Hi hat gin -, fôd, s. -en; -sje. Vouw; rimpel. -> tear.
hij heeft er het uiterlijk niet voor. fodde, s. -n; fodsje. Vod. Achter 'e -n,
foarlaad, s.n. Geluid, dat men vooraf
achter de vodden.
meent te horen.
fodderje [ö], v. Vorderen.
foarladig, adj. Vooraf horen van geluiden. foddebel [eè], s. -len; -tsje. Slordige
- huus, huis, waarin men geluiden voor- vrouw.
af meent te horen.
fodderig, adj. Voddig.
foarleze, v. Voorleggen; voorliggen.
fo'delig [öé], adj. & adv. Voordelig.
foarlôn, s.n. Voorland; bestemming; land
fo'doar [ö], s. -en; -ke. Voordeur.
vóór duinen en buitendijks land.
foar'mjeane, v. Voormaaien (als eerste fodot [öó], conj. Voordat.
fodsje, s.n. dim.; -sjys. Vodje, klein stukje
man).
(papier; land).
foarmon [o], s. -nen. Voorman.
fodzje, v. Verstellen van heel oude kleren.
foarnaam, s. -namen. Voornaam.
foarnel [è], s. -len; -tsje. Voornaald van foeg [oê], s. -en; -je. Voeg (kalknaad).
Te foèg*, et lôn leit -, het land ligt
kappespil.
handig
voor het gebruik. -» tefoeg.
foarnomme, v. Van plan zijn.
foegeiflap, s. -pen; -ke. Net of luik voor
foaroan, adv. Vooraan.
vogelvangst.
foaroer [ôe], adv. Voorover. -> foroer. foegelkeamer, s. -s; -ke. Kamertje, waar
foar'onder, s.n. -s; -tsje (-ke). Verblijf- gevangen eendvogels voorlopig werplaats op voorste deel van schip.
den bewaard.
foar'oof, adv. Vooraf.
foegeltsjekouw, s. -en; -ke. Vogelkooi.
foarried, s. -en; -sje. Voorraad.
foegizer [oê], s.n. -s; -ke. Voegijzer.
foarrucht, s.n. -en. Voorrecht.
foegje [oê], v. Voegen.
foar'schot, s.n. -ten; -sje. Schot vóór koei- foek, s. -en; -je. Fuik.
en langs.
I foeklichte, v. Fuik lichten, de vangst uit
foarschruwe, v. Voorschrijven.
i fuik nemen.
foekstok [o], s. -ken; -je. Fuikstok (voor
foarsjitte, v. Voorschieten.
vastzetten van fuik).
foarsjonger, s. -s; -ke. Voorzanger.
foer [ôe], s. -en; -ke. Duw.
foarslaan [ae], v. Voorstellen.
foarslagter, s.n. -s; -ke. Voorstuk van foester, s. -s; -ke. Vrouwtjeskonijn.
foet [ôe], s. fotten [ój; fotsje [ó]. Voet.
boerenwagen, waarop bodem rust.
Et plot fan 'e - onder hôde, niet vallen.
foarsorg [o], s. -en. Voorzorg.
Wer op fotten, weer op na ziekte. Onder
foarspildzje, v. Voorspelden; voorspellen.
'e fotten raitsje, vallen, ziek worden.
foarspon [ö], s.n. -nen. Touw om kop en
Mei twae fotten yn ien boks sitte, moeiborst van paard, waardoor kopniet omlijkheden hebben. Út 'e fotten, dood;
hoog geslagen kan worden.
uit de voeten; opgelost (ruzie); verfoarsprekke*, v. Voorspreken; verdedidwenen. Net út 'e fotten könne, niet
gen.
opschieten. Gin - heag, niets in te
foarstean, v. Vaag herinneren. Et steet mi
brengen hebben. De fotten útstekke,
foar, ik herinner me vaag.
overlijden.
foarstol [6], s. -len; -tsje. Stal het dichtst
foet [ôe], s. Voet (maat, 1/12 roede).
bij het voorhuis.
foetbol [o], s. -len; -tsje. Voetbal.
foarstonder [ô], s. -s. Voorstander.
foaruit! interj. Vooruit! (Aanvuren van foetboile [o], v. Voetballen.
paarden).
foeterje, v. Mopperen.
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fo'gevel [öée], s. -s; -tsje. -» foargevel. fol'stean, v. Volstaan.
folstente, adv. Veel te. - great, veel te
fogoed [öôe], adv. Voorgoed.
groot. -» fïestente, folste.
foi, interj. Foei.
fojier [ö], s.n. Voorjaar, -s, in het voorjaar. folstreks [è], adj. & adv. Volstrekt.
De -s, het voorjaar na een genoemde folstrik [ô], s. -ken; -je. Valstrik.
datum. Di -s, dat bepaalde voorjaar. foltollig [oo], adj. Voltallig.
Bi et -, tegen het voorjaar.
foltsje [ö], s.n. dim.; foltsjys. Veulentje.
fok [o], s. -ken; -je. Fok (zeil; bril; drie- foltsjebak [ö], s. -ken. Beschuit met suihoekig stuk land).
I ker bij geboorte van veulen.
fokje [ô], v. Fokken. -» fokke.
foltsjeblom [öo], s. -men; -ke. Pinksterfokke [o], v. Fokken. -» fokje.
! bloem. -» peinsterblom.
fokkemest [ôè], s. -en; -mestje. Fokke- foltsjemerk [öè], s. -en. Veulenmarkt.
mast.
fol'út, adv. Voluit.
fokke'ri [o], s. -ën; -tsje. Fokkerij.
fol'woeksen, adj. Volwassen.
fok'searje [o], v. Forceren.
fon [o], prep. & adv. Van. - dot, in dat
fol* [6], s. Aftrek. Dot hie -, dat was! opzicht. - simmer, van de zomer.
lekker; dat ging vlot naar binnen.
fon [6], s. Van (familienaam).
fol [ô], s. -len; -tsje. Val (het vallen;| fonaam [ó], adj. & adv. Voornaam.
vanginstrument).
i fon'achte(midzje) [ó], (-meje) [ée], adv.
fol, adj. & adv. Vol. Et gemoed schaat - ,; Vanmiddag.
het gemoed schoot vol. So - as un
fon achteren [o]. Achteraf bekeken.
aai, heel vol.
fol [ó]. Roepnaam voor veulen: fol, fol. fondei [ô], adv. Vandaag.
fonderhôn [o], adj. Vandehands (rechts
folbioed [ôe], s. -en. Volbloed.
in een tweespan paarden).
folbringe, v. Volbrengen.
fondinne [o], adv. Vandaan. -> fandinne.
foldwaan [ae], v. Voldoen.
fonfêst [o], adv. Alvast.
folger, s. -s; -ke. Deksel op kaaskop. fonfoarenewyn [ó], adv. Van begin af.
folgje [o], v. Volgen; ondiep ploegen.
- beginne, opnieuw beginnen.
-» flakploeie.
fonforre'meje [óöeée], adv. Deze voorfolhelm [ôè], s. -en; -ke. Valhelm.
middag. -» fonforremidzje.
fonforre'midqe [óö], adv. Deze voormidfolhôde, v. Volhouden.
dag. -> fonforremeje.
folje, v. Vullen.
fonjoon [o], adv. Vanavond.
folje [ö], v. Een veulen werpen.
folk, s.n. Volk; volk! (roep); familie. Hi fonketje, v. Fonkelen.
is - fon har, hij is familie van haar fonlôn* [ô], Vaste wal. (Nei) - , naar de
vaste wal. Hi is - , hij is aan de vaste
(hen). Great -, deftige mensen.
wal. -> fêstewol.
folkje. s.n. dim. Volkje. Hi koom mei
syn - , hij kwam met zijn familie. fon'meje [óée], adv. Vanmiddag.
fon'midzje [ó], adv. Vanmiddag. -> neifolksdônsje, v. Volksdansen.
midzje.
folksheageschoel [ôe], s. -en; -tsje. Volkshogeschool.
fon'moan [o], adv. Vanmorgen.
folkslied. s.n. -en; -sje. Volkslied.
fon'nacht [o], adv. Vannacht.
folie [ô], v. Vallen. Eryn - , lekker sma- fon'ôds [o], adv. Vanouds.
ken, -nd wetter, eb.
fon'ôdstenewyn [o], adv. De oudste, het
folie, adj. & num. Veel. Hi is net - , hij is
eerst enz.
erg ziek. - net genoog, wat niet al. fonploeie [o], v. Akker in tweeën ploegen
fol'makket, adj. & adv. Volmaakt.
(van buitenkant af beginnen).
fons [5], s.n. fonzen; fonske. Fonds. De
folreep, [o], s. Valreep.
ki bin yn et - , de koeien zijn in de
fols [o], adj. & adv. Vals.
veeverzekering.
folschip, s.n. -pen. Volschip. -» fregot.
fol'slein, adj. & adv. Volgroeid; volle- fonself [o], adv. Vanzelf.
fontasearje [ô],v. Fantaseren. -> fantasearje.
dig.
folste, adv. Veel te. - tsjok, veel te dik. foogd, s. -en. Voogd. Do most onder -en,
je moet onder curatele.
-> fïestente, folstente.
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for [ö], adv. & prep. Voor. - jim hôde,
voor zich houden. Der kan jim net wêze, dat kun je niet voorzien. Ik ha
him er - , ik herinner me hem.
for'east [ö], adv. Vooreerst.
for'éker [ö], s. -s; -ke. -» foaréker.
forge [ó], s. -n; forgje. Vore. „Yn 'e - ",
tegen paard gezegd, dat bij ploegen in
de voor moet lopen.
forgelyk [ó], s.n. Overeenstemming; vergelijking. Dot is gin -, dat is geen
vergelijking.
forha [öá], v. Zien (weten). Ik ha et er
net for, ik zie (weet) het niet.
forhole [öo], s. -n; -hooltsje. Voorhoofd.
for'honnen [öö], adj. & adv. Voorhanden;
in voorraad.
forhuus [ö], s.n. -huzen; -húske. Voorhuis.
forgeliking [ö], s. -en; forgelikinkje. Vergelijking.
forje, v. Voeren. Út 'e hôn - , extra voer
geven bij grastekort.
fork [ö], s. -en; -je. Vork: etens-, hooivork; vork aan ploeg voor smaller of
breder ploegen.
forkrêd [ö], s.n. -en; -sje. Voorzitplaatsbergruimte op boerenwagen.
formon [óo], s. -joed; -montsje [o]. Voerman.
for'oer [öôe]. -» foaroer.
for'ol [öo], adv. Vooral.
forre'mejes [öeée], adv. Des voormiddags.
forre'midzje [ö], s. Voormiddag.
fortiid [ó], s. -en. Voertijd (vee).
fosichtig [ö], adj. & adv. Voorzichtig.
foslaan [ö ae], v. Voorslaan (voorstellen);
inspannen (v. paard). -» ynslaan.
fost [ö], s. -en; -je. Vorst (v. huis).
fost even [o]. Wacht even.
fostpon [öo], s. -nen; -tsje. Vorstpan.
fot [ô], adj. Vet. So - as un barg, as
daai, as spek, heel vet.
fot [o], s.n. Vet. Et - sit him net yn 'e
wei, hij is mager. Di koe steet heag yn
et - , de melk van die koe heeft een
hoog vetgehalte. -» fotgeholte.
fot [ö], adv. Weg. - gean, - fjean enz.
Hi is - , hij is vertrokken of: hij is op
zee gebleven.
fot [ó], interj. Weg! - er mei, weg er mee.
fotangel [ó], s. -s; -tsje. Voetangel.
fotbringe [ö], v. Wegbrengen.

FREMD

fotbruie [ö], v. Weggooien.
fotfaag [ó], s. -fagen; -faagje. Voetveeg.
fotfearend [ö], adj. & adv. Voortvarend.
fotfolk [óo], s.n. Voetvolk.
fotganger [ó], s. -s; -ke. Voetganger.
fotgean [5], v. Vertrekken.
fotgeholte [ôó], s.n. Vetgehalte. -> fot
fot-hoan [o], s. -en; -tsje. Vethoorn voor
zeilnaalden.
fotlear [o], s.n. Vetleer.
fotling [ó], s. -en; fotlinkje. Voet van
kous.
fotlost [óô], s. -en; -sje. Voetafdruk.
fotmeste [ôè], v. Vetmesten. Ik sil di - ,
je krijgt niet meer te eten.
fotmot [óô], s. -ten; -sje. Deurmat
fotpôd [ó], s.n. -en; -sje. Voetpad.
fotstap [ó], s. -pen; -ke. Voetstap.
fotstjoere [ö ôe], v. Wegsturen.
fottebank [ó], s. -en; -je. Voetenbank.
fottekroeper [ó], s. -s; -ke. Bloedzuiger
(ringworm). -» bloedsoeger.
fottenein [ó], s.n. -en; -tsje. Voeteneind.
fottig(hyd) [6], s. -hiden; -hydsje. Vettig
(heid).
fotting [ó], s. -en; fottinkje. Fundering
(muur).
fot weidzje [ô], v. Vetweiden.
fraagopsezen [ôée], s. Catechisatie. Te-,
naar catechisatie.
fraagstik, s.n. -ken; -je. Vraagstuk.
fraai, adj. & adv. Fraai. Smoarig in - ,
erg vuil (kleren).
fracht, s. -en; -sje. Vracht (lading; vrachtprijs; grote hoeveelheid). De - ha,
voldoende lading hebben. Hi hie un - ,
hij had veel.
frageboekje, s.n. dim.; -jys. Boekje met
catechisatievragen.
fragenleare, v. Vragen van catechisatie
leren.
framboas, s. -boazen; -ke. Framboos.
Frankryk, s.n. Frankrijk.
freed, s. freden. Vrijdag. De -s, vrijdag
na een genoemde datum. Di -s, die
bepaalde vrijdag.
freeds, adj. & adv. Vrijdags.
freeskos [ô], s. -sen; -ke. Vrieskast.
freet, s. freten. Smoel.
fregot [ô], s.n. -ten. Fregat. -» folschip.
freie, v. Vragen, -n steet fri, vragen staat
vrij.
fremd, adj. & adv. Vreemd. Un bytsje
mear as puur - , een beetje familie
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(iron.). -» frimd.
fremden, s. fremde. Vreemdeling. -> frimden.
fremdsoatig, adj. Vreemdsoortig. -> frimdsoatig.
freon, s. -en; -tsje. Vriend.
freonlik, adj. & adv. Vriendelijk.
freonschip, s. -pen; -ke. Vriendschap.
freonsprekke, v. Vriendschappelijk bezoeken; logeren.
fret'op [o], s. -pen. Opvreter.
fretsek [èè], s. -ken; -je. Vreetzak.
frette, v. Vreten. Etfretjild, het verslindt
geld; kinderspel, waarbij een mes op
een bepaalde manier in de grond wordt
geslagen.
freze [ée]. v. Vriezen.
fri, adj. & adv. Vrij; vrijmoedig.
fribrief, s. -brieven. Vrijbrief.
frie'ri, s. -ën; -tsje. Vrijerij.
Fries, s. Friezen; -ke. Fries (persoon).
frigesel [eè], s. -len; -tsje. Vrijgezel.
frihyd, s. -hiden; -hydsje. Vrijheid.
frihôde, v. Vrijhouden.
frikaat [ae], s. -katen; -kaatsje. Vrijkaart.
frilotsje [o], v. Vrijloten.
frimd, adj. & adv. Vreemd, eigenaardig.
Dot hat hi fon gin - , dat is een
familietrek. -> fremd.
frimden, s. frimde. Vreemdeling. -> fremden.
frimdsoatig, adj. Vreemdsoortig, -»fremdsoatig.
frimetselaar [èe], s. -laren. Vrijmetselaar.
frimoedig [ôe], adj. & adv. Vrijmoedig.
fripleitsje, v. Vrijpleiten.
fripostig [o], adj. & adv. Vrijpostig.
fris, adj. & adv. Fris; vers. Ik bin net - ,
ik ben niet in orde; - fleis, rundvlees.
Frys, s.n. Fries (taal).
gaal [ae], s. galen; gaaltsje. Kale streep
in weefsel; ladder in kous.
gaauw, adj. & adv. Gauw.
gaauweris, adv. Dikwijls.
gaauwigheid, s. -sje. Gauwigheid.
gading, s. Gading. Er - fon maitsje, er
gading naar maken. -> garing.
gang, s. Gang (loop); vaart; beweging; handeling; doorgang in hooivak. Syn - is gin dokters -, hij loopt
niet vlug; zijn lopen kost geen

GAVE

Frys, adj. & adv. Fries. Un - famke, een
Fries meisje.
frischaft*, s. Stof voor jak (geweven ééndraadswol); vijfschacht.
frisinnig, adj. & adv. Vrijzinnig.
Fryslôn, s.n. Friesland.
frispraak. s. -spraken. Vrijspraak.
frisprekke, v. Vrijspreken.
fristelle, v. Vrijstellen.
fri'út, adv. Vrijuit.
friwillig, adj. & adv. Vrijwillig.
friwot [o], num. & adv. Vrij veel.
froedfrouw [ôe], s. -en. Vroedvrouw. -»
hontsjewyfke [ö].
frommejje, v. Frommelen.
frommes, s.n. -en; -ke. Vrouwspersoon.
Frônsmon [ö], s. Frônse, Frônsmontsje.
Fransman.
frots, s. -en. Frats.
frouwfolk, s.n. Vrouwvolk.
frouw(l)joed(s) [ôe], s.pi. Vrouwen.
frouw(l)joedsklean [ôe], s.pl. Vrouwenkleren.
frouw(l)joedswerk [ôe è], s.n. -je. Vrouwenwerk.
frouwmins [î], s.n. -0)joed. Vrouwspersoon.
fruchtgebrúk, s.n. Vruchtgebruik.
fúl, adj. & adv. Vuil (ei); kwaadaardig
(paard).
fúleindig, adj. & adv. Venijnig.
fulings, s.n. Nageboorte van koe. geit en
schaap; vuilnis (in „Tryntsje di fon
Ammelôn koom").
fust, s. -en; -je. Vuist.
fust op* [ö], Rechterhand op linkervuist
en zo knikkeren (als men op de gewone
manier de knikkers niet kon raken.
fústje, v. Mei ien - , iemand de hand
drukken.
geld.
gapje, v. Gapen. Jo - te wiid, ze zijn te
veeleisend.
garandearje, v. Garanderen.
garing*, s. -> gading.
garônsje, s. -sjys. Garantie.
gastig [á], adj. & adv. Sterksmakend.
- spek, ranzig spek.
gauwdiuw, s. -en; -ke. Gauwdief.
gave, s. -n. Gave. Jo libjefon giften in -n,
zij leven van liefdadigheid.
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geade, s. -n. Wigvormige strook textiel; gefeinsde, s. -n. Veinzer.
of iand. Rok mei -n, rok met wigvor-j gefjog, s.n. Gevlieg.
mige ingezette stroken.
geflaai, s.n. Gevlei.
geadig, adj. wigvormig.
gefoel [ôe], s.n. Gevoel.
gean, v. Gaan. Et geet fon jim oof, het
gefol [ô], s.n. -len; -tsje. Geval.
wordt minder waard.
geande, s. Beweging. Yn 'e - hôde, in gegúl, s.n. Gehuil.
gehak, s.n. Gehakt.
beweging blijven.
geande, adj. Gaande; in gang zijnde. Del geheister, s.n. Drukte; gesleep.
- in kommende mon, bezoekers.
geholte [o], s.n. Gehalte.
geandewei, adv. Gaandeweg.
gehospel [o], s.n. Gehaspel.
gear, adj. & adv. Gaar; uitgeput; vergaan geil, adj, & adv. Welig (groei).
(hout, weefsels).
gek, s. -ken; -je. Gek. De - oanstekke,
gearbine, v. Samenbinden, bijeenbinden.
voor de gek houden. De - ha mei ien,
gearhangje, v. Verzot zijn op. Hi hangeti iemand niet ernstig nemen; iemand
gear fon kaatspyljen, hij is gek op kaar-j de baas zijn.
ten.
| gek, adj. & adv. Gek. - yn 'e kop, uitgearkrie, v. Bijelkaar krijgen (hooi van
gelaten.
stuk land); gaar krijgen.
gekhyd, s. -hiden; -sje. Gekheid.
gearlaaie*,v. Bijeenroepen (van leden der
gekjaaie, v. Grappen maken.
bonen).
gekkehuus, s.n. -huzen. Gekkenhuis.
gearleze, v. Opvouwen.
gearploeie, v. Samenploegen (van midden geknoffel, s.n. Moeizaam werk; gelummel.
uit).
gearsjitte, v. Schiften (van melk). -> gekrimmenear, s.n. Geklaag.
Gelderlôn, s.n. Gelderland.
kilderje.
gelead, adj. & adv. Geleerd.
gearswylje, v. Bijeenzwelen.
gehekst [eè], adj. Van de tongriem ge- gelead(ig)hyd, s. -en. Geleerdheid.
sneden.
gelegenhyd, s. -hiden; -sje. Gelegenheid.
-4 gelegenthyd.
gebêre, v. Gebeuren.
gelegenthyd*, s. -> gelegenhyd.
gebiente, s.n. -n. Gebeente.
geboaden, s.pl. Geboden. De Tsjien - , gelyk, s.n. Gelijk.
de Tien Geboden. Onder de - stean, gelyk, adj. & adv. Gelijk. - spylje, quitte
ondertrouwd zijn, onder de huwelijksspelen. -> lyk.
geboden staan.
gelikens*, s. Gelijke. Syn - net ha, zijn
gebrek [eè], s.n. -en; -je. Gebrek. Syn lek
gelijke niet hebben.
in - , al zijn gebreken.
gelok, s.n. -je. Geluk.
gebrúk, s.n. -bruken. Gebruik.
gelukkig, adj. & adv. Gelukkig.
gebruke, v. Gebruiken.
geloksbintsje, s.n. dim.; -tsjys. Geluk aangedachte, s. -n. Gedachte. Fon -n, van
brengend beentje uit schelviskop.
oordeel.
gelozjeard*, adv. Er wae wot - , er was
me een drukte (opwinding).
gedyn, s.n. -dinen; -dyntsje. Gordijn.
gedoente [ôe], s. -s; -tsje. Lichte besmet- geluud, s.n. -luden; -sje. Geluid. Syn net heard ha, zijn stem niet gehoord
telijke aandoening.
hebben.
geëamel, s.n. Gezanik; getreuzel.
geel, s.n. Geel. Et -fan et aai, de dooier. gemeenteried, s. -en; -sje. Gemeenteraad.
-» dier.
gemien, adj. & adv. Gemeen.
geel, adj. Geel. Gele blommen, Jacobs- gemienighyd, s. -hiden; -sje. Gemeenkruiskruid. So - as un tsjuud, zo geel
heid.
als een tureluur. -> graauw.
gemienschip, s. Gemeenschap. Nergens mei ha, met niemand omgang hebben.
geeltsje, s.n. dim.; -tsjys. Geeltje.
geest, s. -en. Geest. De - omtjaaie, dode- gemoed [ôe], s.n. Gemoed. Et - fol, aangedaan. Ien yn et - rinne, iemand tegen
lijk doen schrikken. Et koom mi for
het lijf lopen. Nei jim - te werk gean,
'e - , ik dacht er aan.
naar je gevoel handelen.
genaamd, s. Naamgenoot (familie). Syn - ,
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gewoan, adj. & adv. Gewoon.
zijn naamgenoot.
genearje, v. Storen. Jo - har nergens for, gewoante, s. -s en -n. Gewoonte. For - ha,
tot gewoonte hebben. Út - wei, uit de
zij trekken zich nergens iets van aan.
sleur.
-» sjenearje.
genearje(g)jim, v. Zich tevreden stellen. gewoanwei, adv. Gewoonweg; ronduit gezegd.
Jo - har mei ie(r)pels, zij zijn tevreden
met aardappelen.
gild, adj. Onbevrucht. - in wild, rijp en
groen.
genite, v. Genieten.
genoog, num. & adv. Genoeg. Folie net - , gimmelead, adj. Geëmailleerd.
nog veel meer. -> noog.
gin, num. & pron. Geen.
gerak, s.n. Nodige. Hi hat syn - hôn, ginien, pron. Geen een; niemand.
hij heeft zijn portie gehad.
gipert, s. Kantje, nippertje. Op 'e - oof,
gereedschip, s.n. Gereedschap.
bijna.
gerei, s.n. Benodigdheden.
gypse, v. Snel draaien van touw bij
geryf, s.n. Gemak. Erges -fon ha, ergens
touwtjespringen; snel gaan. Etgypsteer
gemak van hebben.
oer, het ging erg hard.
geriive, v. Helpen.
girearje, v. Gireren.
gerin, s.n. Geloop.
giri*, Oan 'e - , op hol. -» hol.
gerje, v. Verzamelen.
girrig, adj. & adv. Gierig.
geruchtighyd, s. -hiden; -sje. Terrein. Op gisel, s. -s. Snelle zwaai.
syn - , op zijn terrein.
giseldraf, s. -ke. Snelle draf (van mensen).
ges, s.n. -sen; -ke. Gras. Te -, naar de wei. giselje, v. Geselen; rondlopen; snel rondgeschyt, s.n. Gezeur; koude drukte.
draaien; snel gaan. Et gisele er oer,
het ging heel hard. Jo moassen giseld
geseggelik, adj. Gezeglijk.
worre, zij moesten gegeseld worden.
gesicht, s.n. -en; -sje. Gezicht; gezichtsvermogen. Syn - steet mi net oan, ik giselstetsje [eèe], v. Kwispelstaarten.
vind hem een ongunstig gezicht heb- giseltop [o], s. -pen; -ke. Drijftol; iemand
ben.
die overal rondloopt.
gjôn, adj. & adv. Gloeiend; glanzend.
gèslôn, s.n. Grasland.
-e eagen, schitterende ogen. De kachel
gesondhyd, s. Gezondheid; wollen lap om
stie - , de kachel stond gloeiend.
middel tegen rugklachten.
gjôn biderhôn*, zeer ijverig.
gesönt, s. -en. Gezant.
glêd, adj. & adv. Glad. So - as seep, un
gèspôle, s. -n; -pôltsje. Erf.
ekkel, wetter, un klútsje, snotte, un spegessied, s.n. -en; -sje. Graszaad.
gel, spek, heel glad. -efarf, gladde verf.
gêst, s. Gist.
- tried, glad omheiningdraad.
gesteld, adj. Ingenomen. Op - wêze, graag glei, adj. & adv. Glazig (v. aardappel).
willen. Op ien - wêze, iemand mogen. gleis, s.n. gleizen; -ke. Glas.
gêstig, adj. & adv. Naar gist smakend of gleisbliezer, s. -s; -ke. Glasblazer.
ruikend.
s.n. -Ien. Glasvol.
geswind, s.n. Ogenblik. Yn un - , in een gleisfol,
gleisdoek,
s.n. Vitrage.
ommezien.
gleisgoed [ôe], s.n. Glaswerk.
getol [ô], s.n. -Ien; -tsje. Getal.
gleiske, s.n. dim.; -s. Glaasje; ruitje.
getuge, s. -n. Getuige.
gleissniër, s. -s; -ke. Glassnijder.
getnge, v. Getuigen.
gleizekos [o], s. -sen; -ke. Glazenkast.
getúgschrift, s.n. -en; -sje. Getuigschrift. gleizenwoske [ö], v. Glazenwassen.
geut(hoed), s. -en; -sje. Strooien dames- gleizig, adj. & adv. Glazig; glasachtig.
- sjean, glazig zien.
hoed met brede slappe neergeslagen
gliide, v. Glijden.
randen.
gewaar [ae], s.n. Eenheid gevangen vo- glim, s. Gemalen verkoold hout (voor
warme stoof en bij het bakken).
gels. -» wêd, waad.
gewaarworre [ae 6], v. Gewaar worden; glimke, s.n. dim.; -s. Glimlach. Er koeè
gin - oof, er kon geen lachje af.
ondervinden.
geweld [eè], s.n. Geweld. Mei olie -, met glinsterje [î], v. Glinsteren.
alle geweld; - dwaan, veel moeite doen.
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gloaria, s. Feestvreugde. Jo sieten yn 'e -,
ze zaten feestelijk bijeen.
gloed [ôe], s. -sje. Gloed.
gloede [ôe], s. Gloeiende brandstof.
gloedni [ôe], adj. Gloednieuw.
gioepe, v. Sluipen.
gloeperd, s. -s; -sje. Gluiperd; guit (kind).
gloeperig, adj. & adv. Guitig.
gloepstik*, s.n. -ken; -je. Geslaagde ontsnapping (bijv. aan blokkade).
glom, adj. gloeiend. Et koaltsje is - , het
kooltje (vuur) gloeit.
glôns, s. glônzen; -ke. Glans. Mei - , met
succes. De - is er oof, het mooie is
er af.
glônzig, adj. & adv. Glanzig. Er- ùtsjean,
er gezond uitzien.
glop [ô], s.n. -pen; -ke. Smalle doorgang
tussen huizen.
glurkje, v. Glimmen van een beetje vuur.
gnap*, adj. & adv. -» knap.
gnibbelje*, v. Afdingen. -» knibbelje.
gniize, v. Onderdrukt spotachtig lachen.
-» gnyskje.
gnipend, adj. Nijpend. Et wae -e kôd,
het was snerpend koud.
gnyskje, v. Spotachtig lachen. -> gniize.
gnôije*, v. Knorren. -* knôrje.
gnuve, v. Spieden, loeren. _
gnnver, s. -s; -ke. Spieder. Ode - , iemand
die altijd rondloert.
goas*, s. goazen, -ke. Gans. -» gons,
grauwgoas, rotgôns; Goazeplakjes.
goat, s. -en; -sje. Goot.
goatling, s. -en; -linkje. Kookketel (meestal van geel koper).
goatstien, s. -stinnen; -stintsje. Gootsteen.
Goazeplakjes, s.pl. dim. Plaats waar vroeger ganzen zaten (bij begin Badweg
Hoorn).
gobberje, v. Hunkeren. Er op - , er op
vlassen.
goddeloaze [c], s. -n. Goddeloze. De -n
groeie de wazen op 'e schonnen, het
gaat de goddelozen goed. Et groonsop
isfor de -n, het restje is voor de goddelozen.
godsgônselik [ô], adj. Godganselijk.
godstsjinst [öî], s. -en. Godsdienst.
goechelaar [ae], s. -s; -ke. Goochelaar.
goechelje, v. Goochelen.
goed [ôe], adv. & adj. Goed. Er niks te to v/êze, er niets te goed voor zijn.
So - as bôle of as Getsjemoi, dood-
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goed. - wei, goed af.
goed [ôe], s.n. Goed; bezitting; kleren.
Snôns - , zondagse kleren.
goed [ôe], s.n. Dergelijke; en zo. Stollen in - , stoelen e.d. Tsjen in - , karn
en wat er bij hoort.
goed* [ôe], s.n. Bouwmateriaal. Unfracht
- halje, een vracht bouwmateriaal halen.
goede [ôe], s.n. Goede.
goede [ôe], Te - ha, hôde, te goed hebben,
houden.
goedêgen [ôe], Yn - hôde, goed gedragen.
goedelik [ôe], adj. en adv. Goedig.
goedgerjen [ôeèe], s.n. Humeur. Yn har
(syn) -, in haar (zijn) humeur.
goedhyd [ôe], s. Goedheid. Hi is de self, hij is een en al goedheid.
goedighyd [ôe], s. Goedige aard. Út - ,
uit goedheid.
goedkeapte [ôe], s. Goedkoopte.
goedmoedig [ôe ôe], adj. & adv. Goedmoedig.
goedpraatsje [ôe ae], v. Goedpraten.
goedsmoeds [ôe ôe], adv. Goedsmoeds.
goeie.' interj. Goedendag!
goeiendagsezen*. s. complimenten, groeten (bij het aanzeggen van een geboorte, huwelijk of overlijden).
goeienjoon! interj. Goedenavond!
gol [ö], s. Gal. De - rint him trog (oer),
de gal loopt hem over.
golgemaal [ô ae], s.n. -malen; -tsje. Galgemaal.
golgen [o], s. pi. Bretels.
gojje [6], v. Gallen (vis).
golmgot [ôô], s.n. -ten; -sje. Galmgat.
golnye [ö], v. Galmen.
golvje [ô], v. Golven.
gomje, v. Gommen.
gong, s. -en; gonkje. Gang (tussen twee
ruimten).
gongsdoar, s. -en; -ke. Gangdeur.
gons, s. gonzen; gônske. Gans. -» goas,
rotgôns, grauwgoas.
gons, adj. & adv. Veel. - better, veel
beter (van kwaliteit bijv.).
gonstop [öô], s. -pen; -ke. Bromtol.
gonze [5], v. Gonzen; eentonig praten.
gônzeboad, s.n. -en; -sje. Ganzebord.
gonzer [5], s. -s; -ke. Mug; gekarteld rond
leertje met touw door 2 gaatjes.
gorreldrank [ó], s. -en; -je. Gorgeldrank.
gorrejje [ó], v. Gorgelen; winden. Jo
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gorreit him om 'eflnger, zij windt hem
om de vinger.
gorring [ó], s. -en; -rinkje. Gording; binnenlangsspant evenwijdig met daknok.
gos [ö], s.n. -sen. Gas.
gosp [ô], s. -en; -ke. Gesp.
gost [ó], s. -en; -je. Gast. Hi geet te - ,
hij eet lekker.
gostdei*, s. -degen. Speciale visitedag
voor getrouwde vrouwen bij kraamvrouw.
gostfri [6], adj. & adv. Gastvrij.
gosthuus [o], s.n. -huzen; -húske. Gasthuis.
gostmaal, [ô ae], s.n. -malen; -maaltsje.
Gastmaal.
got [o], s.n. -ten; -sje. Gat. Et - wer
opsmite, weer beter zijn.
gotsje [6], s.n. dim.; -sjys. Liggende stand
van bikkel (gaatje boven); gaatje.
gotsjepon [öô], s. -nen; -tsje. Gaatjespan,
vergiet.
gotterig [6], adj. Vol gaten.
goudjild, s.n. Goudgeld.
goudstien, s.n. Goudkleurig aardewerk.
-* otter in bloed.
goudstik, s.n. -ken; -je. Goudstuk.
gouwen, adj. Gouden.
goukeblom, s. -men; -ke. Ganzebloem.
gouketried, s.n. -trieden, -tridden; -triedsje, -tridsje. Gouddraad.
Govert yn 't foarst*. Haantje de voorste.
graauw, s.n. Grauw. Et - is baas, de minderen spelen de baas.
graauw, adj. Grauw, grijs. So - as un
tsjuud, zo grauw als een tureluur. ->
geel.
graauwe, v. Grauwen; snauwen.
graauwe*, s. Gevlekt deel van varkensslokdarm (gebruikt als kinderspeelgoed). De hohe - : iets lichter en minder sterk. De wite: ongevlekt en niet
sterk.
grammefoanplaat [ae], s. -platen; -sje.
Grammofoonplaat.
grauwboes, s. -boezen; -boeske. Vuilpoets.
grauwgoas, s. Grauwe gans. -»goas, gons,
rotgôns.
great, adj. & adv. Groot (gretter, gre(t)st,
groter, grootst). Hi is der - , hij komt
daar vaak (vriendschappelijk).
greatboek, s.n. -en. Grootboek.
greatbringe, v. Grootbrengen.

GRIMELSNÜT

greathondel [ó], s. -s; -tsje. Groothandel.
greatjild, s.n. Groot geld.
greatsk, adj. & adv. Trots. - as un kusje,
un biezern, erg trots.
greatskighyd, s. Trots.
greauw, s. -en; -ke. Kaan (van vet).
greep, s. grepen; -ke. Mestvork; greep.
grêf, s.n. grêven; -ke. Graf. Syn - mei
syn tonen grove, te veel eten.
grêfstien, s. -stinnen; -stintsje. Grafsteen.
gremitig, adj. & adv. Wrevelig.
greppelje, v. Greppelen.
greppelploeg [oê], s. -en; -je. Greppelploeg.
gretbek [eè], s. -ken. Praatjesmaker.
grette bên, s. -en. Tuinboon.
grette búl, s. Rekeningen e.a. documenten van bonen (gehouden door een der
eamelsmonnen (indersmonnen)).
grette feat, s. Grote handelsvaart.
gretteminskepraat [ae], s. -sje. Grotemensenpraat.
grettemonnig [ô], adj. & adv. Als een
volwassen man.
grettens, s. Oppervlakte, grootte.
gréveltsje [éee], s.n. dim.; -tsjys. Heel
klein stukje (koek bijv.).
Grie, s. Buitendijks land op Terschelling
(achter dwarsdijk).
grien, adj. Groen.
grien, s.n. Groen.
griene tsjies, s. -tsjiezen; -tsjieskes. Groene kaas (van schapemelk met aftreksel
van schape-uitwerpselen).
grienfoer [ôej, s.n. Groenvoer.
grienjos [ö], s. -sen; -ke. Ambtenaar van
staatsbosbeheer.
griene oalje, s. Raapolie.
griente, s. -n. Groente; grasgrond.
grientsje, s.n. dim.; -tsjys. Kleine groene.
grif, s.n. -fen; -ke. Griffel. -» griffel.
griffel, s. -s; -tsje. Griffel. -> grif.
griis, s. Et is un - , het is erg.
griis, adj. Grijs. So - as un doef, zo grijs
als een duif. -» schir.
griize, v. Beangstigen. Griisde dat Jim net?
Waren jullie niet bang? Et griisde mi to
de (hieren) tenen út, ik was erg bang.
griizig, adj. & adv. Beangstigend.
griizing, s. -en; griizinkje. Rilling.
griltsje, s.n. dim.; -tsjys. Strandloper.
grimelje, v. Overvloedig aanwezig zijn.
Et grimelt fon de heidebeien, er zijn
veel heidebessen.
grimelsnút*, s. -snuten; -sje. Wit schaap
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met grauwe neus. Iemand met sproe- groonfarf, s. Grondverf.
ten.
groonsoat, s. -en. Grondsoort.
Gryn, s. Gryn. Hi mot nei -, hi kon nog groonsop [ô], s.n. Grondsop, bezinksel.
net op 'e klok sjean, hij moet naar groonstof [o], s. -fen. Grondstof.
Gryn, hij kan nog niet op de klok zien.
Op Gryn is n.1. geen klok. -» achter- groonwetter, s.n. Grondwater.
grop, s. -pen; -ke. Groep (goot achter
docht.
koeien).
grinebiter, s. -s; -ke. Mager, zuinig, ongrostouw [ô], s.n. Kokostouw.
aangenaam persoon.
grot [o], s. Grot; gort. So droeg as -, zo
grins [î], s. grinzen; grinske. Masker.
droog als gort (van graan).
gripe, v. Grijpen.
grotbos [ôo], s. -sen; -ke. Bus, waarin gort
griperig, adj. Grieperig. -» gripig.
gestoomd.
gripig, adj. Grieperig. -> griperig.
grottenbri [ô], s. Gortepap.
grysmoal, s.n, Griesmeel.
grouw, adj. & adv. Zwaar, dik; vrijzinnig.
Groaningen, s.n. Groningen. -> Grunnin- grouwélig [é], adj. & adv. Royaal (eten).
gen.
grouw-iten, v. Bij een ander eten. Út -,
elders eten.
groed [ôe], s. Groei.
grouwschutter, s. -s; -ke. Royaal persoon.
groede [ôe], s. -n; groedsje. Litteken.
groeie, v. Groeien, zwaarder worden. Er\ grouwte, s. -s. Dikte.
grude, s. -n; grúdsje. Inelkaar gevouwen
yn - , zich erin verkneukelen.
stro met band erom; korte dikke vrouw.
groeve [oê], v. Vrezen. Ik groefde erfor,
grudebôn, s. -en; -tsje. Uit stro gedraaide
ik was er bang voor.
band voor grude.
groezebarg [ôe], s. -en; -je. Vuilpoets. Grunningen,
s.n. Groningen. -> Groaningroezig [ôe], adj. Gulzig (varkens).
gen.
groezje [ôe], v. Morsig eten.
grús, s.n. Gruis.
grondearje, v. Informeren. Er nei-, er naar gruudzje, v. Stro inelkaar vouwen en band
informeren.
erom doen.
grondlost [oo], s. Grondbelasting.
gruwel, s. Gruwel. De - geetjim oan, de
afschuw grijpt iemand aan.
gronig, adj. & adv. Gronderig (smaken).
groon, s. gronen. Grond. Gin - fiele, de gruzelementen [eeèe], s.pl. Gruizelementen.
bodem niet kunnen bereiken. - fiele,
verzadigd worden. Gin -yn krie könne, \ guil*, s. -en; -tsje. Geul.
niet schoon kunnen krijgen. Yn 'e -\ gúrje, v. Huilen.
werkje, overspannen raken. Gin - sjean, \gút, s. guten; -sje. Guit.
heel snel gaan.
i gutig, adj. & adv. Guitig.
groonbesit, s.n. Grondbezit.
j guuzje, v. Trachten een schip te bergen.
groonboar, s. -en; -ke. Grondboor.
H
\
ha [á], v. Hebben. Net - meie, medelijden haffelje, v. Slordig eten (voedsel uitmond
hebben. Erfon hôn -, geleden hebben, j laten vallen), speciaal van vee.
Et hat erfon, het lijkt er op.
• hagedoarn, s. -s; -tsje. Duindoorn; meidoorn. -» beietak.
haagschier, s. -en; -ke. Heggeschaar.
haal [ae], s. halen; haaltsje. Haal; lange \ hagejje, v. Hagelen.
schrede; klap; herstel. Un hele -, een: hageltsje, s.n. dim.; -tsjys. Hagelkorrel
zware tocht. Op 'e - komme, beter
(van patroon).
worden. Oan 'e -, op hol.
hagelstien, s. -stinnen; -stintsje. Hagelhaalmês [ae], s.n. -mêsen; -mêske. Haalsteen.
mes.
haibai, s. -en; -ke. Bazige vrouw.
haal uit! interj. Dot wae -, toen gingen hak, s. -ken; -je. Hiel; achterdeel van
de paarden er hard vandoor.
schoen; breedste deel van zeis. -ken
haard, s. -en; -sje. Haard. -» hêd.
yn 'e groon, zich schrap zetten. Et wyld
yn 'e -ken ha, veel op stap zijn. Op 'e
haastje [ae], v. Haasten.
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-ken sitte, achterna zitten. Seks sweiden harje, v. Haren (scherpen van zeis, zicht
enz.).
in un -, zes zwaden en een hak (van
zeis), breedte van een stuk land. Niks harkje, v. Harken.
om 'e -ken ha, niets betekenen.
harp, s. Harp. Et touw steet so stiif as
hakje, v. Hakken (hout); spitten. Et hakun -, het touw staat zo strak als een
kel eryn, het kost veel geld.
snaar.
hakkebôn, s. -en; -tsje. Hakband (van harpôd. s.n. -en; -sje. Plaats, waarop zeis
schaats). -» haktouw.
gehaard wordt.
hakkelje, v. Hakkelen.
harpoen [ôe], s. -en; -tsje. Harpoen.
hakke-tonen. Soort volksdans.
harren, pron. -» har.
hakmes, s.n. -en; hakmèske. Hakmes. harrewarje, v. Harrewarren.
-, lepel of schaar, bokspringspelletje. harspit, s.n. -ten; -sje. Pen met stalen
haktouw, s.n. -en; -ke. Touw voor vastplatte kop, waarop te scherpen zeis
binden schaats. -» hakkebôn.
gelegd.
hatfe [á], v. Halen. Er trog -, er door harstok [ô], s. -ken; -je. Steun voor te
halen, zwaar beetnemen. Et hallet er
scherpen zeis.
oer, het gaat hard. Op 'e dead oof -, has [á], s.n. Hars.
van zware ziekte herstellen. Term bij
rietdekken voor aantrekken van touw. hassens [á], s.pl. Hersens.
Halje, bine, beset, Is(t) de timmerman -hassig [á], adj. Harsig.
hast [á], adv. Bijna; haast.
syn gebet. -> bine, beset, ist.
halje travajje [áaá], adv. Hals over kop. hatsje [á], s.n. dim.; -sjys. Pasgeboren
kind; koekje in de vorm van een hart.
ham, s. -men; -ke. Ham; nageboorte van
-> boie.
paard.
hatsjebak [áa], s. -ken. Beschuit met suihammer, s. -s; -ke. Hamer.
ker ter gelegenheid van geboorte (van
hammerstaal, s. -stalen; -staaltsje. Hamerjongens vroeger met stroop). -> tatebak.
steel.
hamoanika, s. -'s; -kaatsje. Harmonica. hatsjelèp [á], s. -pen; -ke. Kleine spade,
-» moanika.
I waarmee z.g. de baby's uit konijneholen werden gedolven.
hamsterje, v. Hamsteren.
havenje, v. Havenen.
handerant*, s. Zegge- en helmwortels. haver, s. Haver. Fon - tot klaver, tot in
hangeljaar, s.n. -jaren. Uitgezakte uier
bijzonderheden.
van koe.
haverdop [ô], s. -pen; -ke. Schub van
hangizer, s.n. -s; -ke. Hangijzer boven
haverkorrel.
vuur.
hangje, v. Hangen. Er tsjin oan -, er niet haveri, s. -ën. Averij. -» averi.
toe kunnen komen. Yn et -n, op een hazenút, s. -nuten;-sje. Hazelnoot.
helling. So folie as et - koeë, zo hard hea, s.n. Hooi. Bi - in bi ges, te hooi en
te gras.
als de paarden konden lopen.
heabliezer, s. -s; -ke. Hooiblazer.
hangmot [ö], s. -ten; -sje. Hangmat.
hea-drêge, v. Achtergebleven hooi wegHans [á], s.n. Harlingen.
dragen.
haperje, v. Haperen.
heafek
[è], s.n. -ken; -je. Hooivak.
hapje, s.n. dim.; -jys. Gin - wêze, onheafork [o], s. -en; -je. Hooivork.
plezierig werk zijn.
hapke, s.n. dim.; -s. Kleine hap; kleine heag, adj. & adv. Hoog; deftig. - praatsje,
Nederlands spreken. Et sit mi -, ik kan
hoeveelheid eten.
het moeilijk verkroppen. As et net -er
har, pron. Haar, hun, hen, zich. Jo hat of liiger wol, als het niet anders kan.
wosken, zij heeft zich gewassen. Bi -res,
Ik ha Mm -, ik acht hem hoog. - mei
bij hen thuis. Wae -ren wae et? Van
ien weirinne, op iemand gesteld zijn.
wie was het? Bi -ren, bij die van hen.
hargoed [ôe], s.n. Gereedschap voor het heag, s.n. Hoge kant Op et - fon strôn,
strand tegen duin.
scherpen van zeis.
harhammer, s. -s; -ke. Haarhamer (voor heagachting, s. Hoogachting.
scherpen van zeis).
heagachtsje, v. Hoogachten.
heage bolk [ô], s. -en. Verbindingsbalk
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tussen twee stijlen in boerderij; balk
van het vierkant. -> bynt.
heage hoed, s. -en. Hoge hoed.
heaghettig, adj. & adv. Hooghartig.
heagerhôn, s. Hogerhand.
heagerwol [ö], s. Hoger wal.
heageschoel [ôe], s. -en. Hogeschool.
heag op 'e schyn*. De hand waarmee men
de knikker schiet, op de knie (als men
op de gewone manier de andere knikkers niet kon raken).
heagte, s. -n; -tsje. Hoogte. Hi hat de -,
hij is dronken. Op di -, in die buurt.
heagtefrees, s. Hoogtevrees.
heagteson, s. -nen; -tsje. Hoogtezon.
heaje, v. Hooien. Yn et -n, in de hooitijd.
heak, s. -en (hekken); -je (hekje). Haak.
Hekken in oezen, haken en ogen.
heakap, s. -pen; -ke. Hooikap.
healèp [è], s. -pen; -ke. Hooispade (voor
het afsteken van hooischelf).
taealôn, s.n. -en; -tsje. Hooiland.
hean, s. -en; -tsje. Bies.
heaoofstekke, v. Hooi van wagen afsteken
naar hooivak of-schelf. ->heaopstekke.
heaopstekke, v. Hooi op wagen of hooivak
steken. -> heaoofstekke.
heap, s. heppen; hepke. Hoop, grote hoeveelheid. Oer 'e -, overhoop, in wanorde.
heapakje, s. dim.; -jys. Pakje hooi.
heaplokker [ö], s. -s; -ke. Hooiplukker
(klauw om hooi uit hooiberg te plukken).
heapôle, s. -n; heapôltsje. Hooiopper.
heapriem, s. -en; -ke. IJzeren priem voor
controle hooibroei.
hear, s. -en; -tsje (-ke). Heer. Och -,
och -, heden (nog toe). - in fear, volledig. Uus Live Hear, Onze Lieve Heer.
hearder, s. -s. Toehoorder bij preek voor
te beroepen dominee.
heare, v. Horen; luisteren.
heariide, v. Hooi binnenhalen.
hearing, s. -en; hearinkje. Haring.
hearskje, v. Heersen.
heas, adj. Hees.
heaschodder, s. -s. Hooischudmachine.
heaschone, s. -n; -schoontsje. Hooiberg.
heasied, s.n. -sje. Hooizaad.
heasplitte, v. Hooi van schelf met spade
afsteken.
heaspringe, v. In vak met hooi springen
(kinderspel).

HEIL

heawear, s.n. Weer om te hooien.
heawein, s. -en; -tsje. Hooiwagen.
hêd, adj. & adv. Hard, streng, ongevoelig;
treurig; snel. So - as un spiker, gleis,
un bikkel, heel hard.
hêd*, s. Stookplaats; tussenkamer waar
de hêd was. -» haard.
hêddrave'ri, s. -ën; -ke. Harddraverij.
hêdgot, s.n. -ten; -sje. Ruimte, waarin
het haardvuur brandde. -> hêdkolk,
hêdkule.
hêdhondig [o], adj. & adv. Hardhandig.
hêdjaaien, s.n. Wedren (met paarden).
-»jaaie.
hêdkolk, s. -en; -je. Ruimte waarin het
open haardvuur brandde. -» hêdkule,
hêdgot.
hêdkule, s. -n; -kúltsje. Kuil waarin het
open haardvuur brandde. -> hêdkolk,
hêdgot.
hêd'op [o], adv. Hardop. -> luudop [o].
hêdrede'ri [ée], s. -ën; -ke. Schaatswedstrijd.
hêdreedzjen, s.n. Schaatswedstrijd.
hêdsilen, s.n. Zeilwedstrijd.
hêdzje, v. Harden.
Hee, s.n. Hee (dorpje).
heeldol [o], adv. Helemaal. -» heendol,
heiendol.
heeltiden -» heeltiten.
heeltiten, adv. Telkens. -» heeltyt, heeltiden.
heeltyd -* heeltiten.
heeltyt, adj. Telkens. -* heeltiten.
heendol [o], adv. Helemaal. -» heeldol,
henendol.
Heester, s. -s. Inwoner van dorpje Hee.
heft, s.n. -en. Heft. Et - yn honnen ha, de
leiding hebben.
hefte, v. Haken (ergens achter blijven
haken). -» hekje.
hei, s. Opgewondenheid. Et mot er yn
un hite - trog, het moet er achterelkaar
door.
heibefig, adj. & adv. Slordig. Er- útsjean,
er slordig uitzien.
heide, s. Heide. Do sist op de fekeade -,
je bent verdwaald.
heidebeisykje, v. Heidebessen zoeken.
heidebiezem, s. -s; -ke. Bezem van heide.
heiden, s. Heiden; vuilpoets. Er as un útsjean, er smerig uitzien.
heil, s.n. Heil. Gin -yn sjean, geen heil in
zien. Folie - in segen, veel heil en zegen.
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heilig, adj. & adv. Heilig; beter. Hi is heendol.
bi syn broer, hij is veel beter dan zijn hengelje, v. Hengelen.
broer.
hennebolk [ö], s. -en; -je. Hanebalk
heine, v. Vangen (bal); water opvangen.
(dwarsverbinding tussen dakhelften).
héns, s.pl. (Eng. hands). Olie - oan dek,
heintsje, s.n. dim.; -tsjys. Vangbal.
heintsjebolle* [6], v. Ballen. - om hontsje- alle hens aan dek.
klappen, balspel met als „straf van al- herbergje [èèe], v. Herbergen.
len op binnenkant van gestrekte hand herkenne, v. Herkennen. -» weromkonne,
een klap met de bal.
herkonne.
heisa! interj. Heisa! Un -fon geweld, veel herkonne [èóe], v. Herkennen. -» herdrukte.
kenne, weromkonne.
heisterje, v. De boel overhoop halen.
hes, s. -sen; -ke. Jongenskiel.
hek, s.n. -ken; -je. Hek; rijdam in sloot. hespel, s.n. -s; -tsje. Halvemaanvormige
draaiinrichting tussen scheerstokken
hekje, v. Haken (ergens achter). -» hefte.
van boerenwagen. -» ferhespeld.
hekkespringer, s. -s; -ke. Wild persoon.
hessel, s.n. -s; -tsje. Hoofdstel voor vee:
hekpeal, s. -pellen; -pèltsje. Hekpaal.
twee smalle plankjes (bieden) elk met
heks, s. -en. Wylde -, jongensgek.
twee gaten voor touw, waaraan beest
heksebiezem, s. -s; -ke. Heksenbezem
vastgezet; mansnaam.
(woekering in boom).
het, s.n. -ten; -sje. Hart.
hekseblom, s. -men; -ke. Koekoeksbloem. hètfe'sterking [èeè], s. -en; -kje. Hartheksekring, s. -en; -krinkje. Heksenkring
versterking.
(kring van paddestoelen).
hètkwaal [ae], s. -kwalen; -tsje. Hartheksekroan, s. -en; -tsje. Samengeklont
kwaal.
stro of in elkaar gedraaide veren in hètlapke, s.n. dim.; -s. Hartlap.
strozak of veren bed, wat het werk van hètsear, s.n. Hartzeer.
een heks zou zijn.
adj. Hartig, zout; hartelijk.
heksekrús, s.n. -krusen; -ke. Heksenkruis hettelik,
- iten, zout eten.
(bij een op de grond getekend heksen- heuge,
v. Heugen. Et mei mi net -, ik kan
kruis zou een heks vallen).
het mij niet herinneren.
hekseri, s. -ën; -ke (-tsje). Hekserij.
heuvelheak, s. -en. Verstelbare haak met
heksje, v. Heksen. - in blaauwfarvje,
inkepingen om iets aan te hangen bovlug opschieten.
ven het vuur.
hektouw, s.n. -en; -ke. Touw, waarmee heve [ée], v. Opheffen (voorwerp) en dan
hek dichtgebonden.
gewicht taxeren.
held, s. -en. Held. Hi is gin -, hij is niet hever [ée], s. -s; -ke. Hefboom.
sterk.
heiendol [o], adv. Helemaal. -» heeldol, hi, pron. Hij.
hier, s.n. -en; -ke. Haar. Hi hat gin goeie heendol.
op syn kop, hij is slecht. So ticht op
helmetyk, s. -tiken; -tykje. Helmeteek.
ekonder as -en op un hoeng, heel dicht
help, s. Hulp; interj. Help!
op elkaar. Bi et - trog, gehaast. De -en
helsdoar, s. -en. Helsdeur. For 'e -en
waaie jim fon 'e kop, de haren waaien
weihalje, met grote moeite verkrijgen.
van je hootd.
helt, s. -en. Helft, -emear, de helft meer. hierknipper, s. -s; -ke. Kapper.
Mei for 'e -, mee voor de helft (v. d.
hierspjild, s. -en; -sje. Haarspeld.
opbrengst).
helt wêze, helt te schúl. De helft van de hierwottel [ö], s. -s; -tsje. Haarwortel.
deelnemers aan dit kinderspel ver- hiive, v. Opheffen met hefboom. -> hive.
schuilt zich bijelkaar en de andere helft hikje, v. Hikken.
moet hen zoeken.
him, pron. Hem; zich. Hi scheart -, hij
heiter, s.n. -s; -ke. Hoofdstel voor paard
scheert zich.
(meestal van touw). -» bynt.
i himd, s.n. -en; himke. Hemd. -» himdsje.
hemels [ée], adj. & adv. Hemels, -e bli, himdsje*, s.n. dim.; -sjys. Hemdje.
heel blij.
-» himd.
henendol [ö], adv. Helemaal. -» heeldol, hymje, v. Hijgen.
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himmele, v. Schoonmaken; opruimen.
kippeëi.
himp*, s. Hennep.
hôanestap. s. -pen; -ke. Kleine afstand.
hinkelje, v. Hinkelen (spel),
hôanig, adj. Hanig.
hoaren, s. -s; -tsje. Horen (blaasinstruhinkje, v. Hinken.
ment).
hinne, adv. Heen. Trog alles -, heel erg;
door het dolle heen. Is hi -? is hij er hoarenbliezer, s. -s; -ke. Hoornblazer.
heen? Wer sil et -? waar ga je heen? hoas, s. -zen; -ke. Hoos. Rinne as hoazen,
hinnegean, v. Heengaan. Er mei -, er aan
heel hard lopen.
sterven. Jo bin hinnegien in ha dotfoar- hobbelhos [oó], s.n. -ke. Hobbelpaard.
slein, zij hebben dat voorgesteld. Better- hôde, v. Houden. Ik höd et op him, ik
jende -, aan de beterende hand zijn.
vind hem de beste. Er op -, voor afgehinnereis, s. -reizen; -ke. Heenreis.
sproken houden. Et mei ien -, het met
iemand houden. Tsjin ien -, tegen iehinnewear in yn 'e rondte. Dans.
mand op kunnen. Gin stuver-, nog geen
hynst, s. -en. Hengst.
stuiver opbrengen.
hynstemon [ö], s. -nen; -tsje. Hengstehôdfêst, s.n. Houvast.
houder.
hipke, s.n. Nippertje. Op et -, op het hoedzje [ôej, v. Hoeden. Jim mei jim er
wol for -, jullie mogen jullie er wel
nippertje.
voor hoeden. Beesten -, vee houden.
hippe! interj. Kop omhoog! (van drinkend
of grazend paard).
hoeë, v. -» hoeve, hoege.
hippe noch stippe. Di ha et so drok, di -, hoef [oê], s. hoeven; -ke. Hoef. -> hoeg.
zij hebben nergens tijd voor.
hoeg* [oê], s. -gen; -ke. Hoef. -> hoef.
hir, adv. Hier. Hi(r)bi, hierbij, enz.
hoeg [oê], s. -en; -ke. Huig.
hysje, v. Hijsen.
hoege*, v. Hoeven. -> hoeve, hoeë.
hisson [o], adv. Hierzo.
Hoek, s. Bosplaat. De - roon, rond de
hist, s. -en. Herfst, -deis, in de herfst.
Bosplaat.
De -, de herfst na een genoemde da- hoek, s. -en; -je. Hoek; vishaak; brok;
tum. Di -, die herfst. Bi de -, tegen de
instrument bij touwslaan.
herfst.
hoekje, s.n. dim.; -jys. Et - (bi Daan) om,
histig, adj. Herfstachtig.
gestorven (D. Kooyman woonde achter
de kerk in Midsland).
histtyds, adv. In de herfst.
hyt. adj. & adv. Heet. Er - op wéze, er hoeks, adj. & adv. Diagonaal. -> oerhoeks.
verzot op zijn. Jo is so - as de bron,
zij is verzot op jongens. Er - noch kôd hoen [ôe], s. honnen jo]; hontsje [ó].
Kip. Ynfoudige -, kinderachtig perjon worre, onbewogen blijven. Yn un
soon.
hite hei, in een opwelling: drukte.
hoeng, s. -en; hoenkje. Hond. Hi is der
hite, v. Heten.
gin - yn, hij wil dat wel doen. De léste
hyt hyt oaljekoek. Loopspeiletje.
byt de -, de laatste komt er het slechtste
hitighyd, s. Hitte.
af. Et fait net mei un ode - blafjen te
hive, v. Heffen met hefboom. -» hiive.
learen, 't is moeilijk op oudere leeftijd
ho [ö], adv. Hoe.
iets nieuws te leren.
hoaiing, s. -en; -hoalinkje. Vingerling; hoengehok, s. -ken; -je. Hondehok; arvingerovertrek.
restantenverblijfplaats.
hoan, s. honnen [ö]; hontsje [ö]. Horen, hoenger, s. Honger.
bijv. van koe; kapje van kerstbrood hoengerpôle, s. Op 'e - sitte, het arm
(goeie moan om un (myit) ktyshoan).
hebben.
Punt van aambeeld; handvat van dissel- hoengersnoad, s. Hongersnood.
boom. De honnen [ö] yn 'e wol [ôj sette,
hoengsdêgen, s.pl. Hondsdagen.
koppig tegenstreven.
Hôane, s.n. Hoorn op Terschelling (dorp- hoep, s. -en; -ke. Hoepel; houten of ijzeren band om vat; ijzeren band om houje). Nei Hon [ö] to [ö], naar Hoorn.
ten wiel. -» hoepel.
-> Honjer [ö].
hoepel,
s. -s; -tsje. Hoepel. -> hoep.
hôane, s. -n; hôantsje. Haan.
hôane-aai, s.n. -en; hoane-aike. Klein hoepelje, v. Hoepelen.
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was het maximum. De - útsnie, de
hoepje*, v. Hoepelen.
hals afsnijden.
hoeve, v. Hoeven. -» hoege, hoeë.
holsdoek [o], s. -en; -je. Halsdoek.
hofier [ô], adv. Hoever.
hofmeister [ó], s. -s; -ke. Hofmeester. holsje [o], s.n. dim.; -jys. Wollen onderkledingstuk over bovenlichaam.
hofolle [ôo], num. Hoeveel. Hofolste,
holsterm [oè], s. -en; -ke. Slokdarm.
num. Hoeveelste.
-* graauwe.
ho-ien [ö], pron. Wat voor een.
hokfor [oó], pron. Welk(e)? - kànt?welke holte, s. -s en -n; -tsje. Holte.
holve graauwe, s. -* graauwe.
kant?
hok(ke), pron. Welk(e). Hokfamke, welk holvestek [o], s. Halve steek (van touw).
-» holfstek.
meisje. Hokke jonge, welke jongen.
Hok geest om? Welke kant ga je langs? homme! interj. Gezegde tegen paard of
koe: „opzij!"
(kinderspel).
hokje [ö], v. Buitenechtelijk samenleven. homp, s. -en; -ke. Homp; stuk snoepgoed,
brood enz.
hoks, s. Knieholte. De -en smêre, (huhompe, v. Stoten (o.a. van koeien).
mor.) oefenen voor lopen.
hondelje [o], v. Handelen.
hokspringe [ô], v. Kinderspel.
hol, s. Hol. Op 'e -, op hol. -* giri. hôn, s. honnen [ô]; hontsje [ôj. Hand.
For 'e -, voor de hand. Ien oan 'e - ha,
hôl, adj. & adv. Hol. -e rêg, holle rug.
met iemand omgang hebben. Bi de honholderdebolder [oo], adv. Hals over kop.
nen oofbrekke, onverwacht mislukken.
hole, s. -n; hooltsje. Hoofd. Net goed bi
Er komt gin werk trog syn honnen, hij
de -, niet goed bij het hoofd. Un hêde - werkt traag. Hi hat niks om honnen,
di et wer belibbet, een sterk iemand, die hij heeft niets te doen. Jild omhonnen
het weer beleeft.
ha, geld hebben. Er gin - for yn et
holenein, s.n. -en; -tsje. Hoofdeinde.
kôd wetter stekke, er niets voor doen.
holf [ô], adj. & adv. Half. Di - koeë, hondelwize [6], s. -n. Handelwijze.
gie hinne, wie enigszins kon ging er hondfat [öá], s.n. -ten; -sje. Handvat.
heen.
-holf [6], -half; odde- [ó], anderhalf; hondfol [ôo], s. -Ien. Handvol.
tredde-, twee en een half; fjidde-, drie hondgebaar [ö], s.n. Gereedschap voor
schoonhouden huis (stoffer, bezem,
en een half; fiifde-, vier en een half;
enz.).
sekste-, vijf en een half, enz.
hondhave [o], v. Handhaven.
4
holfbakken [o], adj. Halfbakken.
hondig [ô], adj. & adv. Handig. Et perseel
holfblôns [6], adj. Halfgek.
îeit -, het perceel is gemakkelijk te
holfhimke [ö], s.n. dim.; -s. Stijf wit front
bereiken.
in plaats van wit overhemd.
[o], v. Handen. Links hondigt et
hoifke [ö], s.n. dim.; -s. Halfje, halve hondigje
mi net, links handt het me niet.
cent. Un - oan twaen bite, gierig zijn.
holfstek [o], s. -ken. Touwknoop. -»holve- hondkar [o], s. -ren; -ke. Handkar.
hondlanger [ö], s. -s; -ke. Helper (bij
stek.
werk).
holfstiens [o], adj. Halfsteens.
holfti [ö], s.n. -ën. Halftij (half tussen hondsaam [ö], adj. Geschikt (weer),
hondschoen [ôôe], s. -tsje. Handschoen.
hoog- en laagwater).
hondschrift [o], s.n. -en. Handschrift.
Holfwei. Halfweg (dorpje).
hondspeak [ôj, s. -en; -je. Handspaak.
holfwoeksen [o], adj. Halfvolwassen.
hondtekening [ôée], s. -en. Handtekehojje, v. Op hol zijn.
ning.
hollig, adj. Neiging tot op hol slaan. Un hondwerk [o], s.n. -en; -je. Handwerk.
hos, paard dat gauw op hol slaat.
Hollôn(d)s [6], s.n., adj. & adv. Hollands. hondwerkje [ôèe], v. Handwerken.
hols [ó], s. holzen; -ke. Hals; bovenge- hondwizer [o], s. -s; -ke. Handwijzer.
deelte regenbak. - oer 'e kop, halsover- Honjer [ö], s. -s. Inwoner van Hoorn.
kop. De - is er út, het begin is er. honneaai [ó], s.n. -en; -ke (-aike). Kippeëi.
Om un -, bedorven, te gronde. Yn 'e krie, consumeren. Dot wae de -, dat honnefèl [óeè], s.n. Kippevel.
honnegarde [ó], s. -n. Kippenren.
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honnegot [óô], s.n. -ten; -sje. Opening hossedokter [öô], s. -s; -ke. Paardendokvoor kippen.
ter. -> feearts.
honneïten [ó], s.n. Wilde spurrie.
hossefolk [öo], s.n. Ruiterij.
hossekeuring [ö], s. -en; -keurinkje. Paarhonnejèn [ôeè], s.n. Handgaren.
denkeuring.
honnekôd [6], adj. Koud voor de handen.
honnekont [óo], s. -en; -sje. Kinderachtig hosserep [öeè], s. -pen; -ke. Paarderuif.
iemand.
hossestol [öô], s. -len. Paardestal.
honnepyl [ó], s.n. -pilen; -tsje. Kippe- host [ö], s. Hoest.
kuiken.
hoster [ö], s. -s; -ke. Klomp.
honnewoske [ôô], v. Handenwassen.
hostje [ö], v. Hoesten.
honnewoskoem [ôô], s. -en; -ke. Waskom. hot [ó], s. -ten; -sje. Poos. Un hele -,
honsjemenknecht [ôeeè], s. Duivelstoeeen lange tijd. De - op, op stap.
jager.
hottelje [ó], v. Stoten (bij het rijden).
hontearje [6], v. Hanteren.
houtdoef [oê], s. -doeven; -doefke. Houthôntos [o], s. -sen; -ke (-je). Handtas.
duif. -> kakkedoe, takkedoef.
hontouw [ö], s.n. -en; -ke. Touw om ho- houten, s.pl. Stapel hout. Op 'e -, op de
rens van koe. -> koptouw.
houtstapel.
hontsje [ö], s.n. dim.; -tsjys. Horentje. houtenbaksmon [ó], s. -nen; -tsje. Mars-» hoan.
kramer (met kistje op rug).
Hontsje [ö]. Van Hoorn. - pae in - poe'é, houtig, adj. Houtachtig.
grootvader en grootmoeder uit Hoorn. houtroede [ôe], v. Hout aanraken (kinderhontsje [o], s.n. dim.; -tsjys. Handje. Hast
spel).
wot oan et -, heb je omgang met ie- houtskoal, s. en n. Houtskool.
mand.
houwer, s. -s; -ke. Steel met rechthoekig
hontsjefol [óo], s.n. -len. Handjevol; nieer op bevestigd stalen blad voor het
tig persoon.
kappen van gootjes, waarin zaaigoed
hontsjeklappen* [ô], s.pl. Klappen met
gelegd.
bal. -» heintsjebolle.
houwerje, v. Met houwer werken.
hontsjewyfke [ö], s.n. dim.; -s. Vroed- ; houwershonnen [ô]. Yn -, in veilige hanvrouw. -> froedfrouw.
den.
hoofdstik, s.n. -ken; -je. Hoofdstuk.
hui! interj. Hela! goedendag; aankomsthoopje, v. Hopen. -* hope.
roep bij deur; bij schrik.
hop [6], s. Hop. So licht as -, heel licht. huie*, s. Kinderstoel. -» kakstoel.
hope, v. Hopen. -> hoopje.
huilo! interj. Volk.
huiterebuit, s. -en; -sje. Raar voorwerp;
hopeloas, adj. & adv. Hopeloos.
maaksel.
hopriezen, s.pl. Gagel.
Horp, Horp (huis tussen Kaard en Hee). hul, s. -len; -tsje. Kanten vrouwenmuts
(voorloper van plooimuts).
Horper, s. -s. Bewoner van Horp.
hulder*,
s. Fjean as un -, hard lopen.
horrelig [ó], adj. & adv. Met vlagen waaihunegouwer, s. -s ; -ke. Bij.
en.
huning, s. Honing.
horri op [óô], interj. Opschieten.
hos [ö], s.n. -ke. Paard. Sliepe as un -, hunkerje, v. Hunkeren.
slapen als een paard. So sterk as un -, hups, adj. &adv. Gezond.
heel sterk.
hure [ue], v. Huren.
hosdruwe [ö], v. Paardendrijven (bij dor- j huselik, adj. & adv. Huiselijk.
sen.
húsje, s.n. dim.; -jys. Privaat; rakker (gekhos in wein [ö], s. Paard en wagen; sterscherend). - mei bêdekwost, W.C. So
renbeeld Grote Beer.
greatsk as un -, heel trots.
húske. s.n. dim.; -s. Losstaand schuurtje
hoskejaaie [ö], v. Paardjespelen.
bij huis.
hospel [6], s. -s; -tsje. Haspel; onbeholpen
húskebilôns, adv. Van huis tot huis; langs
persoon.
ieder huis.
hosriide [ö], v. Paardrijden.
hossebên [ö], s. -en; -tsje. Paardeboon. húskepronkje, v. Spelen met scherven,
alsof het huisraad is.
hosseblom [öo], s. -men; -ke. Paardebloem.
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hutselje, v. Hutselen.
hutspot [6], s. Stukjes vers varkens.vlees.
huud, s. huden; huudsje. Huid. Ut 'e nomme, villen. Net yn un goeie - sitte,
niet gezond zijn. Un tsjokke -, een
dikke huid. De - fol schelde, zwaar
schelden.
huur [ue], s. huren; -ke. Pacht; aanmonstering op schip.
huursmon [ueô], s. Huurder.
huus, s.n. huzen; húske. Huis. Út 'e -,
niet meer in het ouderlijk huis. Oer
'e - , over de vloer. Op - oan, huiswaarts. Et - roem ha, klein gezin hebben. Hi hat yn 'e - wên, hij is voor het
eerst bij zijn meisje thuis geweest.
huusbesyk, s.n. -besiken; -besykje. Huis-

IE(R)PELSCHILEN

bezoek.
huusboel [ôe], s. -en; -tsje. Huisboek
huushôding, s. -en; huushôdinkje. Huishouding.
huushôdschoel [ôe], s. -en; -tsje. Huishoudschool.
huusloek, s.n. Huislook.
huusried, s.n. -sje. Huisraad.
hunssiking, s. -en. Huiszoeking.
huussteed, s.n. -steden; -steedsje. Huisplaats.
huustor [ó], s. -ren; -ke. Plag als dekking
van de nok van een huis.
huuzje, v. Huizen. Yn 'e schim - , in de
schuur wonen.
huverig, adj. Huiverig; aarzelend.
I

(ibe)kakkewanus, s. Geld. -»kakkewanus.
idder, adj. & adv. Vroeger; eerder.
ider, pron. Ieder.
ider, s.n. IJzer. Un -en pot, een ijzeren
pot. -» izer.
iderien, pron. Iedereen.
ide(r)kear, adv. Telkens.
idioat, adj. & adv. Idioot.
idioat, s. -en; -sje. Idioot.
iedbeving [é], s. -en; iedbevinkje. Aardbeving.
iedbol [6], s. -len; -tsje. Aardbol.
iede, s. Aarde. Nog hoppen 'e - stean,
nog niet begraven zijn. Tsjúster as - ,
aardedonker.
iedekarje, v. Aarde per kar vervoeren.
iedgos [6], s.n. Aardgas.
iedkarre, s. -karren; -karke. Wipkar met
drie wielen voor aarde- of mestvervoer.
iel, s. -en; -tsje. Aal, paling. So glêd as
un - , zo glas als een aal.
ielfoek, s. -en; -je. Palingfuik.
ielreager, s. -s; -ke. Blauwe reiger.
ielschier, s. -en; -ke. Aalschaar (vork).
-* ielstekker.
ielstekker, s. -s; -ke. Vork voor aalsteken.
-» ielschier.
ien, num. Een. -fiifgulden, slechts f5,-. Et
gie -, twae, trea, het ging vlug. -»telwêd.
ien, pron. Een; iemand. Er is -, er is
iemand. Un besten-ien, een beste (persoon of zaak). Langen-ien, readen-ien
enz., een lange, een rode, enz.
ien in dattigje [á], v. Eenendertigen (kaart-

spel).
ien in tweintigje, v. Eenentwintigen
(kaartspel).
ienigst, adj. Enig. - ben, enig kind.
ienjirig, adj. Eenjarig.
ienkennig, adj. Eenkennig.
ienlik, adj. Eenzaam. -» iensaam.
ienmonsschoel [oôe], s. -en; -tsje. Eenmansschool.
iens, adv. Eens. Net - , niet eens.
iensaam, adj. Eenzaam. -» ienlik.
ienstemmig, adj. & adv. Eenstemmig.
ientoanig, adj. & adv. Eentonig.
ientoetmêm [ôe], Precies hetzelfde.
ientsje, s.n. dim. Eentje. Op syn - ,
alleen.
iepel, s. -* ierpel.
ier, s. -en; -ke. Aar (van plant).
ier, s. -en; -ke. Ader.
ier, adj. & adv. Vroeg.
ierbei, s. -ën; -ke. Aardbei.
ierkellete koe, s. - ki. Vroegkalfde koe.
ierpel, s. -s; -tsje. Aardappel. -> iepel.
ie(r)pelberg, s. -en; -je. Winterbergplaats
voor aardappelen op grond bedekt met
aarde.
ie(r)pelgot, s. -* ie(r)pelkule.
ie(r)pelgrave, v. Aardappels rooien. -»
ierpelsykje.
ie(r)pelknop [ô], s. -pen; -ke. Bes van
aardappelplant.
ie(r)pelkule, s. -n. Kuil voor bewaren van
aardappelen in winter. -» ierpelgot.
ie(r)pelschilen, s.pl. Aardappelschillen.
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ie(r)pelsette, v. Aardappels poten.
ie(r)pelsykje, v. Aardappels rooien.
iersykje, v. Aren zoeken.
ies, s.n. Aas.
ieze, v. Azen (aas aanslaan). Er op - ,
er gretig naar verlangen. -» iezje.
iezje, v. Azen, aas aanslaan. -> ieze.
iis, s.n. Ds. As de keltsjys op et - dansje,
nooit.
iisdauw, s. Nachtvorst. -» iisdauwje.
iisdauwje, v. 's Nachts vriezen, (wit-,
ruigvriezen).
üsfri, adj. Ijsvrij (vrij van ijs; schoolvrij
voor ijs).
üsfri, s.n. Vrij van school voor schaatsenrijden.
iiske, s.n. dim.; -s. IJsje.
iiskôd, adj. & adv. Ijskoud.
ik, pron. Ik.
ik, adv. & conj. Ook. Ik -, ik ook.
Ykmoi, s. -s. Tante Yts(ke).
yl, s.n. Eelt.
ilestyk, s.n. Elastiek. -» rekleer.
immelaar, s. -laren; -ke. Mier. -» eamelaar.
in, conj. En. Karre - wein, kar en wagen.
yn, adv. & prep. In. -goed, -sljucht, enz.
ingoed, inslecht, enz.
ynboel [ôe], s. -tsje. Inboedel.
ynbrekke, v. Inbreken.
ynburgerje, v. Inburgeren.
yndamje, v. Er bij inschieten. Hi hat er
f 100,- bi yndammet, hij is e r / 100,bij ingeschoten.
yndele [ée], v. Indelen.
indersmon [o], s. indersjoed (pi.). Vertegenwoordiger voor een jaar van de
leden van een organisatie van vnl.
boeren in een buurschap. -» eamelsmon, innersmon.
yndykje, v. Indijken.
yndirekt, adj. & adv. Indirect.
yndope, v. Indopen.
yndroegje, v. Indragen.
ynente [èe], v. Inenten.
ynflústerje, v. Influisteren.
ynfochtsje, v. Invochten.
ynfodderje [ö], v. Invorderen.
ynfoi [ö], s. -len. Inval.
ynfolje, v. Invullen.
ynfolle [ó], v. Instorten (ook van ziekte).
ynfoudig, adj. & adv. Eenvoudig; kinderlijk; kinderachtig. Hi is un -e kyp, hij
is erg kinderachtig.

YNKLINKE

ynfrette, v. Invreten, -n trog roest, ingevreten door roest.
ynfreze [ée], v. Invriezen.
ingel, s. -s en -en; -tsje. Engel.
ingelachtig, adj. & adv. Engelachtig.
Ingelôn, s.n. Engeland.
ingeiond [o], s. -en. Ingeland (grondbezitter in polder).
Ingeis, adj. Engels. - himd, stijf wit front
in plaats van wit overhemd. - lear,
fijn geweven sterke stof voor mannenbovenkleren.
Ingelsmon [o], s. Ingelse; -tsje. Engelsman.
yngewonden [o], s.pl. Ingewanden.
yngripe, v. Ingrijpen.
yngroeid, adj. Erg vuil. Syn honnen wannen - , het vuil zat al lang op zijn
handen.
ynha, [á], v. Bevatten. Et schip hie hout
yn, het schip had hout geladen.
ynhalig [ae], adj. Inhalig.
ynhalje [á], v. Inhalen; huldigen. Ik koeë
him net - , ik kon hem niet inhalen.
Hi wodde ynhallet, hij werd feestelijk
ontvangen (ingehaald). -» behalje.
ynham, s. -men; -ke. Inham.
ynhôd, s. Inhoud.
ynhôde, v. Inhouden. Et hôdt wot yn, het
betekent nogal wat.
ynhouten, s.pl. Inhouten; constitutie.
Goeie - ha, een sterk gestel hebben.
ynhuldigje, v. Inhuldigen.
ynhiire [ue], v. Inhuren.
ynienen, adv. Ineens; plotseling. -» yniens.
yniens, adv. Ineens; plotseling. -> ynienen.
ynjaaie, v. Naar binnen drijven.
ynjitte, v. Ingieten.
ynkeap, s. -en. Inkoop.
inkel(d), adj. & num. Enkel; alleen. -»
inkelt.
inkelderis, adv. Een enkele keer.
ynkelderje [èee], v. -» kelderje.
inkelfoud, s.n. -en. Enkelvoud.
inkelt. -» inkel(d).
inket*, s. Inkt. -> inkt.
inkethoan*. s. Inktpotje (inkthoorn).
ynklaauw, s. -en; -ke. Schraapzuchtig iemand.
ynklaauwe, v. Schrapen.
ynklinke, v. Inklinken; indrogen v. grond.
-» beklinke.
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ynkomme, v. Binnenkomen; zich indenken. Ik kon er -, ik kan het mij
voorstellen.
ynkommen, s.n. -s; -tsje. Inkomen.
ynkotsje [ö], v. Inkorten.
ynkrie, v. Binnenkrijgen (voedsel).
ynkrimpe, v. Inkrimpen.
inkt, s. -en. Inkt. -> inket.
ynkújje, v. Inkuilen.
ynlade, v. Inladen.
ynleid, adj. Ingelegd, -e bêntsjys, ingelegde sperzieboontjes. - mei parlemoen,
ingelegd met parelmoer.
ynleverje [éee], v. Inleveren.
ynleze [ée], v. Inleggen.
ynlôns, adj. Inlands.
ynmaitsje, v. Inmaken.
ynmitte, v. Inmeten.
inne, v. Innen.
innersmon*, s. -» indersmon.
ynnomd, adj. Ingenomen (met iemand).
ynnomme, v. Innemen. Ei is goed fort -n,
hij lust veel. Un rok -, een rok inkorten.
ynpakje, v. Verpakken; inpakken.
ynpiiperje, v. Inpeperen.
ynpikke, v. Inpikken.
ynpolderje [ö], v. Inpolderen.
ynpolmje [ô], v. Inpalmen.
ynport [ô], s. -en. Import.
ynporteaije, v. Importeren.
ynpost* [ô], s. Impost; verbruiksbelasting.
ynreine, v. Inregenen.
ynriide, v. Inrijden; inhalen (met rijden).
ynrit, s. -ten; -sje. Inrit.
ynroestje, v. Inroesten.
ynruchting, s. -en; -tinkje. Inrichting.
ynruchtsje, v. Inrichten.
ynruilje, v. Inruilen.
ynsakje, v. Inzakken.
ynsamelje, v. Inzamelen.
ynschakelje, v. Inschakelen.
ynschikke, v. Inschikken; toegeven. Ik
kon et -, ik kan het me indenken.
ynschikkelik, adj. & adv. Inschikkelijk.
ynschinke, v. Inschenken.
ynschruwe, v. Inschrijven. Jo bin te -n,
ze laten zich voor het huwelijk inschrijven.
ynseepje, v. Inzepen.
ynsegenje [éee], v. Inzegenen.
ynsette, v. Inzetten.
ynsicht,
s.n.
-en. Inzicht.
ynsitte,
ynsinke, v.
v. Inzetten.
Inzinken.
Erges oer -, ergens

YNWERKJE

over in zitten.
ynsjean, v. Inzien.
ynsjitte, v. Inschieten; plotseling ergens
pijn krijgen; te binnen schieten. Et
schaat mi yn 'e rêg, ik kreeg een plotselinge pijnscheut in mijn rug.
ynslaan [ae], v. Inslaan; inspannen (v.
paard). -» foslaan.
ynslute, v. Insluiten.
ynsmêre, v. Insmeren.
ynsmite, v. Ingooien.
insofidder [ö], i.s.f., enzovoort.
ynsôte, v. Inzouten; iemand inwrijven
met sneeuw.
ynspringe, v. Inspringen. Forien -, iemand
vervangen.
ynspuitsje, v. Inspuiten.
ynstap, s. -pen; -ke. Instapopening in
schoen enz.
ynstekke, v. Insteken; inblazen. Dot wêd
hinen se him ynstitsen, dat woord hadden ze hem ingeblazen.
ynstelle, v. Instellen.
ynstelling, s. -en. Instelling.
ynstemme, v. Instemmen.
ynstjoere [ôe], v. Insturen.
ynstroaiing, s. -en. Extra geldontvangst.
ynstrument [è], s.n. -en; -sje. Instrument;
onaangenaam iemand.
ynteare, v. Interen; invouwen.
ynteelt, s. Inteelt.
ynteikenje*, v. Intekenen. -» yntekenje.
yntekenje, v. Intekenen. -» ynteikenje.
inter, s.n. -s; -ke. Enter (éénjarig veulen).
ynternaat [ae], s.n. -naten; -naatsje. Internaat.
yntyds, adv. Intijds.
yntocht [ö], s. -en. Intocht.
yntree(d), s. Intreegeld.
yntrekke, v. Intrekken.
yntrest [è], s. -en; -je. Interest.
yntrouwje, v. Introuwen (door trouwen in
gezin of familie komen).
yntsjiAJe, v. Indienen.
yntusken, adv. Intussen. -» yntussen.
yntussen, adv. Intussen. -> yntusken.
ynvelop [o], s. -pen; -ke. -» envelop;
brievesekje; kofèt.
ynwaaie, v. Inwaaien. Et dek is ynwaaid,
er is een gat in het dak gewaaid.
ynweage, v. Inwegen.
ynwendig [è], adj. & adv. Inwendig.
ynwenje [èe], v. Inwonen.
ynwerkje [èe], v. Inwerken.
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ynwetterje, v. Inwateren.
eten.
ynwjjdzje, v. Inwijden.
iterstüd, s. Etenstijd.
ynwokselje, v. Inwisselen.
Ytskemoi, -s. Tante Ytske.
ynwruwe, v. Inwrijven; scherp zeggen. iver, s. IJver.
iperenboom, s. -bomen; -boomke. Iep. iverig, adj. & adv. IJverig.
iperenhout, s.n. Iepenhout.
izel, s. IJzel.
izer, s.n. IJzer. So sterk as -, zo sterk
ir*, adv. -» er.
als ijzer. -> ider.
ysbak, s. -ken; -je. Asbak.
izers, s.pl. Hoefijzers. Un hos op - sette,
i.s.f., in so fidder, enzovoort.
een paard beslaan.
ysk, s. As. So schir as -, zo grijs als as. izerschirdersfeil, s. -en; -tsje. Dweil waarist (is et). Term bij rietdekken. -» halje.
aan zand, waarmee ijzeren voorwerpen
ite, v. Eten.
geschuurd worden.
itendoek, s. -en; -je. Servet. -» stetdoek. izertried, s.n. -trieden (-tridden); -triedsje.
(-tridsje). IJzerdraad.
itenpot [ô], s. -ten; -sje. Middagmaal.
itentafel. s. Gedekte tafel voor middag-J.
ja, adv. Ja.
jaagbôn, s. -en; -tsje. Schuinlopende steun
van stijl naar draaghout waarop schuurdak rust. -> draghout.
jaaie, v. Jagen. -» hêdjaaien.
jaan, v. Geven.
jaar [ae], s.n. jaren; jaarke. Uier.
jaarje [ae], v. Ontwikkeling van uier.
jacht, s.n. -en; -sje. Jacht (scheepje).
jacht, s. -en. Jacht (op wild). Un - hôn,
een zware tocht gehad.
jachtsje, v. Jachten.
jachtwetter*, s.n. Jachtwater (tegen luizen).
jak, s.n. -ken. Twee schapen aan één
touw. Un - schiep, touw met twee schapen.
jak, s.n. -ken; -je. Jak (kledingstuk).
Et - oan ha, dronken zijn.
jammerje, v. Jammeren.
jan* [á], s.n. Garen. -* jen.
Janderum*. -» Landerum, Ljanderum.
janhagel, s. ->jonhagel.
jankje, v. Janken.
Jan Pierewiet, s. Dans.
japmoisknop, s. -pen; -ke. Duinroosje (als
vrucht en als bloem). -» dúnroaske.
Jarig, Jarich (voornaam van man).
jarje, v. Gier over het land verspreiden.
-> eazje, jerje.
jarre, s. Gier; mestvocht. -* jerre, njarre.
jarredôbe, s. -dôben; -dôbke. Gierkuil.
jarregot [ô], s.n. -ten; -sje. Ingegraven vat,
waarin gier loopt.
jarregotsgoatsje, s.n. dim.; -sjys. Gootje
van grop naar jarregot onder millem

door.
jarrekist, s. -en; -je. Gierkist.
jarreschep [eè], s. -pen; -ke. Houten schep
voor gierverspreiding.
jarreschepper, s. -s; -ke. Emmertje aan
stok voor vulling jarrekist.
jarrig, adj. & adv. Naar gier ruikend,
smakend.
Jauk, s. Jacob.
Jaukom*, s. Oom Jacob. -» Aapm.
jecht, s.n. -en; -sje. Licht. -> Ijecht.
jecht, adj. Licht, -blaauw, lichtblauw.
-e maan, lichte maan. So - as dei, als
daglicht. Schien -endei, klaarlichte
dag. -> Ijecht.
jechtsje, v. Lichtgeven. Et -n fon de see,
het lichten van de zee.
jefst, adj. & adv. Liefst. Ik ha dot et -,
ik heb dat het liefst.
Jeike*, Gerrit.
Jeiom*, Oom Gerrit.
jekket, s. -s; -sje. Jekker. Blikken -, gladde
zwarte jas.
jen, s.n. Garen. Kloske -, klosje garen.
Er is gin goed - mei te bespinnen, er is
niets mee te beginnen. -»jan [á].
jerje, v. -»jarje, eazje.
jerre, s. Gier, mestvocht. -»jarre, njarre.
jeugd, s. Jeugd. -»jonkhyd.
jeure [eû], v. Doen. Hihatergoedjeurd, hij
heeft het goed gedaan.
jevver, adv. Liever. Ik ha dut - as dot,
ik heb dit liever dan dat. Ik soaè -!, ik
zou liever! -> jiwwer.
Ji*, pron. U.
jichtig, adj. Jichtig; lui (ontloopt werk).
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jier, s.n. -en; -ke. Jaar. Op -en, bejaard. jodder [ó], adj. & adv. Duurder. -»joer.
Dot -s, in dat jaar.
-joed(s) [ôe], s.pl. -lui, -lieden. -»
-ljoed(s)*.
jiertelling, s. -en- Jaartelling.
joeg(t)*, s. Dunne stof. So tin as - ,
jiertol [o], s.n. -len. Jaartal.
erg dun (ongunstig).
jild, s.n. -en. Geld. Wyt - , zilvergeld.
Er - bileze, er geld op toeleggen. Op joegel, s. -s; -tsje. Ijspegel. Roetvlok.
et - wëze, zuinig zijn. Er is gin - rapen joel [ôe], s.n. Slappe drank (thee, etc.).
So tin as - , erg slap. -> sjoel.
oan, het geld verdwijnt snel; er is geen
joelje [ôe], v. Ruw uitschenken. Do joelest
geld genoeg voor.
er oer, je giet er over.
jilde, v. Gelden. Dot jildt net, dat geldt
joer [ôe], adj. & adv. Duur. -> jodder.
niet (bij spelletjes).
jilde*, v. Gelden. Noe sil de buter -, nu jok, s.n. -ken; -je. Juk.
komt het er op aan. Wot mei dot - ? jokje, v. Jeuken; krabben.
jokte, s. Jeuk.
Wat mag dat opbrengen?
joktouw, s.n. -en; -ke. Touw aan juk.
jildelik, adj. & adv. Geldelijk.
jolter [ö], s. -s; -ke. Teugel.
jiidig, adj. Geldig.
jombeest, s.n. -en; -je. Ca. IA jaar oud
jildsjitter, s. -s; -ke. Geldschieter.
hokkeling.
jiidstik, s.n. -ken; -je. Geldstuk.
jompe, v. Springen (enigszins wild). Te
jildwinning, s. -en; jildwinninkje. Geldweiter - , in 't water springen. Út 'e
winning.
| bed - , uit bed springen.
jildwolf, s. -wolven; -wolfke. Geldwolf. jomper, s. -s; -ke. Ruime dikke jekker.
Jilles. Voornaam van man.
j jomperhokje [oôj, s.n.; dim.; -jys. Plaats
jilt, s.n. -en; -sje. Greep (handvat) van: voor jompers.
spade, enz.
j jompraat [ae], s.n. Avondvisite. Om et -,
op avondvisite. -> joonpraat.
Jiltsje. Voornaam van vrouw.
jim, pron. Jullie, lenfon -, één van jullie. jompraatsje [ae], v. Avondvisite brengen.
~> joonpraatsje.
- mint, jouw, jullie moeder, -men, van
jomprater, s. -s; -ke. Iemand die een
jullie. Bi -mes, bij jullie.
avondvisite brengt. -»joonprater.
jimmestiid*, s. Avondmaaltijd.
jonge, s. -s; jonkje. Jongen.
jip, adj. & adv. Diep.
jieren, s.pl. Jeugd. Yn myn - , in
jipje, v. Nog net veilig in water staan; jonge
mijn jeugd.
nagaan hoe diep het water is. Kônst jongesgek
[eè], s. -ken; -je. Jongensgek.
et -? Kun je er nog veilig staan?
jongfolk, s.n. Jongelui; jeugd.
jipploeie, v. Diepploegen.
jongje, v. Jongen werpen.
jipte, s. -n. Diepte.
jongkearel, s. -s; -tsje. Jongmens.
jirig, adj. Jarig; bejaard.
jonhagel [ô], s. -s; -tsje. Broos gebak met
jyster, adv. Gister, -joon, -meje, -midkleine ronde verhogingen erop. ->janzje, -moan, -nacht, gisteravond, -midhagel.
dag, -middag, -morgen, -nacht.
Jon'hen [ôè], s. -nen; -tsje. Janhen.
jit, s.n. -ten. Doorrijdbare en doorwaad- jonkhyd, s. Jeugd. -»jeugd.
bare dwarsdoorgang door sloot.
jonkje, s.n. dim.; -jys. Jongetje.
Jonklaassen [ó], s. Janklaassen.
jitte, v. Gieten.
jonnewari(s) [ô], s. Januari.
jiw, adj. & adv. Lief.
Jon'rap [o], s. Jan Rap. - in syn maat,
jiw, s. -ke. Liefje. -> jo.
het grauw.
jiwst, adj. & adv. Liefst. Jo is et - , zij
joon, s. jonen; joontsje. Avond. Fon - ,
is het liefst.
vanavond. Goeien - , goeden avond.
jiwwer, adj. & adv. Liever. A is - as B,
Bi - , 's avonds.
A is liever dan B. -> jevver.
joonlucht, s. -en. Avondlucht.
jo [ó], pron. Zij (enkel- en meerv.).
jo [oo], s. Lief(je). Kom mar - , kom maar joonpraat [ae], s.n. -> jompraat.
joonpraatsje [ae], v. Avondvisite brengen.
liefje. -»jiw.
-> jompraatsje.
Joad, s. -en; -sje. Jood.
joaë, s. Jongen. Ôae joa'è, och jongen
(man).
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joonprater, s. Iemand die een avondvisite jost [ó], adj. & adv. Duurst.
brengt. -»jomprater.
jotte [ó], s. Duurte.
joons, adv. 's Avonds.
jouw, s.n. -en; -ke. Laag gedeelte in
joonsblèd, s.n. -en; -sje. Avondblad.
strandduinen gebruikt als weg.
joonschoel [ôe], s. -en; -tsje. Avondschool. jouwe, v. Geloven. -> ljouwe.
joonsiten, s.n. Avondeten.
jubelje, v. Jubelen.
joons'let [è], adv. 's Avonds laat.
jufferje, v. Klaarspelen.
joonsmiei, s.n. -en; -tsje. Avondmelkgift. juffrouw, s. -en; -ke. Juffrouw, -s klean,
joonsread, s.n. Avondrood.
[ dameskleding (geen klederdracht);
joontyd, s. -»joontyt.
meisters - , de vrouw van de meester
joontyt, s. Avond. Bi - , bij avond. -* (onderwijzer).
joontyd.
just, interj. Juist! Precies.
jos [6], s. -sen; -ke. Jas. Et geet as - , het jut*, s. -ten. Jutter. -> jutter.
gaat gesmeerd.
jutsje, v. Jutten. -»jutte.
josse [6], v. Hard rijden. Hi joste er oer, jutte, v. Jutten. -> jutsje.
hij reed hard.
jutter, s. -s; -ke, Jutter. -»jut.
K
Kaad [ae], s.n. Kaard (dorpje).
ka'mel [è], s. -len; -tsje. Kamille.
kaagschipper, s. -s; -ke. Schipper op plat- kamfer, s. -> kanfer.
boomd vaartuig met zwaarden.
kamkefoarblom, s. -men; -ke. Wilde kamkaai, s. Contact. Gin - ha, geen aansluiperfoelie.
ting met anderen hebben.
kammenet [eè], s.n. -ten; -sje. Kabinet.
kaaidyk, s. -diken; -je. Kaaidijk. -» kai- kammenetslaad [eèae], s.n. -laden; -laaddyk.
sje. Lade van kabinet.
kaaieblom, s. -men; -ke. Orchis.
kamp, s. -en; -ke. Kamp, strijd; opperkaaks, s. -en; -ke. Scheepsbeschuit.
vlakte grasland, die vee aan touw kan
afgrazen. Ik ha un - hón, ik heb een
kaat [ae], s. katen; kaatsje. Kaart.
(zware) strijd gehad. Et wae - om - ,
kaatleze [ae], v. Kaartleggen.
het was een gelijkopgaande strijd. Hi
kaats [ae], interj. - kot! weg kat!
joog gin - , hij gaf het niet op.
kaatsebol [aeô], s. -len; -tsje. Kaatsebal. kampearje, v. Kamperen.
kaatspylje [ae], v. Kaartspelen.
kampfjoer [ôe], s.n. -en; -ke. Kampvuur.
kaauwje, v. Kauwen.
kampje, v. Kampen.
kaauwtak, s. Bitterzoet (plant).
kamrêd, s.n. -en; -sje. Kamrad, tandwiel.
kabeljaaie, v. Oer in oer spelen op ijs.; kanalje [aá], s.n. -s. Lastig persoon.
kadaster, s.n. -s. -> kadoster.
\ kanfer, s. Kamfer. ~> kamfer.
Kader [ae], s. -s. Inwoner van Kaard.; kankerje, v. Kankeren.
kadoster [o], s.n. -s. Kadaster. -» kadaster. kanon, s.n. -nen; -tsje. Kanon. So dronkae, s. kaën. Bijdehante vrouw.
ken as un -, zo dronken als een kanon.
kaidyk, s. Kade(dijk). -» kaaidyk.
kantongerucht, s.n. -en. Kantongerecht.
kaidyksgot [ô], s.n. Gat in kadedijk.
kap, s. -pen; -ke. Houw.
kajút, s. -juten; -sje. Kajuit.
kap, s. -pen; -ke. Kap (hoofddeksel; bokajútsjonge, s. -jonges; -jonkje. Kajuits- vendeel van huis; idem van klomp).
kapblok [ô], s.n. -ken; -je. Zwaar stuk
jongen.
hout, waarop iets gekapt wordt.
Kake*, Klaas.
kape, v. Kapen.
kakebien, s.n. -en; -tsje. Kaakbeen.
kakkedoe [ôe], s. -ën; -ke. Houtduif. -» kaper, s. -s; -ke. Kaper (dief; muts).
! kapittel, s.n. -s; -tsje. Kapittel, len et houtdoef, takkedoef.
kakkewanus, s. Geld. For - , voor geld. foarleize, iemand berispen.
kapkar, s. -ren; -ke. Huifkar (3 wielen).
-» ibekakkewanus.
kakstoel [ôe], s. -stollen; -stoltsje. Kin- kapkeblom, s. -men; -ke. Haagwinde.
-> pispot.
derstoel. -> huie.
kale'faterje, v. Kalfateren.
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kapmes, s.n. -mêsen; -mèske. Kapmes.
kappe, v. Kappen (met bijl, met zicht
(in het graan)).
kappemakster, s. -s; -tsje. Kappenmaakster (voor klederdracht).
kappespil, s.n. Zwarte ondermuts (voeringstof), geborduurde kanten ondermuts met rondom satijnen lint, witte
tulen muts met blauw tulen rondje en
achter een geplooide kanten strook.
Oorijzer met voornaald, twee zijnaalden, twee kapspelden en twee lokken.
kapspont [ó], s. -en; -sje. Kapspant.
kaptaal [ae], s.n. -talen; -taaltsje. Kapitaal.
kaptaal [ae], adj. & adv. Kapitaal. Er útsjean, er best uitzien. - yn odder,
er best uitzien.
kaptein, s. -s; -tsje. Kapitein.
kapwein, s. -en; -tsje. Huif- of kapwagen
(met 4 wielen). -> fedektewein.
kar, s. -ren; -ke. Wipkar. -» karre.
karbouw, s. -en; -ke. Karbouw. So dronken as un - , zo dronken als een karbouw.
karhynst, s. Onbehouwen persoon.
karhoeng, s. -hoengen; -hoenkje. Trekhond.
karje, v. Met kar vervoeren. lede - ,
grond vervoeren; krabben of schurken
v. beesten, krauwen.
karmenade [aae], s. -n; karmenaadsje.
Karbonade.
karre, s. Wipkar. De - wippe, een miskraam hebben. -» kar.
karrebak, s. -ken; -je. Houten bak van
wipkar.
karrewieltsje, s.n. dim.; -tsjys. Plankje
met wiel aan zijkant door vastgetimmerde stok voortgeduwd (voor kinderen).
kas [á]. Un kearel as - in un montsje as
un hosselotte [ÖÖ] (paardevijg), plagend-prijzende uitdrukking voor opgroeiende jongen. Kearel as - , flinke
jongen.
kastie, v. Kastijden. -» kostie.
Ke, Cornelis; gebruikt met achternaam:
KeBos.
keal, s.n. -keilen; -keltsje. Kalf. Soepe as
un - , veel drinken. As de keltsjys op
et iis dansje, nooit.
keal, adj. & adv. Kaal. So - as un luus,
zo kaal als een luis. Un -e boel, een
armoedig zaakje.

KERMJE

keam, s. -en; -ke. Kam. De - opsette,
kwaad worden.
keamer, s. -s; -ke. Kamer.
keamerlid, s.n. -leden. Kamerlid.
keamersdoar, s. -en; -ke. Kamerdeur.
keap, s. -en. Koop.
keapeljèn [eè], s.n. -nen; -tsje. Kabelgaren.
keaper, s. -s. Koper.
keapje, v. Kopen.
keapmon, s. -nen; -tsje. Koopman.
keapsjeek, adj. Koopziek.
keare, v. Keren, tegenhouden; hooi omkeren. Hi woaê et schiep - , hij wilde
het schaap tegenhouden.
kearel, s. -s; -tsje. Kerel.
kearelachtig, adj. Flink.
kearelswerk, s.n. Flinke daad.
kêde, s. -n; kêdsje. Hit; kleine dikke
vrouw.
keelgot [ó], s.n. -ten; -sje. Keelgat.
keelje, v. Kelen.
kefje, v. Keffen; kijven.
kehumjem [û]. Roep voor paard.
Kei, eigennaam. Kees; Cornelis.
keile, v. Plat steentje over wateroppervlak laten opspringen; smijten.
Keiom. Oom Kees.
kelder, s. -s; -ke. Kelder; uitgestoven
kom in of tussen duinen. -» stoekelder
[èe],
kelderje, v. Kelderen. Afkalven door
grondwater bij graven. -» Ynkelderje.
kelje, v. Kalven.
keilen jaan, v. Kalveren drinken geven.
kellepoat, s. -en; -sje. Kalfspoot; soort
stroopkoek.
kellesear, s.n. Soort eczeem.
keltsjebak, s. -ken. Beschuit met suiker
voor kinderen bij geboorte van kalf.
ken, s. -nen; -tsje. Kerf. -* kerf.
keppel, s. -s; -tsje. Groep. Un hele -, een
groot aantal.
keppeljolter [ö], s. -s; -ke. Gemeenschappelijke teugel aan bit van een tweespan
paarden. -> middeljolter.
keppeltouw, s. -en; -ke. Touw tussen bit
van tweespan paarden.
kêr*, s. Keuze. Di - hat Ut him net
hang/e, wie kan kiezen laat zich niet
ophangen. -> keus.
kerf, s. kerven; kerfke. Kerf. -> ken.
kermesyn*, s.n. Karmozijn.
kermje, v. Kermen.
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keros, s. Lichaam. Hi stie yn syn neakene - , hij stond naakt.
kerve, v. Kerven.
kes, s. -sen; -ke. Kaars; kers. So rucht
as un - , kaarsrecht.
kêsen, s.n. -s; -tsje. Kussen.
kesfot [6], s.n. Kaarsvet.
ke'syn, s.n. -sinen; -syntsje. Kozijn.
ke'sjet [eè], s.n. -ten; -sje. Corset.
ke'toen [ôe], s.n. Katoen.
kette, v. Kortwieken.
kettingeid, s. -en; -sje. Kettingeg.
kettingkos [o], s. -sen; -ke. Kettingkast.
keu*, s. Vulling achterin japon onderaan
rug.
keuke [eû], v. Oprispen. -» keukje.
keukelje [eû], v. Kakelen.
keukje [eû], v. Oprispen. -> keuke.
keukslok [eû], s. Koolzuurhoudende
drank.
keure [eû], v. Keuren.
keuri [eû]. Als bij de uitgooi bij bikkelspel de 4 bikkels eenzelfde stand hebben. -» kurri.
keuring [eû], s. -en; keurinkje. Keuring.
keurioof [eû]. Geroepen als bijv. bij het
neergooien 4 bikkels dezelfde stand
kregen; de speelster roept: keuri net
oof. -» kurrioof.
keus, s. Keus. -> kêr.
keuvelje, v. Keuvelen.
kevi, s. -'s; -tsje. Ouderwetse kast.
kiche*, v. Kuchen. -» kuche.
kidelig, adj. Niet tegen kietelen kunnen.
-» kitelig.
kiel, s. -en; -tsje. Kiel (kledingstuk; onderste deel van schip).
kielhalje [á], v. Kielhalen.
kieme, v. Kammen; boter reinigen.
kies, s. kiezen. Kies. Syn kiezen do net
mear sear, hij is overleden. De kiezen
waaie jim út 'e bek, de kiezen waaien
uitje mond.
kife'gesje [eèe], v. Koeien verweiden.
kyk, s. kiken; -je. Kiek.
kyk, Te - , te kijk.
kike, v. Kieken.
kiker, s. -s; -ke. Kijker, verrekijker. ->
firrekiker.
kikke, v. Praten. Hi kikt er net fon, hij
praat er niet over.
kikket, s. -s; -sje. Kikker.
kikketsblêd, s.n. -en; -sje. Waterweegbree; kikkerbeet.

KLANG

kikketsjedril, s.n. Kikkerdril.
kiksaus, s. Kwestie. Dot is de - , daar
gaat het om.
kyl, s. kilen; -tsje. Wig, keg.
kilbôn, s.n. -en; -tsje. Keelband (van paardshessel).
kilderje, v. Schiften van melk. -> gearsjitte.
kylje, v. Kietelen.
Kille*, s. Cornelis.
kylstek, s. -ken; -je. Wigvormige steek
uit grond.
Kiltsje* (Lytse Kille), s. Kleine Cornelis.
kyltsje, s. Meelkost met bruine suiker en
boter of stroop. - maand, juli (drukke
maand met weinig tijd voor koken).
kine, v. Kienen.
kinkelje, v. Krinkelen (van touw).
kinken, pi. Se wannen út 'e -, ze waren
vertrokken.
kinkhoan, s. -en; -tsje. Wulk.
kinkhost [ö], s. Kinkhoest.
Kinnum, s.n. Kinnum (dorpje op Terschelling).
Kinnumer, bewoner van Kinnum.
kyp, s. kipen; -ke. Kinderachtig persoon.
kyp, interj. Roepwoord voor kippen.
kipe, v. (Om)kippen.
kipig, adj. & adv. Kinderachtig.
kippenhaantsjys, s.pl. Rolklaver.
kys, interj. Roepwoord voor schapen.
kiste, v. Kisten (in doodkist leggen); overtroeven.
kistkachel, s. -s; -tsje. Fornuis.
kitelig, adj. Niet tegen kietelen kunnen.
-» kidelig.
kitelje, v. Kietelen.
kitse, v. Afwijzen. Hi is kitst, niet herkozen; gezakt.
kiwyt, s. -witen; -wytsje. Kievit.
kiwytsaai, s.n. -en; -ke (aike). Kievitsei.
klaagje, v. Klagen.
klaai, s. ook n. Klei.
klaaie, v. Kleden.
klaaiïg, adj. Kleiig.
klaaiklute, s. -n; -klútsje. Klont klei.
klaauw, s. -en; -ke. Klauw; krab met
nagel; hand (ruw); achterkant ondergedeelte koepoot.
klaauw e, v. Krabben.
klamp, s. -en; -ke. Stapel; houtklos. Un
- sied, veel graan.
klang*, Hi is er mei oan 'e - gien, hij is
er mee vandoor gegaan; oan 'e -, aan
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de gang.
klap, s. -pen; -ke. Klap; klep; weke
strandoppervlakte; houten scherm op
stok tegen windterugslag in kombuisschooorsteen. De kotste [ö] -, de eenvoudigste oplossing. Op 'e -, op stap.
-> klapsôn.
klapbroek*. s. Mannenbroek met voorklep.
klapke, s.n. dim.; -s. Deksel van drinkgoot voor koeien; klepje.
klappe, v. Verklappen; klappen; slaan;
vallen. Hi klapte del, hij viel.
klapperje, v. Klapperen.
klapsôn, s.n. Weke strandoppervlakte.
-> klap.
klaverblad, s.n. -en; -sje. Klaverblad.
klaverfjouwer, s. -s; -ke. Klavervier.
klean, s.pl. Kleren.
i
kleangoed [ôe], s.n. Kledingstukken.
kleankos [6], s. -sen; -ke. Klerenkast.
kleanlyn, s. -linen. Klerendrooglijn.
kleansek [è], s. -ken; -je. Klerenzak.
kleanspiele, v. Kleren spoelen.
i
kleanstok, s. -ken; -je. Stok (steun) voor
klerendrooglijn. -» lynstok.
klear, adj. & adv. Klaar; genezen; helder; zonder onkruid; duidelijk, zeker.
Ik bin - . ik ben gereed (genezen).
Ik wit et - , ik weet het zeker. Di eker
is so - as un rút, in die akker zit geen
onkruid.
klear! interj. In orde!
kleare, s. kleartsje. Klare (jenever of
brandewijn).
klearebare, adj. Louter, zuiver. Et is fot, het is klinkklaar vet. -» kleareklinkende, klinkklear.
kleareklinkende, adj. Zuiver, louter. Et
is - ketoen, het is zuiver katoen. ->
klearebare, klinkklear.
klearemakker, s. -s; -ke. Kleermaker.
klearighyd, s. Aanstalten. - maitsje, toebereidselen maken; opruimen.
kleaije, v. Klaarspelen, klaren.
klearjecht, adj. Klaarlicht. Op -en dei, op
klaarlichte dag. -» jecht.
klearkomme, v. Gereedkomen; slagen in
een winkel.
kleedsje, s.n. dim.; -sjys. Japon bij kap en
oorijzer; wit kleed voor onderkant
venster bij avond of als rouw; klein
kleed.
kleefkruud, s.n. Kleefkruid. -> klôden.

KLOD

klemketting, s.n. -en; -kettinkje. Kinketting aan paardetuig.
klets, s. Hoeveelheid spattend water.
(Un - weiter).
kletse, v. Kletsen.
kletsend, adj. & adv. Doornat, -e wiet,
door en door nat.
kletskop [o], s. -pen; -ke. Zeer hoofd;
soort koekje.
kleur [eû], s. -en; -ke. Kleur. Un - krie,
blozen. De - slagt him út, hij bloost.
De - gie op en del, beurtelings rood en
bleek. Doas mei -en, doos met kleurpotloden.
kleurje [eû], v. Kleuren; blozen.
kleuterschoel [ôe], s. -en; -tsje. Kleuterschool.
kleve [ée], v. Kleven.
kliem, s. -en; -ke. Vuile veeg.
klieme, v. Smeren; temen.
klierig, adj. Klierachtig; vervelend.
klikke, v. Klikken.
kliksten [è], s. -nen; -tsje. Dwergstern.
klimmer, s. Akkerwinde.
klingelje. v. Klingelen.
klink, s. -en; -je. Sluitijzer (van deur).
Der is de -fon 'e doar, iemand de deur
wijzen. Et is hale oan 'e - , het is druk
(van bezoek).
klinke, v. Klinken.
klinkklear, adj. Klinkklaar, -e soekelaad,
louter chocola. -> klearebare, kleareklinkende.
klinksel, s.n. -s; -tsje. Geklonken deel
van de klinknagel; klinknagel.
kliphout, s.n. -en; -sje. Zwaar hout, waar
stijl van huis op rust. -* klipstien.
klipstien, s. -stinnen. Blok gemetselde
steen, waar stijl van huis op rust.
klits, s. -en. Meisje. Un wylde -, meisje
dat vaak van jongen verandert.
klitsboad*, s. -en; -bodsje [ö]. Slagplankje
om bal weg te slaan.
klitse*, v. Met slagplankje bal wegslaan.
klitsemdaai, s.n. Ongaar gebak.
kloaster, s.n. -s; -ke. Klooster.
kloat, s. -en; -sje. Kloot; bal; sukkel.
kloatsek [è], s. -ken; -je. klootzak; sul.
klôd, s. -en; -sje. Klis. Jo hangje oanekonder as -en, ze zijn erg aan elkaar
gehecht.
klôd, s. en s.n. -en; -sje. Klad. De - sit
er yn, de klad zit er in. Yn et -, in het
klad.
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klôdzje, v. Kladden.
kloemje, v. Kleumen.
kloemsk, adj. Kouwelijk.
kloen [ôe], s. -en; -tsje. Kluwen.
kloenje [ôe], v. Opwinden (garen). Wot op
'e hols -, werk afschuiven. -> opkloenje.
klok, s. -ken; -je. Klok; teug.
klok [6], s. -ken; -je. Klok. Hi kon net
op 'e - sjean, hi mot nei Gryn, hij is dom
(op Gryn is geen klok).
klokhuus [ô], s.n. -huzen; -húske. Klokhuis.
klokje, v. Klokkend geluid maken.
klokkemakker [6], s. -s; -ke. Klokkenmaker.
kloklude [6], v. Klokluiden.
kloksgewicht [6], s.n. -en; -sje. Kloksgewicht. Op 'e -en nei schien, bijna
klaar met de schoonmaak.
klokspiis. s. Lekker eten. Et geet er yn
as - , het wordt vlot opgegeten.
klokstouw [ô], s.n. -en; -ke. Klokketouw.
klomp, s. -en; -ke. Kluit.
klompspiker, s. -s; -ke. Spijkertje (puntig
met grote kop).
klont [o], s. -en; -sje. Klant.
klophynst, s. -en. Onvruchtbare hengst.
klopje [6], v. Kloppen.
klopper, s. -s; -ke. Klopper; klophout om
pennen in de grond te slaan (voor vastzetten vee). -» bittel.
klos [o], s. -sen; -ke. Klas; klos; spinklos.
kloskebreidzje [o], v. Punniken, klosjebreien.
klosse [ô], v. Klossend geluid bij lopen
op klompen.
klossjys [6], s. Classis.
kloster [ô], s. -s; -ke. Vastgezette sneeuw
onder klomp.
klots, s. -en; -ke. Muts.
klotse [6], v. Klotsen.
klouwer, s. -s; -ke. Sterk iemand.
klucht, s. -en; -sje. Klucht (toneelspel);
plezier. Wi ha un - hôn, we hebben
een plezier gehad.
klup, s. -s; -ke. Club.
klups, s. -en; -ke. Aantal personen zonder
clubverband.
klus, s. Yn 'e - to, zelfs; incluis.
klute, s. -n; klútsje. Kluit; dikte in lichaam. Op 'e -n komme, er weer bovenop komen. Swiere -, zwaar kind.
kluterig, adj. Klonterig.

KNIKKETSBULTSJE

klútsje, s.n. dim.; -sjys. Kandijklontje.
Et so glêd as un - könne, het vlot kennen; 100 poon -sjys om fewêdzje, 100
pond klontjes om verwedden.
klutter. s. -s; -ke. Vuile samengeklonterde schapewol.
kluuf, s. kluven; -ke. Kluif. Un hele -,
moeilijk werk.
kluusgot [o], s.n. -ten; -sje. Kluisgat.
kluve, v. Kluiven.
kluver, s. -s; -ke. Kluiver.
knaauw, s. -en; -ke. Knauw. De - wei
krigget, ziek worden.
knap, adj. & adv. Knap; tamelijk, -joer,
vrij duur. -» gnap.
knapsek [è], s. -ken; -je. Knapzak.
knas(bien) [á], s.n. Kraakbeen.
knasse [á], v. Knarsen.
knassig [á], adj. Knarsend. - broad, brood
dat onder de tanden knarst.
knêde, v. Kneden; treuzelen; uier van
schaap of geit kneden voor meer melk
(ook schodzje).
kneep, s. knepen; -ke. Kneep. Hi hat
knepen, hij is niet te vertrouwen.
-» kniip.
knek, s. -ken; -je. Kuil in zandweg; draaibevestiging in band om schoof; knik.
kneppelje. v. Knuppelen.
knettel, s. -s; -tsje. Bosje garen, haar, etc.
In elkaar gedraaid paardehaar voor
tsjilm in elkaar gedraaide kabelgarens
voor reap van konijnestrik.
knetterje, v. Knetteren.
kneze* [ée], v. Kneuzen (van eieren).
knibbel, s. -s; -tsje. -» knippel.
knibbelje, v. Afdingen. -» gnibbelje.
knyft, s. -en; -je. Zakmes.
kniip, s. -en; -ke. Kneep. Yn 'e - sitte, in
moeilijkheden zitten. -» kneep.
kniipe, v. Knijpen.
knüper, s. -s; -ke. Knijper. - op 'e snút,
knevel op snuit van onwillig paard.
knik, s. -ken; -je. Een bikkel schuin tegen
een andere staand; knik; knak.
knike*, s.n. Deel van houten voorpoot
van kar (in knievorm; voorloper van
voorwiel).
knikke, v. Knikken.
knikkerje, v. Knikkeren.
knikket, s. -s; -sje. Knikker. Er sit stront
oan 'e -, er is iets aan de hand.
knikketsbúltsje, s.n. dim.; -tsjys. Knikkerzakje.
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knikketsfleske [eèe], s.n.; dim.; -s. Kogelflesje. -* koegelfleske.
knikketsjesslok, s. Priklimonade. -» koegeltsjebjear.
kriyn, s. kninen; -tsje. Konijn. Mei de
kninen trog de traaljys könne, mager
zijn.
knineblêd, s.n. -en; -sje. Blad van paardebloem.
kninegot [ô], s.n. -ten; -sje. Konijnehol.
knynje, v. Konijnen vangen.
knip, s. -pen; -ke. Geldbeurs met knipsluiting, grendeltje; knip met schaar;
kalkarme klei. - yn et olmenak, iets
bijzonders.
knypbril, s. -len; -tsje. Knijpbril; lorgnet.
knipeagje, v. Knipogen.
knipert, s. As et op 'e - oankomt, als het
gaat spannen.
knipjecht [è], s.n. -en; -sje. Zaklantaarn.
-» búslangtên.
knipke, s.n. dim.; -s. Kort slaapje 's middags; kleine geldbeurs met knipsluiting.
knipluzen, s. pi. Hi is f on -, hij is zuinig.
knippe. v. Knippen. Freze dot et knipt,
hard vriezen.
knippel, s. -s; -tsje. Knie. -> knibbel.
knippellap, s. -pen; -ke. Verstellap in knie
van een broek.
knjptang, s. -en; -tankje. Nijptang.
knobje, v. Stukje v. vogelvleugel afbreken, waardoor vliegen voor altijd onmogelijk is.
knoei, s. -en. Moeilijkheden; klap. Yn 'e sitte, moeilijkheden hebben. De - wei
krie, ziekte oplopen. Un - hôn, een
klap gehad (bij ziekte).
knoeie, v. Knoeien; mishandelen.
knoekel, s. -s; -tsje. Kreuk.
knoekelig, adj. Kreukelig.
knoekelje, v. Kreuken.
knoffel, s. -s; -tsje. Onhandig persoon;
ziekte. Hi hatfon 'e - hôn, hij is zwaar
ziek geweest.
knoffelig, adj. & adv. Onhandig door
koude handen of ouderdom.
knoffelje, v. Vallen. Lit et net -, laat het
niet vallen. Hi knoffele, hij viel stuntelig.
knonze [ô], s. -n; -knonske. Boomstomp.
-» knozze.
knoop, s. knopen; -ke. Knoop. Achter de
knopen, opgegeten.

KODKLOEM

knoopje, v. Knopen.
knoopsgot [o], s.n. -ten; -sje. Knoopsgat.
knopes, s. Hi mot for 'e -, hij moet
examen doen.
knopkejecht [oeè], s.n. -en; -sje. Elektrisch licht.
knoprudig, adj. Knobbelschurftig (van
koe).
knor [ó], s. Hi dônse as un -, hij danste
goed. -> knorhôane [ö].
knôre, s. -n. Grote hoeveelheid. Un -jild,
veel geld.
knorhôane [ö], s. -n; knorhôantsje. Knorhaan, poon. -» knor.
knôrje, v. Knorren. -> gnorje.
knotske, dim.; s.n. -s. Korte dikke vrouw.
knozze, s. Boomstomp. -» knonze.
knust, s. -en; -je. Knuist.
knutzelje. v. Knutselen, -> knuzzelje.
knuzzelje*, v. Knutselen. -» knutselje.
koad(e), s.n. koaden; koadsje. Koord.
koai, s. -en; -ke. Kooi (slaapplaats); inrichting voor eendenvangst; hok. Te gean, naar bed gaan. -> kouw.
koaifoegel, s. -s; -tsje. Lokeend in eendenkooi.
koal, s. -en; -tsje. Kool (plant). Dove -,
uitgedoofde turfkool.
koalraap, s. -rapen; -raapke. Koolraap.
koan, s.n. Gerst. -» sjam.
koaning, s. -en; koaninkje. Koning. Un
ode -, een bazig persoon.
koaningin, s. -nen; -tsje. Koningin.
koaningshuus, s.n. -huzen. Koningshuis.
koaningsmaai [ae], s.n. Koningsmaal.
koaninkryk, s.n. koaninkriken; -je. Koninkrijk.
koari*, Toestand. Dot wae mi der un -,
dat was me daar wat.
koarje, v. Braken. -» oerjaan.
koats, s. -en. Koorts. - opnomme, temperatuur opnemen.
koatsgoed, s.n. -sje. Middel tegen koorts.
koatsig, adj. & adv. Koortsig.
kôb, s. -en; -ke. Meeuw. -» miuw.
kôbaai, s.n. -en; -ke (-aike). Meeuweëi.
kôbel, s. -s; -tsje. Zweetdruppel.
kochelje [ô], v. Aanhoudend kuchen.
kôd, adj. & adv. Koud. Jevver - as moed
[ôe], liever lui dan moe. So - as otter,
as iis, as roet, erg koud. -e tafel, brood
met kaas, vlees enz. op bijeenkomst.
kôdfjoer [ôe], s.n. Koudvuur.
kôdkloem, s. -en; -ke. Koukleum.
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koe, s, ki; -ke. So dom as un -, erg dom.
koeblom, s. -men; -ke. Rode klaver.
koefleis, s.n. Rundvlees.
koefoet [oeôe], s. -en; -tsje. Koevoet.
koefot [6], s.n. Rundvet.
koegel, s. -s; -tsje. Kogel. As un - út et
stik, als een kanonskogel.
koegelfleske [eèe], s.n. dim.; -s. Kogelflesje. -> knikketsfleske.
koegelsfeat, s. Grote snelheid (van kogel).
koegeltsjebjear,
s.n.
Priklimonade.
-> knikketsjesslok.
koegeltsjeblaauw, s.n. Balletje blauwsel.
koeienearje, v. Koeioneren.
koeke [oê], s. -n. Koek.
koekeal, s.n. -keilen; -keltsje. Koekalf.
koekekroan* [oê], s. -en; -tsje. Versierde
koek; werd door kinderen gegeven met
Pinkster aan de laatste boer van wie ze
melk kregen voor chocolademelk.
koekemjeane [oê], v. Koekhappen op
Borrebjear.
koekleed, s.n. -kleden; -kleedsje. Koedek.
koekoek, s. -en; -je. Koekoek (vogel; dakkapel). -> koekút.
koekút, s. -uten; -sje. Dakkapel. -» koekoek.
koelbak [ôe], s. -ken; -je. Bak waarin
bussen melk gekoeld.
koelbloedig [ôeôe], adj. & adv. Koelbloedig.
koeleverje [éee], v. Koe afleveren.
koelte [ôe], s. -s; koeltsje. Bries.
koem, s. -en; -ke. Kom.
koemolk, s. Koemelk.
koepje*, v. Kuiperswerk doen.
koepôd, s.n. -en; -sje. Koepad. Et ode lôns, de oude sleur volgen.
koepstekke, v. Kuipsteken (volksspel).
koer, s. korren; korke. Korf, mand.
koes, s. -en; -ke. Kous; ring in zeildoek.
Op -jys, op kousen.
koeschot, s.n. -ten; -sje. Stalschot.
koesebon, s. -en; -tsje. Kouseband.
koeselaad, s. -laden; -sje. Kouselade (in
kabinet).
koesstopje, v. Kousenstoppen.
koestet [è], s. -ten; -sje. Koeiestaart.
koets [ôe], s. Gang. Ik gean myn -, ik ga
mijn gang.
kofèt, s.n. -ten; -sje. Couvert. -> envelop,
ynvelop, brievesekje.
kofje, s. Koffie.
kofjegoed [ôe], s.n. Koffiegerei.

KON

kofjestik, s.n. -ken; -je. Boterham bij de
koffie.
kofjetafel, s. -s; -tsje. Koffietafel.
kofjetsjok, s.n. Koffiedik.
koitsje, v. Koken.
kokenút, s. -nuten; -nútsje. Kokosnoot.
kokholzje [66], v. Kokhalzen.
kokje [ô], v. Kokkerellen.
kokkelje [6], v. Kokkels verzamelen.
kokkelotte [ôö], s. -n; kokkelotsje [ôö].
Scheef gebakken knikker.
kol, s. -len; -tsje. Nachtvlinder.
kol [6], s. -len; -tsje. Kol; witte vlek op
voorhoofd van paard of koe.
kolbyntsje [o], s.n. dim.; -tsjys. Kolombijntje (koekje). -> deademonskistje,
kollebyntsje.
kolder [6], s. Kolder. De - yn 'e kop ha,
heel erg druk zijn, abnormaal zijn. Ruw
hout van bepaalde lengte. -> ellens.
kolf [6], adj. Drachtig (van koe).
kolk, s. -en; -je. Kolk; vijver van een
eendenkooi. -» hêdkolk.
kolk [6], s. Kalk. -en piip, stenen pijp.
kolk-oon [ô], s. -onen; -oontsje. Kalkoven.
kollebyntsje, -» kolbyntsje, deademonskistje.
kollesaal [ae], adj. & adv. Kolossaal.
kolm [6], adj. & adv. Kalm.
kombuus, s. -buzen; -buuske. Kombuis.
kommandearje, v. Commanderen. Niks te
-n ha, niets te zeggen hebben.
komme, v. Komen. Et komt nei jim to,
het wordt meer waard.
kommmen, s.n. Komst. Hi is op -, hij is
op komst.
kommiis, s. -miizen. Kommies.
kommiizebroad, s.n. -en; -sje. Kommiesbrood; soldatenbrood.
kommisje, s. -sjys. Commissie.
kommissaris, s. -sen. Commissaris (regelde voor de boeren het rijden van goederen uit een gestrand schip).
komoof, s. Afkomst. Fon goeie -, van
goede afkomst.
kompabel, adj. Capabel.
komplement, s.n. -en; -sje. Compliment.
komplot [o6], s.n. -ten; -sje. Complot;
groep. Un heel -, vrij veel mensen.
kompos [o6], s.n. -sen; -ke. Kompas.
komsa, Fon -, van je welste.
kon [6], s. -nen; -tsje. Kan.
kon [ô], s.Liter.
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kon'dysje, s. -sjys. Conditie.
van buiten, uit het hoofd.
kopbônje [0], v. Band van korenaren (kopkondolaasje [ae], s. -sjys. Condoleantie.
bôn) om een hok schoven binden.
konfeksje [èe], s. Confectie.
kopbrekken [ô], s.n. Hoofdbreken.
konfersaasje [ae], s. -sjys. Conversatie.
koperig, adj. Duur.
konkeföe, v. Konkelen.
koperroedzje[ôe].„-, nooitwerwerom", een
konkurrênsje, s. Concurrentie.
ruil mag na dit gezegde en het aanraken
könne [o], v. Kennen; kunnen. Ikkon[à] him, van koper nooit meer ongedaan worden
ik ken hem. Ik kon [o] et, ik kan het. Ik ha gemaakt.
him koeëd (können), ik heb hem gekend. kopjiid [o], s.n. Hoofdelijke omslag (vroekonnemoal [ö], s.n. Gerstemeel.
gere inkomstenbelasting).
kôns, s. kônzen; -ke. Kans.
kopke[ô],s.n. dim.;-s. Kopje.
konsel [ô], s. -s. Consul.
koppel [6], s.n. -s; -tsje. Groep, aantal. Un
hele - , een groot aantal.
kon'sesje [èe], s. -sjys. Concessie.
kopstik [ô], s.n. -ken; -je. Stijfkop.
konside'raasje [ae], s. -sjys. Consideratie.
[6], s. -en; -tsje. Bazaltsteen.
konster'naasje [ae], s. -sjys. Consternatie. kop-suil
koptouw [o], s.n. -en; -ke. Touw om horens
konsti'túsje, s. -sjys. Constitutie.
van koe. -»hontouw [ö].
kont, s. -en; -sje. Kont; achtereind van een koptsjies [ô], s. -tsjiezen; -ke. Hoofdkaas.
schip. Un proses [è] oan 'e -, een proces korfbolle [ôô], v. Korfballen.
tegen zich.flOO,-oan'e-,fl 00,- verlies. korfol [oo], s. -len. Mandvol. Hi seit
Bangyn 'e - , erg bang. Kop in - leze, tegen- gin proem for un korfol, hij zegt heel
gesteld liggen (neerleggen). Syn -ynhalje,
weinig. -> proem.
zich aan gevaar onttrekken.
[ó],s.-en;-je. Kurk (sluiting). Wotonder
kont, s. -en; -sje. Kant; zijde; weefsel, fl- kork
'e - ha, drank hebben.
op 'e-,fl,- uitgeven. Gin - út könne, ner- korkdroeg[ó],adj.
gens heen kunnen. Op 'e - oof, bijna. korke[ó],s.n. dim.;Kurkdroog.
-s. Korfje.
kont, adj. Geproportioneerd. Un -jaar, een korkesek [óeè], s. -ken;
-je. Kurken stootgoed model uier van koe.
kussen (bij schip).
kontetf e [o], v. Kantelen.
korketrekker [ó], s. -s; -ke. Kurketrekker.
kóntforge, s. -n; kôntforgje. Vore aan kant korrel [ó], s. -s; -tsje. Korrel. Gin -, niets.
van akker.
korrelig, adj. Korrelig; korzelig.
kôntkoeke, s. -n. Kantkoek.
korrinder (-ster) [ó], s. -s; -ke. Iemand, die
kôntlucht, s. -en; -sje. Zware, donkere,
met armkorven met levensmiddelen
scherp horizontaal afgetekende lucht.
langs de huizen gaat om iets te verkopen.
kontrari, adj. & adv. Contrarie. Rucht-, pre- kos [ö], Roep woord voor varken.
cies tegengesteld.
kos [ô], s. -sen; -ke. Kas; kast. Goedbi-, geld
kontreien, s.pl. Omgeving.
hebben.
kontri'búsje, s. -sjys; kontribusitsje. Con- kossier [o], s. -s; -ke. Kassier.
tributie.
kost [ô], s. -je. Kost. Hi is for 'e - tejoer, hij
kontroeden, (Sonder) -, zonder de kanten te verdientzelfs zijn kostniet. Hihatde- om
raken (ergens over heen springen).
etkaauwjen, hij eet gratis.
kontrost [oo], s.n. -en; -sje. Contrast kost [ó], s. -en; koske [ö]. Korst.
köntsje [o], s.n. dim.; -tsjys. (Heetwater)- kostelein [ô], s. -s; -tsje. Kastelein.
kruik; kannetje; kantje.
kostelik [ô], adj. & adv. Kostelijk. Un -e
kook, s. Kook. Fon 'e - , van de kook. Hat jonge, een beste jongen.
de - er oer wen?, heeft het even gekookt?kosthuus [o], s.n. -huzen; -húske. Kosthuis.
kop [6], s. -pen; -ke. Kop; liter. Ersit un - op kostie [o], v. Kastijden. -> kastie.
Wm,hijiskoppig,hijisknap. Wotyn 'e-ha, kostje [6], v. Kosten.
iets vast van plan zijn. Ersit un goeie - op kot [ô], s. -ten; -sje. Kat. - achter-, één voor
him, hij is verstandig. De - erfor hôde, niet één achterelkaar. De lucht steet as hi -ten
wijken. Oer 'e - gean, failliet gaan. Op 'e - spie wol, dreigende lucht. So misselikas
rinne, toevallig naar iets toelopen. Op 'e erg onpasselijk.
stean, opgewonden zijn. Oan 'e-to, boor- kotun[öj,-, adj.
& adv. Kort. Yn - , binnenkort.
devol. Un scholtsje hat ik un - , een kind
(scholletje) heeft ook een wil. Üt 'e -,
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Hi hal himselfte - dien, hij heeft zichzelf krapte, s. Schaarste.
van kant gemaakt.
krats, s. Klein bedrag.
kot-amig[ö].adj. Kortademig.
kream, s. Kraam. Yn'e-, bevallen.
kotfoer [ôôe], s.n. Krachtvoer voor vee.
kreambewarster, s. -s; -ke. Baker.
kotkop[öó],s.-pen;-ke. Driftkop.
kreamfrouw, s. -en. Kraamvrouw.
„kot. kot, graauwgot" [ôóô], kinderspel, kreas, adj. Knap, netjes (van personen).
waarbij de vanger aangeeft welke weg hij kreauwe, v. Repareren.
zal volgen.
kreauwlaadsje, s.n. dim.; -sjys. Laatje met
kotoof [ö],adv. Kortaf.
reparatiemateriaal.
kots [öj, adv. Onlangs.
krêb, s. -en; -ke. Krib; slaapplaats voor kind
kotsje [ö], v. Korten (van dagen).
over voeteneind van bedstede; voerbak
kotsluting [ö], s. -en; kotslutinkje. Kortsluivoor paarden.
ting.
krek, interj. Juist! - só, juist!
kotte [öj. v. Korten.
krek, adj. & adv. Nauwkeurig; juist; precies;
kottebei [ó], s. -en; -ke. Nachtschade (plant
pas (net). Hi is - , hij werkt nauwkeurig.
en bes).
- oasom, precies het tegenovergestelde.
kotteëag fô], s.n. -en; -je. Katteoog. -en ha,
Et is mi - gefyk, het is mij hetzelfde. - as,
scherp zien.
alsof.
kottegot [ôô], s.n. -ten; -sje. Kattegat; opekreksleed, s. -sleden; -sleedsje. Duwslede
ning om kat door te laten.
met dichte voorkant. -> kresslee.
kottekwead [o], s.n. Kattekwaad.
s.n. dim.; -tsjys. Krentenkottestet [öeèj, s. -ten; -sje. Kattestaart krentebôltsje,
broodje.
(bloem); staart van kat.
krentekakker, s. -s; -ke. Kleinzielig persoon.
kottig [ôj, adj. & adv. Kattig.
krepearje, v. Kreperen.
kotting [ö], s. -en; kottinkje. Korting,
kresslee, s. -»kreksleed.
kotúl [öj,s. -uien; -tsje. Velduil.
kret*, s.n. -ten*, -sje*. Kaft.
kouster, adj. Fit; in orde. Hi is net -, hij voelt kreukel, s. -s; -tsje. Alikruik.
zich niet lekker. Dot is net - , dat is niet in kreukelje, v. Alikruiken verzamelen.
orde.
kreune, v. Kreunen. -> weine*.
kouw, s. -en; -ke. Kooi (v. vogeltjes). -»koai. kridewyt*, s. -witen; -sje. Klein, wat min
kraag, s. kragen; -je. Kraag. De - kostje, het jongetje.
krie, v. Krijgen.
leven kosten. Un stikyn 'e -, dronken.
kraak, s. kraken. Galerij in kerk; oud ver- kriel, s.n. -tsje. Kleingoed, kriel.
waarloosd gebouw,fietsenz. Un öde-fon krieuwelekrauwele, adj. Bijna onleesbaar
schrift
un huus.
krigel, adj. & adv. Kregel.
kraakbien, s.n. Kraakbeen.
krikkemikken, s.pl. Lastig vaarwater of laskraakje, v. Kraken.
tige weg in buurtje.
kraagje [ae], s. -jys; kraaltsje. Kraal.
krimmenaasje [ae], s. -sjys. Klaagliederen.
kraantsjyskon [ae o], s. -nen; -tsje. Kraantjes- krimmenearje. v. Zeurderig klagen.
kan.
krimp, s. Krimp, gebrek. Hijoog gin - , hij
krab, s. -ben; -ke. Krab (dier). So scheef as
zwichtte niet. Jo ha gin - , zij hebben geen
un-, heel scheef.
gebrek.
krae, s. kraën. Kraai. Swatte [á] in schirre -, krimp,
s. Krimp (plaats waar twee daken sazwarte en grijze kraai. Ol sil de (schirre) menkomen).
Et lektyn 'e -, het lekt bij de
kraén et ùtbringe, útkomme dogt et, al zul- dakverbinding.
len de (grijze) kraaien het vertellen, het krimpe, v. Krimpen (ook van wind).
wordt bekend.
kring, s.n. -en; krinkje. Kreng (vrek; slecht
kraft, s. Karaf.
persoon.
kramje, v. Krammen.
krinkel, s. -s; -tsje. Kink (in touw).
krap, adj. & adv. Krap; nauw; arm; te kwaad. kriiikelje, v. Krinkelen.
Jo ha et - , ze hebben het arm. De hoed is krioe(je [ôe], v. Krioelen.
?e -, de hoed is te nauw. Hi hie et -, hij was krysdei, s. -degen. Kerstdag.
aangedaan, had het te kwaad.
krysfeest, s.n. -en; -je. Kerstfeest
krap'oan, adv. Nauwelijks.
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kryshoan*, s. -en; -tsje. Kapje van kerst- krukke, v. Krukken.
brood. Goeiemoan om un (myn) - , wie dit krulizer, s.n. -s; -ke. Krulijzer.
het eerst op 1 e kerstdag zei kreeg een kapje krulje,v. Krullen.
van het krentenbrood.
krulsjeekte, s. -n (-s). Krulziekte (bij plankryssteffendei, s. Tweede kerstdag (Heilige
ten).
Stephanus).
krultsjereed, s. -reden; -reedsje. Krulkrystiid, s. Kersttijd.
schaats.
kryt, s.n. -sje. Krijt.
krún, s. kranen; -tsje. Kruin (dijk, hoofd).
krite,s. -n. Streek; gebied. Aaster-, oostelijk krús, s.n. krusen; -ke. Kruis; verbinding
deel.
tussen twee broekspijpen; bovenop achkrite, v. Piepen (van wiel).
tergedeelte koerug. Et sitfor et - , het
schiet niet op.
krytsje, v. Met krijt insmeren.
krusebei, s. -en; -ke. Kruisbes.
kroan, s. -en; -tsje. Kroon.
kniselings, adj. & adv. Kruiselings.
kroaze, v. Koesteren.
krob, s. -ben; -ke. Torretje; klein persoon. krusigje, v. Kruisigen.
krúsje, v. Kruisen.
krobsnee*, s. Dikke sneeuwvlokken.
krúsjosje[ô],v. Kruisjassen.
krôd, s.n. -en; -sje. Krodde; herik.
krúske, s.n. dim.; -s. Kruisje. Oan et - to,
krôdpluitsje, v. Krodde plukken.
kroem, adj. & adv. Krom. -praatsje, gebrek- aan tien (jaar) toe.
kig praten. So - as un hoep, zo krom als een krússtek [è], s. -ken; -je. Kruissteek.
kruud, s.n. Kruit.
hoepel.
kruud, s.n. kruden; -sje. Kruid. Et roekt
kioemelig, adj. Kruimelig.
as - , het ruikt sterk naar kruiden.
kroemeUe, v. Kruimelen.
kruudkoeke [oê], s. -n; -koekje. Kruidkoek.
kroepe, v. Kruipen.
kroepende, adj. Kruipende; heel snel. De hos kuche, v. Kuchen. -> kiche.
ginen -, de paarden liepen zo hard ze kon- kuierje, v. Wandelen.
den.
kuin, adj. & adv. Keurig. So - as un dattien,
keurig gekleed. -»dattien.
krogje [o], v. Sukkelen.
kukeneschúl, s.n. Verstoppertje (spelen).
krôlsk, adj. Krols (v. kat).
-»kúkjeteschúl; kúkjejaaie.
kronkelje, v. Kronkelen.
kúkjejaaie, v. Verstoppertje spelen. -»kukekrôns, s. krônzen; -ke. Krans.
neschúl; kúkjeteschúl.
krônseh'e, v. Heen en weerbewegen van wan kúkjeteschúl, s.n. Verstoppertje (spelen).
om graan en grofvuil afzonderlijk te krij-> kukeneschúl; kúkjejaaie.
gen.
kule, s. -n; kúltsje. Kuil.
kront [ô], s. -en; -sje. Krant.
kúlje, v. Kuilen.
krookje, v. Rommelen in ingewanden.
kúltsjeknikkerje, v. Knikkeren in kuiltje.
krop [o], s. -pen; -ke. Wreef; bovenstuk van
klomp; dichtgebonden bovendeel van kúltsjetippe, v. Balspel in kuiltjes.
zak; krop. Et heag yn 'e - ha, verwaand kunst [û], s. -en; -je. Kunst.
zijn. Jim sjo ien wolfor 'e kop, mar netyn kunstbuter [ûu], s. Margarine.
'e - , je kunt iemand aan zijn uiterlijk niet kunstdong [û], s. Kunstmest.
taxeren.
kunstdongstrier [û], s. -s. Kunstmeststrooier.
kropje[ö],v. Winnen; volhouden; evenaren. kunsten [û], s.pl. Streken (lelijke trekken).
Hi koeè et net - , hij kon het niet redden.
kurri, -»keuri.
kros [ô], s. -sen; -ke. Kras.
kros [o],adj. & adv. Kras; flink; sterk (drank, kurrioof, -> keurioof.
kút, s. kuten; -sje. Kuit (deel van been).
koffie).
kút, s.n. Viskuit
krosse [ô], v. Krassen.
krosser, s. -s;-ke. Met voet bediende rempen kuverearje, v. Beter worden.
inarreslee.
kwaakje, v. Kwaken.
kruddewein, s. -en; -tsje. Kruiwagen.
kwaal [ae], s. kwalen; -tsje. Kwaal; moeilijkkrudig, adj. & adv. Kruidig; net, vlot, flink.
heid.
Un - famke, een aardig, flink meisje. kwakje, s.n. dim.; -jys, Liedje; mop.
•a-udzje, v. Kruien.
kwakkelig, adj. Kwakkelig (afwisselend
vorst en dooi); sukkelend.
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kwaks, s. -en; -ke. Klodder.
kwesje, s. -jys. Jo hinen - , ze hadden ruzie.
kwalik [ae], adj. & adv. Kwalijk; ternauwer- kwiikbroek,s.-en;-je.Broekvanmanchester
nood. Hi wae er-, hij was er net.
stof.
kwükje, v. Hoog schreeuwen. De barg kwiikwat[á], s.n. Kwart
kwatsje [á], s.n. dim.; -sjys. Kwartje. Hi is so ket, het varken schreeuwt.
makkelik as unpetfon un -, gemakkelijk in kwikken in strikken. Klaaid mei - , gekleed
met allerlei textielversieringen.
de omgang.
kwikket, s. Tapuit.
kwartel [á], s. -s; -tsje. Kwartel (vogel).
kwattier[á],s.n. -en. Kwartier; maanfase; ge- kwine, v. Kwijnen. Jo kwyndewei, ze kwijnde
weg.
bied. Aaster-, oostelijk gedeelte.
kwartiers, adj. - hout, hout van ! /4 duim dik. kwint, s. Onder de -, onder de duim.
kwead, s.n. Kwaad. Et-netyn 'e wrôd bringe,kwispeldoar, s. -en; -ke. Kwispedoor.
kwyt, adj. Kwijt. - raitsje, kwijtraken.
goedaardig zijn.
kwitônsje, s. -sjys. Kwitantie.
kwead, adj. & adv. Kwaad; boos.
kwol [o], s. -len; -tsje. Kwal; onsympathiek
kweadschouwje, v. Afkeuren van slootpersoon.
schoonmaak.
kwost [o], s. -en; -je. Kwast (dik penseel); gekweekje, v. Kweken. -»kweke.
bonden franje; aanstellerig persoon;
kweekschoel[ôe],s,-en;-tsje. Kweekschool.
knoest in hout.
kween, s. kwenen; -tsje. Kween; halfslachtig kwost [6], s. Citroendrank.
wezen.
kweke [é e], v. Kweken. -»kweekje.
L
langstok [ô], s. -ken. Houten verlengtussenlaad [ae],s.n. laden; -sje. Lade.
stuk tussen voor- en achterdeel van boelaai, s.n. -en; -ke. Lei.
renwagen.
laaidekker, s. -s. Leidekker.
laan [ae], s. lanen; -tsje. Laan. Hi geet de - út, langte, s. -s (-n). Lengte.
langten, s. -en; -tsje. Lantaarn.
hij wordt ontslagen.
langtriedig, adj. & adv. Langdradig.
laauw, adj. & adv. Lauw.
labberkoeltsje [ôej, s.n. dim.; -tsjys. Zacht langút, adv. Languit.
langwein, s. -en. Door langstok verlengde
windje.
wagen.
lade, v. Laden.
lading, s. -s. Plank waarop bed of matras rust. lap, s. -pen; -ke. Lap (textiel); perceel
(- groon). Op 'e-pen, aanwezig; op de been.
-> onderlager.
Mei wot op 'e -pen komme, met iets
laf, adj. & adv. Flauw (van eten); laf.
voor de dag komen. De - eryn leze, hard
laitsje,v. Lachen.
gaan rijden.
lakje, v. Lakken.
lapje, v. Herstellen.
iamje, v. Lammeren werpen.
Iamkebak, s. -ken. Beschuit met suiker voor Iapkebol [o], s. -len; -tsje. Bal van lapjes.
kinderen bij geboorte van een lammetje. lapkemon [ô], s. -nen; -tsje. Textielverkoper.
-> staaltsjemon.
lampegleis, s.n. -gleizen; -gleiske. Lampelapkewinkel, s. -s; -tsje. Textielwinkel.
glas.
lampestoffer, s. -s; -ke. Stoffer voor reiniging lappe. v. Slagen. Hi hat et lapt, hij is geslaagd.
Erbi-, verraden.
lampeglas.
Landerum. s.n. Landerum (dorpje). -* Ljan- lavearje, v. Laveren.
laveloas, adj. Stomdronken.
derum; Janderum.
Landerumer, s. -s. Inwoner van Landerum. lead, s. -en; -sje. Ladder. -»ledder.
langfoer [ôe], s.n. Hooi en stro voor vee. lead, s. ledden. Zijkant op boerenwagen.
langhols [ô], s. -holzen; -holske. Peersoort. lear, s.n. Leer, leder. Op et - sitte (komme),
standje geven.
lang hnus, s.n. lange huzen. Huis met van
voor naar achter door- en oplopende nok. learenlap, s. -pen; -ke. Zeemleer.
learke, s.n. dim.; -s. Leertje (voor kraan).
langje, v. Lengen.
learwerk [è], s.n. Lederwerk (van paardelangpoat, s. -en; -sje. Langpootmug; mug.
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tuig).
lellebel [èeè], s. -len; -tsje. Slordige vrouw.
leas, s. leazen; -ke. Laars. Un bek as un op- lempe, v. Knikkers in kuiltje werpen; een
sneine-, een grote mond (als opengesneoneven aantal in kuiltje is verlies,een even
den laars).
aantal is winst
leauw, s. -en; -ke. Leeuw; scharnier, -en in lens, s. -zen. Spie. - út 'e wein, lens uit de wabearen sjean, denkbeeldige gevaren zien. gen (werd geroepen bij op 'e riid om te
stoppen voor een glaasje drank).
lêb, s. Leb (als stremsel).
lêberig, adj. & adv. Naar stremsel smakend lens, adj. Lens; leeg (van pomp). -»oofrinne.
(van jonge kaas).
lep, s. -pen; -ke. Spade.
ledder, s. -s; -ke. Ladder. -> lead.
leppellaadsje [aej. s.n. dim.; -sjys. Lepelbakje.
ledebrekken [éeèe], s.n. Moeite.
leppeltsjeheide, s. Lepeltjeheide; cranberry.
lede'kônt [ée], s.n. Ledikant.
-»beikeheide.
ledemaat [ée], s. ledematen. Lidmaat (van
Lerger, s. -s. Inwoner van Lies; Liezinger.
kerk).
leden [ée], s.pl. Ledematen. Ikfielmyn - , ik Lerger, adj. Liezinger. - bosken, bos bij Lies.
heb pijn in mijn ledematen. Wot onder les, s. -sen; -ke (-je). Les. Hi hat un -je hôn,
hij heeft een goede les gehad.
'e - ha, verschijnselen van opkomende
les, s.n. Les. len et - opseze, iemand waarziekte hebben.
leebôn, s. -en; -tsje. Leiband voor kleine kin- schuwen; de waarheid zeggen. Et - meikrie, orders meekrijgen.
deren.
leebônknoop, s. -knopen; -knoopke. Zilve- lêse, v. Lusten (voedsel). -> luste.
ren knoop aan leiband.
lêsen,adv. Laatst -seihi. . ., laatst zei hij. . .
leeftyd, s. -tiden. Leeftijd. -»leeftiid; ôdens. lést, adv. Laatst Op et-, tenslotte. Yn et - ,
leeftüd, s. -en. Leeftijd. -> leeftyd; ôdens.
de laatste tijd.
leest, s. -en; -je. Leest. De boek op 'e -, buik léste, s. Laatste. Dot soa'é myn - wêze, daar
zou ik geen zin in hebben.
gereed voor veel eten.
lèstikje, v. Krijgertje spelen.
leezjild, s.n. -en. Liggeld (voor schip).
let, adj. & adv. Laat
leezplak, s.n. -ken; -je. Ligplaats.
lêg, s. leg; het leggen (van eieren). Oan 'e - letterje, v. Letters borduren.
wêze, leggen.
letterlap, s. -pen; -ke. Merklap (borduurlap).
lêg*, s. Weke grond. Ni rakke yn 'e -, hij leuge, v. Liegen. -»lige.
raakte in weke grond. -> weak.
léger, s. -s; -ke. Zware plank, o.a. voor ver- leune, v. Leunen.
band in houten schepen; boek metlandei- leut, s. Koffie. Kopke-, kopje koffie.
leverje [é e e], v. Leveren.
genaren en hun land (bij kadaster).
leger [é e], s. -s; -tsje (-ke). Zolder boven stal. leverônsje [ée], s. -sjys; -sitsje. Leverantie.
lei, s. -ën; -ke. Slenk op strand; strook water leverwost [éeö], s. -en; -sje. Leverworst.
tussen strand en schip.
leze, v. Leggen. Bi jimself lôns -, met je
-lei, adj. Twadde-, tredde-, sekste-, tweeërlei, eigen mening vergelijken.
drieërlei, zesderlei.
leze, v. Liggen. Et lei mi so bi, ik had er een
leidsmon [ö], s. -monnen. Leidsman.
voorgevoel van. Et lôn leit oan uzen, het
land grenst aan dat van ons. Et leit er to,
leisboek, s.n. -en; -je. Leesboek.
leize, v. Lezen. Jim kon er mei - in schruwe, het is nu eenmaal zo.
li,adj.&adv. Luw.
je kunt er alles mee doen.
libben, s.n. Leven. Op - in deadoof, op leven
leizing, s. -en; leizinkje. Lezing.
lek, s.n. -ken; -je. Lek; gebrek; fout. Syn - in of dood.
libben, adj. & adv. Levend. Un -e lust, prachgebrek, zijn fouten en gebreken.
lek, adj. Lek.
tiglichem, s.n. -s (-en); -ke. Lichaam. Ersitgin
lekke, v. Lekken.
- oan, erg mager.
lekken, s.n. -s; -tsje. Laken.
lekke'ri, s. -ën. Vaak voorkomende lekkage. licht di! Til poot op! (tegen paard).
lichte, v. Tillen; ledigen (brievenbus); verlekschouwje, v. Poolshoogte nemen.
minderen. Depine licht, de pijn wordtminlel, s. -len; -tsje. Slordige onaangename
der.
vrouw; klap; oorlel.
lichting, s. Krimp. Hijoog gin - , hij gaf het
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nietop;leeftijdsgroep soldaten.
schaal de schalen op gelijke hoogte brenlider, s. -s; -ke. Stakker. Earme -, arme stak- gen). Et liket no [ö] et rooit net, het lijkt
ker.
nergens naar.
lideromla. Ienfan -, iemand van de gemak- lykwein, s. -en; -tsje. Lijkwagen.
kelijke kant.
lykwolwot [o 6]. Heel wat. Hi die krek as hi lidwêd, s.n. -en. Lidwoord.
wae, hij deed alsof hij heel wat was.
lie, v. Lijden. Et is -n, het is naar.
lyn, s. Lijn. Op'e-, aan de drooglijn.
lyn, part. Geleden (van tijd). Un wyk -, een
liedsje, s.n. dim.; -sjys. Liedje.
week geleden. -»felyn,felynt,lynt.
liem, s. Lijm.
lingeije, v. Rondslenteren.
liemerig, adj. & adv. Lijmerig.
linig, adj. & adv. Lenig. So - as un swyp, zo
Iiemje,v. Lijmen.
lenig als een zweep. Dat geet er-jesyn, het
lien. s. 7e-, te leen. Op 'e-, uitgeleend.
eten gaat er vlot in.
liene, v. Lenen.
lynkoek, s. -en; -je. Lijnkoek.
lier, s. Lier. Et geet, rint, bant as un - , hetlinnen, s.n. Linnen. Wot achter et - ha, geld
gaat, loopt, brandt best.
hebben.
lierende. Hi geet - hinne, het gaat hem finan- lynoaHe, s. Lijnolie.
cieelgoed.
lynpeal, s. -pellen; -peltsje. Paal waaraan
Lies, s.n. Lies (dorpje).
drooglijn bevestigd.
Liespae,-poeë. Grootvaderen Grootmoeder lynrucht, adj. & adv. Lijnrecht.
uitLies.
Uns*, s. -zen. Lens (spie tegen wagenrad).
Lieuwadden [á], s.n. Leeuwarden.
lynsied, s.n. Lijnzaad.
lilfkleur, s. -en; -ke. Rose.
lynstok, s. -ken; -je. -»kleanstok.
lieuwelytske, s.n. -s. Heel kleintje.
lyfke, s.n, -s. Vrouwenonderkleding voor lynt, part. -> lyn, felyn, felynt
lipkeband, s. -en; -sje. Stijve boord met ombovenlichaam; lijfje.
lige, v. Liegen. - as un seag, liegen als een geslagen punten.
zaag (erg liegen). -> leuge; te foaren lige. list*,s. -en;-je. Lijst
lyster, s. -s; -ke. Lijster.
ligenbeest, s.n. -en. Aartsleugenaar.
ligerwol [6], s. Lagerwal; oever waar de wind lysterbei, s. Lijsterbes.
op staat. Oan - komd, arm geworden.
lite, s. Luwte.
liif, s.n. liiven. Baarmoeder van koe. Et - lyts, s.n. Klein. Ynet-, in het klein.
komt út, de baarmoeder komt naar buiten. lyts, adj. & adv. Klein, -e Lies, Klein Lies.
lüg, adj. & adv. Laag.
lytse, s. lytske. Kleine.
liigwetter, s.n. Laagwater.
liigwon [6], s.n. -nen; -tsje. Ruimte naast lytsighyd, s. -hiden; -hydsje. Kleinigheid.
lytsjild, s.n. Kleingeld.
hooivak en schuur. -»útling.
lytske, s.n. dim.; -s. Baby; zoentje; kleintje.
lyk, s.n. liken; -je. Lijk (lichaam).
lyk, s.n. liken. Lijk (touwboordsel om zeil). litte, v. Laten; loslaten van bast; bloed aftappen.
Ut de liken waaie, uit het touwboordsel
waaien. Ut de liken rinne, hard en lang Ljanderum*, s.n. Landerum. -> Janderum,
Landerum.
lopen.
lyk, adj. & adv. Gelijk; quitte. Jo bin -, zij Uecht*,s.n. -en; -sje. Licht, -»jecht
zijn quitte. Ik ha - spilet, ik heb niet ge- ljecht*,adj. Licht -»jecht
wonnen of verloren. -> gelyk.
-Koed(s)*,s.pl. -lui,-lieden. ->joed(s).
lykas, [á],conj. Evenals; zoals.
Houwe*, v. -»jouwe.
lykdoarn, s. -s; -tsje. Likdoorn.
load, s.n. Lood; gewicht (10 gram). - yn 't
got, zwaar (persoon). Ut et - , scheef.
likedien*,pron. Hetzelfde. -»likendien.
loadig, adj. Zwaar.
likefolle, adv. Evenveel.
loads, s. -en; -ke. Loods; schuur.
iikegoed [ôe], adv. Even goed.
loads, s. -en. Loods (voor begeleiding van
likehúske, s.n. dim.; -s. Lijkenhuisje.
schepen).
likendien*,pron. Hetzelfde. -> likedien.
likersgoed*, s.n. Voorwerpen om schalen v. loadsje, v. Loodsen.
weegschaal op gelijke hoogte te brengen. loadske*, s.n. dim.; -s. Dwars op voorhuis
van boerderij gebouwd woongedeelte.
lykje, v. Lijken; gelijkmaken (van een weegloadzje, v. Loden (diepte).
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van boom).
loan, s.n. Loon.
lônshuur [ue], s. Landhuur. -» lônhuur.
loanbelosting [6], s. Loonbelasting.
loane, v. Lonen. Et loant net, het loont niet. lônsreap, s. -reppen; -reapke. Van reaplos| gemaakte teilt, glijdt met zijn ring over
loas,adj. Loos; slim.
| reap (met aan de einden pen in grond).
loazegot [o], s.n. -ten; -sje. Onopvallend gat lônwyn, s. -winen; -tsje. Landwind.
(bij konijnen-of rattenhol).
loog, s. Roet van lamp (petroleum).
lobje, v. Castreren.
loogje, v. Walmen (van lamp).
lodde*, s. -n. Houten schop om aarde op lijk- loopein, s. -en; -tsje. Loopeend.
kist in graf te scheppen (door nabestaan- los [ô], s. -sen; -ke. Las.
den).
lôs, adj. &adv. Los. - wear, onbestendig weer.
loegje [oê], v. Opstapelen van hooi of scho-fon etjild, weinig waarde aan geld hechven. -»loeie [ôe],
ten.
loeie [ôe], v. Opstapelen (van hooi of scho- lôsjild, s.n. Losgeld.
ven). -> loegje.
loskoad [o], s.n. -en; -sje. Verbinding tussen
loek, s.n. -en; -je; -jys. Luik.
tuig en dissel van boerenwagen.
loeke, v. Trekken (vnl. door paarden).
loskoadhoutsje [o], s.n. dim.; -sjys. Houtje
loelap [ôe], s. Lummel.
om verbinding tussen tuig en dissel
vast te zetten.
loelap [ôe], adj. Zonder smaak (van kaas).
lôslitte, v. Loslaten.
loenze [ôe], v. Een weinig scheel zien.
lof [ô], s.n. Loof. Ie(r)pel-, aardappelloof; losse [ô], v. Lassen; lossen.
lost [ô], s. -en. Voetafdruk; opdracht;
soort groente.
belasting; inhoudsmaat schip; pijn.
lo'gys, s.n. logizen. Logies (verblijfplaats op
- jaan, opdracht geven. - ha, pijn
schip).
lok*, s.n. Geluk, -folt [o] te baat, er moet
lijden.
geluk bij komen.
lostig [ö], adj. & adv. Lastig.
iostjaander [ô], s. -s. Lastgever.
lokein [ô], s. -en; -tsje. Lokeend.
lokje [ô], s.n. dim.; -jys. Houten kommetje; lostpost [ôô], v. -en; -je. Lastpost.
lot [o], s. -ten; -sje. Lat.
bosje haar.
lot [o], s.n. -ten; -sje. Lot in loterij.
lokje [ô],v. Lokken.
lot [ô], s.n. Levenslot.
lokke, v. Lukken.
lots [ö], s. -en; -ke. Leeuwerik. -* swon.
lokkebroad [o], s.n. -en; -sje. Lokmiddel.
lotsje [o], v. Loten, ook voor militair.
lokken, s.pl. Stijf in elkaar gedraaide lokjes lotte [ö], s. -n; lotsjys. Keutel. De - bi
voor oorijzer.
et schiene ein ha, de spijker op de kop
lomig, adj. & adv. Loom (weer).
slaan. -» bolle.
lompen, adj. Onhandig; stuntelig. So - as un lotte'ri [o], s. -ën; -tsje (-ke). Loterij.
koe, erg stuntelig.
lottetún, s. -tunen; -tsje. Tuinheining
lôn, s.n. -en; -tsje. Land. Oer et- bringe, praat- met latjes er op.
jes rondstrooien. Wer mot dot - halje? lottig* [ô], adj. Slordig gedekt (rieten
Waar moet dat op uit lopen? Fon - , vaste dak).
wal.
lover, s.n. -s; -ke. Boomblad. Tri (Je as
londsmon [ôó], s. -nen. Landsman.
un - oan 'e boom, trillen als een blad
longontstekking, s. -en; -kje. Longontsteaan een boom.
king.
loverke, s.n. dim.; -s. Stofversiering.
longpiip, s. -en; -ke. Luchtpijp. -»luchtpijp. luchtbônewein, s. -en; -tsje. Landbouwlongstolling [oô], s. -en; longstollinkje. Nier- wagen op luchtbanden.
vet.
luchtpijp, s. -en; -ke. Luchtpijp. -» longlônhuur [ue], s. lônhuren; -ke. Landhuur.
piip.
-* lônshuur.
luchtsje, v. Luchten.
lônje, v. Landen.
lüde, v. Luiden.
ludspeak*. s. -en; -je. Pen en gatverbinlônmitter, s. -s. Landmeter.
ding in houten velggedeelten van
lônrot [o], s. -ten. Landrot
lôns, adv. & prep. Langs. Dune - , strón - , boerenwagen. -» lutspeak.
langs duin (strand).
lônshout, s.n. Langshout (evenwijdig aan as
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lui, adj. & adv. Lui. Te - dot hi lachet, te
lui, dat hij lacht. So - as un barg, erg lui.
iufi'ghyd, s. Luiheid.
iúsjefor [ö], s. -fos [ö]. Lucifer.
lúsjefo(r)shoutsje [ö], s.n. dim.; -sjys.
Houtje van lucifer.
iuste, v. Lusten. Hi sil er fon -, hij zal
er van langs krijgen. -> lêse.
iústerje, v. Luisteren. Et lùstert naauw,
het moet precies zijn.
lústerlôs, adj. & adv. Los, zonder touw
(vee).

Iutspeak*. s. -> ludspeak.
luud, adj. & adv. Luid.
luudop [ô], adv. Hardop. -> hêdop [6].
luudsprekker, s. -s; -ke. Luidspreker.
luus, s. luzen; -ke. Luis. Hi hat un achter et ear, je moet met hem oppassen.
luusangel, s. -s; -tsje. Naar persoon.
lu/ebos, s. -ken; -kje. Luizenbos (hoofdhaar of persoon met luizen; onbetrouwbaar persoon).
luzekiem, s. -en; -ke. Luizenkam.
M

maai, s. Mei.
maleur, s.n. Ongeluk; pech.
Mamoi, s. -s. Tante Maam (Maamke of
maaibanne [á], v. Meibranden.
Marie).
maaigessen, s.pl. Meigras. Hi hallet de manchester, s.n. & adj. Geribbelde kanet, hij leeft niet tot mei.
toen-fluwelen stof voor mannenkleMaaimesdune, s. -n; -dúntsje. Meibranding. -» monchester.
dersduin.
mane, v. Manen.
maakloan, s.n. -en; -tsje. Maakloon.
maal [ae], s.n. nialen; -tsje. Maaltijd. Op manekop [6], s. -pen; -ke. Maankop; papaver.
et - ite, tijdens maaltijd eten (en niet
maneuvels, s.pl. Gebaren. -» meneudaarbuiten).
vels.
maanjecht [è], s.n. Maanlicht.
maansfetsjústering, s. -en; -fetsjústerinkje. mangel, s. -s; -tsje. Amandel (vrucht);
orgaan in keelholte.
Maansverduistering.
mangel, s. -s; -tsje. Mangel (toestel voor
maas [ae], s. Aars; achterste.
het mangelen van textiel).
maat [ae], s. maten; -sje. Maat (hoeveel- mangelwottel
[ö], s. -s; -tsje. Mangelheid).
wortel.
maat [ae], s. maten; -sje. Makker; samen- mankelyk,
adj. & adv. Een beetje ziek
speler met kaarten. Onse -, degene
zijn.
over wie gesproken wordt.
adv. & conj. Maar.
maatschappi*, s. Maatschappij; onder- | mar,
marge,
s. Stijf gekookte gort (gegeten
neming.
met spekvet en stroop).
macht, s. -en. Macht; groot aantal. Boppen i marmer,
s.n. Marmer. -* mormer.
myn -, boven mijn macht (hoofd).
machtig, adj. & adv. Machtig. De mon [ô] marsjearje, v. Marcheren.
-, talrijke personen. -» minmachtig. mas [á], s. -sen. Mars (voetreis; rugkorf;
muziekstuk; houten vloertje om en in
machtigje, v. Machtigen.
de mast). Net folie yn 'e - ha, niet
magoanihout, s.n. Mahoniehout.
sterk zijn, niet veel weten.
maik, s. Made. So moed [ôe] as un -, : masine, s. -n; masyntsje. Machine. -» meerg moe.
syn; mesine.
maitsje, v. Maken. Kon hi et -?, kan hij masinejèn, s.n. Machinegaren.
gepast geld teruggeven? Hi hat et moai
makket, hij heeft het mooi gezegd. matroas, s. -troazen; -troaske. Matroos.
Niks út - könne [o], er niets van be- matros [ô], s. -sen; -ke. Matras.
grijpen.
marteling [á], s. -en. Marteling.
makflechtig, adj. Tam (van lokvogel in mattelspiker [á], s. -s; -tsje, -ke. Zeilpriem;
eendenkooi). -» flecht op 'e koai.
splitsbout voor touw.
makkelik, adj. & adv. Gemakkelijk. Hi is meale, v. Malen (graan); niet goed bij
-, hij neemt het niet zo nauw.
het hoofd zijn.
makker, s. -s; -ke. Maker; makker.
mealing, s. Maling. Yn 'e - nomme, in
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de maling nemen.
meister, s. -s; -ke. Meester.
meardeijirig, adj. Meerderjarig.
meistergoed [ôe], s.n. Medicijnen.
mearig, adv. Naar meer. Et smakket -, meistersjuffrouw*, s. -en. Onderwijzershet smaakt naar meer.
vrouw.
mearje, v. Vermeerderen; bij breien een meitroane, v. Meelokken.
steek meer doen. Et mearet, het spaar- -meje [ée]. -middag. Jyster-, gistermiddag,
geld neemt toe. De ki -, de koeien
-> midzje,-temeje.
geven meer melk. -> wiidzje.
mejeïten, s.n. Middageten. -» midzjeïten.
meat, s. Maart. -5e bui, maartse bui.
mejys, adv. 's Middags. -> midzjys.
medalje [á], s. -s. Medaille.
mejesliepe, v. Middagslapen. -> midzjemedesyn [ée], s. en s.n. -sinen; -syntsje.
sliepe.
Medicijn. Ét smakket as -, het smaakt mekeare, v. Mankeren.
niet lekker.
meest, num. & adj. Meest; meestal. Et -e mekonder, mekorm [o], pron. Elkaar.
mêlsters, s.pl. Melkers; melksters.
net betalje [á], weinig betalen.
mêltyd, s. Melktijd. -» mêltyt.
meestentijds, adv. Meestal.
mefrouw, s. -en; -tsje (-ke). Mevrouw. mêltyt, s. Melktijd. -> mêltyd.
mêger, adj. Mager. - as hout, as broad, mêltsje, v. Melken; telkens een ei (op één
na) uit het nest halen.
erg mager.
mêgerighyd, s. Magerheid. - is gin lam- mêitsjekoe, s. -ki. Melkkoe.
mighyd, een mager persoon kan flink mêltsje'ri, s. -en; -tsje (-ke). Melkerij;
melkveebedrijf.
zijn.
mei, adv. & prep. Mee; met. - un wyk, meneuvels, s.pl. Grimassen; gebaren.
-» maneuvels.
met een week. Lang - könne [ô], duurzaam zijn. - de tiid, mettertijd. Dot geet menge, v. Mengen. -» minge.
er -, dat is het beste. - dot hi et sei, menigenien [ée], pron. Menigeen, -> Menop hetzelfde ogenblik, dat hij het zei.
nigien, mennigenien.
- har (syn) twaën, treaën, i.s.f., met hunmenist, s. -en. Mennist, doopsgezinde.
(zijn) tweeën, drieën, enz. -fon et beste, mennig*, num. Menig.
tot het beste behorend. Et gelok - ha, mennigenien*, pron. Menigeen. -> mengeluk erbij hebben.
nigien*, menigenien.
meide, v. Vrijen.
mennigien*, pron. Menigeen. -> men-meid»aan [ae], v. Meedoen.
nigenien, menigenien.
meie, v. Mogen. Ik mei him net, ik mag merakel, s.n. -s; -tsje. Mirakel.
hem niet lijden. Ik mei et net ha, ik kan mergpiip, s. -en; -ke. Mergpijp.
het niet dulden. Ik mei et net sjean, ik merje, s. -s. Merrie.
vind het lelijk. Ik mei er net oer, ik
merk, s. -en; -je. Markt.
vind het niet prettig.
meifeare, v. Meevaren. Ongelokken feare merk, s.n. -en; -je. Merk; baken. Oan
syn -, tot het maximum geladen
mei, ongelukken doen zich voor.
(schip); veel gegeten hebben.
meifolle [o], v. Meevallen.
merke, v. Van merkteken voorzien: bemeigeand, adj. Meegaand.
merken.
mei-iens, adv. Onmiddellijk; meteen.
merkje, v. Markten; iets naar de markt
meikomme, v. Meekomen (ook met
brengen.
schoolwerk).
mernos [6], s.n. Merinos.
meileizer, s. -s. Medelezer (van krant). mês, s.n. -en; mèske. Mes.
meilezer [ée], s. -s; -ke. Meeligger.
meschien, adv. Misschien.
meilien, s.n. Medelijden.
mêseboik [o], s. -en; -je. Messenbalk bij
meiliend, adj. & adv. Medelijdend.
maaimachine.
mêsheft [è], s.n. -en; -sje. Mesheft; langmeilienig*, adj. & adv. Medelijdend.
werpige schelp in mesheftvorm.
meimaitsje, v. Meemaken.
mesyn,
s.n. -sinen; -syntsje. Machine.
meinomme, v. Meenemen.
-> masine; mesine.
meirinne, v. Meelopen. Et kon [o] mei- of
tsjinrinne, het kan mee- of tegenlopen. mesine, s. Machine. -» masine; mesyn.
mesk, s. -en; -je. Maas.
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Meslôns, s.n. Midsland.
Meslônzer, s. -s. Midslander.
Meslônzers, s.n. Midslander dialect. ->
Westers.
mest, s. -en; -je. Mast. For 'e -, voor de
mast.
meste, v. Mesten. Ik sil di -, je krijgt
niet meer (eten).
mestkeal, s.n. -keilen; -keltsje [èe]. Mestkalf.
mestklimme, v. Mastklimmen.
meteriaal [èeae], s.n. -alen. Materiaal.
metoade, s. -n. Methode.
meupel, s.n. -s; -tsje. Onaangenaam persoon.
mi, pron. Mij.
middel, s.n. -s; -tsje. Middel. Jo ha de -s
net, ze hebben de middelen niet.
middeldoar, s. -en; -ke. Deur tussen vooren achtergang.
middeljolter [6], s. -s. Middenteugel van
een tweespan paarden. -> keppeljolter.
midden, s.(n.) -s. Midden. Yn 'e (et) -,
in het midden.
middenyn, adv. Middenin.
midforge [ó], s. -n; midforgje. Vore in
midden van akker.
midzje, s. Middag, 't Is -, het is tijd voor
middageten. Jyster-, moante-, snônte-,
gister-, morgen-, zondagmiddag. Onder -, tijdens middageten. Nei -, na het
middageten. -»-meje.
midzjeïten, s.n. Middageten. -» mejeïten.
midzjesliepe, v. Middagslapen. -» mejesliepe.
midzjys, adv. 's Middags. -> mejys.
mie, v. Mijden.
miedbringer, s. Boodschapper; spinnetje
aan draad (brief op komst); vogeltje
tegen raam (bezoek).
miede, s. -n. Hooiland.
miei, s.n. -en; -tsje. Melkgift van één keer;
plas (urine). -> joonsmiei.
miend, adj. Bedeesd. -* misaam.
miene, v. Menen.
mienens. Et is -, het is menens.
miening, s. -ningen; -ninkje. Mening.
mier*, s. -en. Loonmaaier. -> mjeander.
mig, s. -gen; -je. Vlieg; lichtgebouwd persoon.
miggefanger, s. -s; -ke. Vliegenvanger.
miggeflap*. s. -pers; -perke. Strik in paardestaart; vliegenmepper.
miig, s.n. Urine.

MISFESTON

miigje, v. Urineren.
mik, s. -ken; -je. Gevorkte tak; steunstokje voor konijnestrik. So scheel as
un -, erg scheel.
mikke. v. Mikken.
mikmak, s.n. Et - rinne, heel veel lopen.
myl, s. milen. Mijl.
millem, s. -en; -ke. Stenen looppad achter
koeien.
millemdoar, s. -en; -ke. Deur tussen millem
en achtergang (karnhoek).
mylpeal, s. -pellen; -peltsje. Mijlpaal.
mim, s. -men; -ke. Moeder.
mimerje, v. Mijmeren.
mimmetaal [ae], s. -talen; -taaltsje. Moedertaal.
min, num., adj. & adv. Weinig; verachtelijk, slecht. So - mogelik, zo weinig
mogelijk. Et is -, het is verachtelijk.
- wear, slecht weer. Hi is -, hij is erg
ziek. So - as strei, erg ziek, moe.
myn, s. minen; -tsje. Mijn.
myn, pron. Mijn.
minachtsje, v. Minachten.
minderhyd, s. -hiden; -hydsje. Minderheid.
minderje, v. Minderen (bij breien, bij
melkgift van koe).
minderjarig, adj. Minderjarig.
minen, pron. De, het mijne.
minge*, v. Mengen. -» menge.
minisearje, v. Verminderen.
mynje, v. Mijnen (op veiling).
minmachtig, adj. Niet talrijk (personen).
Wi wannen te -, wij waren met te
weinig personen. -» machtig.
mins [î], s. -ken; -kje. Mens; vrouw.
minsdom [î], s.n. Mensdom.
minskehôn [î], s. -honnen [ô]; -hontsje [6].
Mensenhand.
minskeklean [î], s.pl. Burgerkleren;
vrouwekleren.
minskeschuw [î], adj. Mensenschuw.
minst ft], s., adj. & adv. Minst. Op syn -,
op zijn minst.
mirkel, s. -s; -tsje. Meerkoet.
mis, adj. & adv. Mis. Ik bin -, ik heb me
vergist. Er is gin - op, absoluut zeker.
Un -se boel [ôe], een verkeerde zaak.
misaam, adj. & adv. Verlegen. -» miend.
misbrúk, s.n. -braken. Misbruik.
misdrêge, v. Misdragen.
misdruw, s.n. -en. Misdrijf.
misfestôn, s.n. -en. Misverstand.
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misgean, v. Misgaan.
misgewos [6], s.n. -sen. Misgewas.
mishondelje [o], v. Mishandelen.
mysk, adj. & adv. Overzoet van smaak.
miskeap, s. -en; -ke. Slechte koop.
miskleur, s. -en; -ke. Afwijkende kleur.
miskream. s. -en. Miskraam.
mislokke, v. Mislukken.
mismakket. adj. Mismaakt.
misrekkening, s. -en; -ninkje. Misrekening.
misrinne, v. Mislopen.
misse, v. Missen; ontbreken. Dot mist
net, dat is altijd zo. Wot - könne [ôó],
royaal zijn.
mis'seze [ée], v. Miszeggen.
mis'stean, v. Misstaan.
mistje, v. Misten.
mistroastig, adj. & adv. Mistroostig.
myt, s. miten; -sje. Mijt (diertje). Yn 'e sitte, bang zijn; zorg hebben.
mit! Meet! Bij tripeljen de geschatte afstand tussen stokje en kuiltje laten
meten.
miter, s. Mieter. Gin -, niets. Hi krigge
op syn -, hij kreeg op zijn kop.
mytsje, v. Mijten. Et mitet, er is mijt.
mitte, v. Meten.
mitting, s. -en. Meting.
miuw, s. -en; -ke. Meeuw. -» kôb.
mizels, s.pl. Mazelen.
mjeandei*, s. -degen. Dag, waarop met
maaien mocht worden begonnen.
mejander, s. Maaier. -» mier.
mjeane, v. Maaien.
mjeanmesine, s. -mesinen; -mesyntsje.
Maaimachine. -> masine; mesyn.
mjokserschep, s. -pen; -ke. Schep om mest
uit groep (achter koeien) te scheppen.
mjoksje, v. Mest uit stalgroep halen. Trogenkorm [oô] -, doorelkaar hutselen.
mjokskruddewein, s. -en; -tsje. Mestkruiwagen.
moade, s. -s. Mode.
moai, adj. & adv. Mooi. Hi hat et makket, hij heeft goed gesproken; hij
heeft goed voor iemand gezorgd.
moal, s.n. Meel.
moalenbri, s. Meelpap.
moalig, adj. Melig; kruimig. Un -eie(r)pel,
een kruimige aardappel.
moan, s. monnen [öj. Morgen. Un moaie-,
een mooie morgen. Twae moaie monnen [ö], twee mooie morgens.

moan, adv. Morgen. Ik kom -, ik kom
morgen.
moan'ier, adv. Morgenvroeg.
moanika, s. -»hamoanika.
moan-orremoan, adv. Een dezer dagen.
moantejoontyd, adv. Morgenavond.
moantejoontyt, adv. -» moantejoontyd.
moantemidzje, adv. Morgenmiddag.
moantemontyd [ö], adv. Morgenochtend.
moantemontyt [öj, adv. -> moantemontyd [ö].
moantenacht, adv. Morgennacht.
moat, s. -en; -sje. Moot.
moatorfyts [o], s. -en; -ke. Motorfiets.
mobili'saasje [ae], s. -sjys. Mobilisatie.
mobiliseaije, v. Mobiliseren.
modelboe'ri [è], s. -ën; -ke (-tsje). Modelboerderij.
moed [ôe], s. Moed. Er - op ha, er hoop
op hebben. Fon 'e -, aangedaan.
moed [ôe], adj. & adv. Moe. So - as un
(hoeng) (maik), zo moe als een (hond)
(made). - in oof, heel moe (moe en
afgemat).
moedeloas [ôe], adj. & adv. Moedeloos.
moedig [ôe], adj. & adv. Moedig.
moedighyd [ôe], s. Moeheid.
moeie, v. Spijten.
moeite, s. Moeite; ongenoegen; last. Gin
- ha wolle; om de minste -, geen ruzie
willen hebben.
moek, s. -en; -je. Strootje, takje of i.d.
-» moekje.
moekje, v. Strootje trekken (voor bepaalde rangorde naar gelang van de lengte
van het getrokken strootje).
moffe^e, v. Moffelen; lakken.
-moi*, s. Tante. Enige tantenamen: Aaltsje-, Ak- (Akke), Ale- (Aaltje), Anne-,
Bam- (Barber), Bartje-. Frouwtje-,
Hitje-, Ietske-, Yk- (Ietske), Imke(Emke), Jaakje-, Jap- (Japke), Klaske-,
Ma- (Maamke, Maria), Mat- (Martje),
Neek- (Neeke), Neine-, Nie- (Trijntje),
Nine- (Trijntje), Niltje-, Reinsje-,
Vrouwtje-, Wietskemoi.
moie, s. -s. Tante.
moike, s. -s. Tante; rare. Do bist mi ik
un -, je bent me ook een mooie.
mok, s. -ken; -je. Mok; grote drinkkop.
mokke, v. Mokken.
moksel, s. -s; -tsje. Mossel.
mokselbank, s. -en; -je. Mosselbank.
inokselje, v. Mossels vissen.

MISGEAN
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mol, s. -len; -tsje. Molen. - mei epene mons [ö], adv. 's Morgens.
gieuwgauw*, bij het molenspel mocht monsbe'tiid [ö], adv. 's Morgens vroeg.
men hier vooruit of achteruit tellen. monsheagte [ô], s. Manshoogte.
môl, adj. & adv. Mal, dwaas.
mons'ier [ö], adv. 's Morgens vroeg.
molgoed [ôe], s.n. Te malen graan naar
mon'sjeek [o], adj. Manziek.
en gemalen graan van molen.
monspersoan [ô], s. -en; -tsje. Mansmojje*, v. Molenspel doen. -> mol.
persoon.
molk, s. Melk.
monsread [ö], s.n. Morgenrood.
molkbodsje [oö], s.n. dim.; -sjys. Plankje monster [ö], s.n. -s; -tsje. Monster; staalin emmer tegen spatten van melk.
tje; proefje.
molkbus, s. -sen; -ke. Melkbus.
monsterje [ô], v. Monsteren; nauwkeurig
molkenbak, s. Beschuitpap.
bekijken; zich verhuren op een schip;
molkenkeamer*. s. -s; -ke. Melkbewaareen monster nemen.
plaats op voorste stal tegen de gang. montearje, v. Monteren.
molkjild, s.n. Melkgeld.
montel [o], s. -s; -tsje. Mantel.
molkriide, v. Melk naar en van melkfa- montelpon [ôô], s. -nen; -tsje. Sierbord
briek rijden.
op schoorsteenmantel.
molksjeekte, s. Melkziekte.
montyd [ö], -» montyt.
molkstoltsje [oó], s.n. dim.; -tsjys. Zitplaats montyt [ö], s. Et is -, het is in de morgen.
voor melken.
Bi -, vroeg in de morgen. -» montyd.
mollemakker, s. -s; -ke. Molenmaker.
montsje [ô], s.n. Mannetje. So drok as
et -, heel druk.
mollemon [oó], s. -nen; -tsje. Molenaar.
mollighyd [o], s. -hiden; -sje. Malligheid. Montsjebjear [o], s.n. -en. Avond voor
Borrebjear, waarop het gemeenschapmolstien, s. -stinnen. Molensteen.
pelijk land van de bonen werd vermompelje, v. Mompelen.
huurd.
mon [ö], s. -nen; -tsje. Man. Hi is de - moog, s. Houtmolm.
worren, hij is vooruitgegaan. Joons de -,
mons [ö] de -. 's Avonds mag feest moranker [ó], s.n. -s; -ke. Muuranker.
gevierd worden, maar 's morgens moet morje [ô], v. Moorden; zwaar werken.
Et is -n, het is zwaar, moeilijk werk.
weer gewoon gewerkt worden.
mormer* [ö], s.n. Marmer. -» marmer.
monchester, s.n. -> manchester.
mondaat [oae], s.n. -daten. Mandaat. Fri-, morplaat [ó], s. -platen; -plaatsje. Muurplaat.
vrij om voor een ander te beslissen.
mondei [ö], s. -deïen (-degen). Maan- morre [ó], s. Muur. Mei de kop tsjin 'e rinne, vergeefse moeite doen.
dag. De -s, maandag na een genoemde
datum, -s, 's maandags. Di -s, die be- morrejje [ó], v. Morrelen.
paalde maandag.
mosdead [ö], adj. Morsdood.
mondeling(s), adj. & adv. Mondeling.
mosk, s. -en; -je. Mus.
mondorgel [oö], s.n. -s; -tsje. Mondhar- moskeflap, s. -pen; -ke. Mussenvangmonica.
instrument.
mot [ô], s. -ten; -sje. Mat. Oer et - komme,
mondstik, s.n. -ken; -je. Mondstuk.
op heterdaad betrappen.
monfolk [ôo], s.n. Manvolk.
motgleis [ô], s.n. Matglas.
mon in wiif [ô]. Echtpaar.
monje [ö], v. Mannen; de baas kunnen. motrein [o], s. Motregen. -» stofrein.
monjoed [ôôe], s.pl. Mannen. -» mon- motreine [ô], v. Motregenen. -» motsje [ô].
motse, v. Doden; overwinnen. Kônst him
ljoed.
-?, kun je hem hebben? (met vechten).
monjoedsklean [ôôe], s.pl. Mannekleren.
monljoed* [ôôe], s.pl. Mannen (manlui). motsje [ô], v. Motregenen. -> motreine.
-» monjoed.
motte [ó], v. Moeten.
motteklopper [ôô], s. -s; -ke. Matteklopmonmins [öî], s.n. Manspersoon.
per.
monnen [ö], s.pl. Manen (v. paard).
mudsek [è], s. -ken; -je. Mudzak.
monnestoel [ôôe], s. Mannestoel.
môns, Mans. Te min -, niet sterk genoeg; múl, s. muien; -tsje. Muil (pantoffel).
te weinig in aantal.
mule, s. -n; múltsje. Mond.
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múskje*, v. Fluisteren.
mummeije, v. Mummelen.
mutske, s.n. dim.; -s. Mutsje van kledermunje, s. Menie.
dracht.
múntsje*, v. Stelen (bij reparatie van zilveren voorwerpen er wat zilver af- muus, s. muzen; -ke. Muis.
muzefol [ô], -len; -tsje. Muizeval.
nemen: sulver -).
N
-na [á]. En anderen. Mimme-, ta-, pa-, nearingdwaande [ae], s. -n. Neringdoende.
moeder en gezin, vader en gezin, groot- nearingsjeek, adj. Met alle geweld zaken
vader en gezin. Bi mimmena 's, bi tana 's, willen doen.
bi pana's, bij moeder en gezin enz. nêbeling, s. -en; nêbelinkje. Zeur; treuzelaar.
Jelle-, Jelle en anderen.
Nederlôn [ée], s.n. Nederland. -» Nedernaaien, s. Naailes. Op -, op naailes.
lond.
naaisel, s.n. -s; -tsje. (Het) genaaide.
naald [ae], s. -en; -sje. Nok (van dak). Nederlond [éeô], s.n. Nederland. -* Nederlôn.
naamsjeek, adj. Gesteld op eigen naam of
Nederlonder [éeô], s. -s. Nederlander.
naam van familielid.
-» Nederlôner.
naanje [ae], v. Wiegen.
Nederlonds [éeô], s.n. & adj. Nederlands.
naauw, adj. & adv. Nauw. - sjean, precies
-» Nederlôns.
zijn. - beset, zuinig.
Nederlôner [éee], s. -s. Nederlander.
naauwje, v. Minderen (bij breien en bij
-> Nederlonder.
het zetten van hooi- of graanschelf).
Nederlôns [ée], s.n. & adj. Nederlands.
naauwte, s. Nauwte; engte.
nacht, s. Nacht. De -s, in de nacht. Di -s, -» Nederlonds.
in die nacht. Bi - in bi dei, dag en nee, adv. Neen. Er waefon gin -, er was
van alles.
nacht, -s, 's nachts.
neef, s. neven; -je. Neef (familielid).
nachtgoed [ôe], s.n. Nachtgoed.
nacht-iter, s. -s; -ke. Iets wat 's nachts neef, s. neven; -ke. Mug.
neffens*, prep. Volgens, naar; overeenook geld kost (bijv. geleend geld).
komend met.
nachtjak, s.n. -ken; -je. Nachtjak.
Nachtmaal [ae], s.n. Avondmaal, -swyn, negearje, v. Negeren.
nége'ri [ée], s. ën; -tsje. Negerij.
wijn voor Avondmaal.
négerje [éee], v. Negeren.
nachtmerje [èe], s. -s. Nachtmerrie.
negoasje, s. Negotie.
nachtraven, v. Nachtbraken.
nei, adj., adv. & prep. Naar; na; nabij.
nageltsjies, s. Nagelkaas.
namelik, adv. & conj. Namelijk. -> na- -ëfamylje, naverwante familie. len te komme, iemand te na komen. Et hat
mentlik.
him - stien, hij was in doodsgevaar.
namentlik*. adv. & conj. Namelijk. -> naEt wae - oan, het was bijna gebeurd.
melik.
nane [ae], s. -s (-n); naantsje. Wieg. neideel, s.n. -delen; -deeltsje. Nadeel.
-» wods.
nei'delig [é], adj. & adv. Nadelig.
narighjd, s. narighiden; -sje. Narigheid. neidot, conj. Nadat; naar. - hi so od is,
naar dat hij zo oud is.
narje* [á], v. Sarren.
neidwaan [ae], v. Nadoen.
narrig [á], adj. Knorrig.
navelbrook, s. -broken; -je. Navelbreuk. neie, v. Hinniken.
navelstring, s. -en; -strinkje. Navelstreng. neierhôn, adv. Naderhand.
neifetelle, v. Navertellen.
neade, s. -n; neadsje. Naad.
neiforje [ó], v. Navoeren (bijv. met stro).
neaken, adj. Naakt.
-» oofforje.
near*, adj. & adv. Naar. Un -e jonge, een
neifraag, s. -fragen. Navraag. Et kon nare jongen.
nearing, s. -en; nearinkje. Werkzaamheid; fele [ée], er mag naar geïnformeerd
worden.
handel. Oanhangjende -, wat tot naneifreie, v. Navragen.
volging wekt.
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neigean, v. Nagaan.
neijaan, v. Prijzen. Dot mot ik him -,
daarin moet ik hem prijzen.
neiklap, s. -pen; -ke. De kwade gevolgen.
neikomme, v. Naleven; nakomen.
neikommerke, s.n. dim.; -s. Nakomertje.
neil, s. -en; -tsje. Nagel.
neilitte, v. Nalaten; verzuimen; achterlaten bij overlijden.
neilschierke, s.n. dim.; -s. Nagelschaartje.
neilwottel [ö], s. -s. Nagelwortel.
neimaak, s. Namaak.
neimidzje, adv. Vanmiddag. -» fonmidzje.
neinacht, s. -en. Nanacht.
neipine, s. Napijn.
neirinne, v. Nalopen. Yn et -n wêze. als
minderwaardig beschouwd worden; in
ongunstige positie zijn.
neisleep, s. -slepen; -ke. Nasleep.
neismaak, s. -smaken; -je. Nasmaak.
neispitte, v. Namelken.
neist, adj. & adv. Naast. Jimselfet - wêze,
zichzelf het naast zijn. -efamylje, naaste familie. De schrale kont et -, meestentijds armoede.
neiste, s. -n. Naaste.
nekbrekker, s. De Courant Nieuws v/d
Dag vanwege zijn (vroegere) verzekering.
nekke, v. Doodslaan; breken. Dot hat
htm nekt, dat heeft hem gebroken.
nel, s. -len; -tsje. Naald; troefnegen bij
pandoeren.
nellekoker, s. -s; -ke. Naaldenkoker.
neltsjereed, s. -reden; -sje. Schaats met
punt aan bovenkant van schaatshout.
nen*, num., pron., art. & adv. Geen. Et
holp - traan, het hielp niets.
nest, s. -en; -je. Nest. Yn har - klaauwe,
inhalig zijn. Op et lege - sitte, armoede
lijden.
nest, adj. & adv. Naast.
nêstaai, s.n. Nestei.
nêstelje, v. Nestelen.
net, s.n. -ten; -sje. Net. Wer de mins him
nei set, dot waait him yn syn -, waar
een wil is, is een weg.
net, adv. Niet.
nettes, adv. Nietes.
neven, prep. Ter hoogte van; - Hee, ter
hoogte van Hee.
ni, adj. & adv. Nieuw.
nibouw, s. Nieuwbouw.
nidig, adj. & adv. Nijdig.

NOADOM

nidwaan [ae], v. Benieuwen.
nieling, s. Nieuweling.
nierstien, s. -stinnen; -stintsje. Niersteen.
nierwets [eè], adj. & adv. Nieuwerwets.
niet, s. Neet (luizeëi). Jim ha et slimmer
mei de niten as mei de luzen, moeilijkheden met domme mensen zijn erger
dan met verstandige.
nigès [è], s.n. Nieuw gras (na het hooien).
niïghyd, s. -hiden; -sje. Nieuwigheid.
niis, s.n. Nieuws; nieuwe kleren. Hast
wol - oan?, heb je iets nieuws aan?
ni-jier oofwinne, v. Iemand vóór zijn bij
het nieuwjaarwensen.
ni-jiersdei, s. -degen. Nieuwjaarsdag.
ni-jier winskje [î], v. Nieuwjaarwensen.
niks, pron. & adv. Niets. Un ding fon -,
een waardeloos ding.
niksnut, s. -ten. Nietswaardig persoon.
nimoaderig, adj. & adv. Volgens de nieuwe mode; modern.
nine!, interj. Lokroep voor konijnen.
nipe, v. Nijpen. Et nypte, het was zorgelijk.
nipperke, nippertsje, s.n. Op et -, op het
nippertje.
nysgirrig, adj. & adv. Nieuwsgierig.
nitig, adj. Nietig. - jonkje, klein, tenger
jongetje.
njarre* -»jarre; jerre.
njuggen (njoggen), num. Negen, -de, negende. -tien(de), negentien(de). -» telwêd.
noad, s. Nood. Bi -, in geval van nood.
noad, s.(n.). Noord. Om de -, (om et -),
om de noord.
noade, v. (Uit)nodigen. - is krek so goed as
jaan, uitnodigen is even goed als geven.
noadelik, adj. & adv. Noordelijk.
noaden, s.n. Noorden.
noaderbreedte, s. Noorderbreedte.
noaderjecht [eè], s.n. Noorderlicht.
noaderson, s. Noorderzon.
noadewyn, s. Noordenwind.
noadhelp [è], s. -en; -ke. Noodhulp.
noadig, adj. & adv. Nodig.
noadlot [ô], s.n. Noodlot.
noadoast, s.n. Noordoost. Yn et -, in het
noordoosten. -» noadoasten.
noadoast, adv. Noordoost.
noadoastelik, adj. & adv. Noordoostelijk.
noadoasten, s.n. Noordoosten. Yn et -,
in het noordoosten. -» noadoast.
noadoaster, s. Noordooster.
noadom, adv. Langs de noordkant.
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noedzje* [ôe], v. Risico lopen.
Noadpoal, s. Noordpool.
noffelik, adj. & adv. Genoeglijk.
noadsaak [ae], s. -saken. Noodzaak.
noggelik, adj. & adv. Prettig.
Noadsee, s. Noordzee.
nogol [ôô], adv. Nogal.
noadwear, s.n. Noodweer.
noadwest, adv. & s.n. Noordwest. Yn et -, nogt, s. Bekomst; plezier. Ik hie myn -,
ik was moe; ik had genoeg gegeten.
in het noordwesten.
Gin -, geen zin (plezier).
noadwestelik, adj. & adv. Noordwestelijk.
noadwesten [èe], s.n. Noordwesten. Yn nokken, s.pl. Nukken.
et -, in het noordwesten.
nokkig, adj. & adv. Nukkig.
noadwester, s. & adj. Noordwester.
nomine, v. Nemen.
Noarmon fo], s. Noorman (Noors schip). nommer, s.n. -s; -ke. Nummer.
noas, s. noazen; -ke fnoske) [ö]. Neus. non, s. -nen; -tsje. Non. Uitsteeksel op
- in earen in olies fol, heel veel van
bovenkant priktol.
iets hebben.
noog, num. & adv. Genoeg (met eten).
noasdoek, s. -en; -je. Zakdoek.
-> genog.
noasdrip, s. -pen; -ke. Neusdruppel.
nosketippen [ö], s.pl. Tikjes tegen neus.
noasgot [o], s.n. -ten; -sje. Neusgat.
Kaatspylje om ~, kaartspelen om tikjes
noat, s. -en; -sje. Noot (muziek-; verklategen neus.
rende aantekening).
nou, interj. Nu. - wot [o] seisteî, nu wat
naatemuskaat [ae], s. -katen; -kaatsje.
zegje?
Notemuskaat.
nover, s. -s; -tsje. Avegaar (boor).
nochter, adj. & adv. Nuchter. Yn 't -en,
nút, s. nuten; -sje. Noot.
vóór het ontbijt. Un -en jonkje, een nuteboom, s. -bomen; -boomke. Notejong uitziende jongeman.
boom.
noe, adv. Nu.
noed [ôe], s. -en. Risico. De - stean, het nutedop [ô], s. -pen; -ke. Notedop.
nutekraker, s. -s; -ke. Notekraker.
risico dragen.
nuver, adj. & adv. Eigenaardig; bijzonnoedelik [ôe], adj. & adv. Spijtig.
O. der.
oalef, s.n. oaleven; oalefke. Lijfje waaraan rolletjes (wrongen) voor het ophouden van broek. -» ollef.
oalje, s. Olie. So dom as -, oliedom.
oaljedom, adj. Oliedom.
oaljegoed [ôe], s.n. Oliegoed.
oaljekoek, s. -en; -je. Oliebol.
oaljestien, s. -stinnen; -stintsje. Oliesteen
(voor het aanzetten van gereedschap);
wetsteen.
oan, adv. & prep. Aan. - wêze, blut zijn.
Er mei - motte, handelen. Hi mot er -,
hij moet slachtoffer worden. Er net wolle, er geen zin in hebben. Hi is er -,
hij is gesnapt. Ik mot him mar es -,
ik moet eens met hem praten.
oanbanne [á], v. Aanbranden.
oanbeeld, s.n. -en; -sje. Aambeeld.
oanbesteedzje, v. Aanbesteden.
oanbiede, v. Aanbieden.
oanbine, v. Aanbinden.
oanblieze. v. Aanblazen.
oanbreidzje, v. Aanbreien.

oanbrekke, v. Aanbreken.
oanbringe, v. Aanbrengen.
oandeelhôder, s. -s. Aandeelhouder.
oandoeë, v. Aanduwen.
oandoere [ôe], v. Aandurven.
oandruwe, v. Aandrijven.
oandwaan [ae], v. Aandoen.
oanfaaie, v. Aanvegen.
oanfatsje [á], v. Aanvatten.
oanfeare, v. Aanvaren.
oanfîele, v. Aanvoelen.
oanfjean, v. Aanvliegen.
oanfoer [ôe], s. -en. Aanvoer.
oanfolje, v. Aanvullen.
oanfollig [o], adj. Aanvallig.
oanfraag, s. -fragen; -fraagje. Aanvraag.
oanfreie, v. Aanvragen.
oanfrette, v. Aanvreten.
oangapje, v. Aangapen.
oangean, v. Aangaan; ingaan; opspelen.
Et geet mi net oan, het gaat mij niet aan.
De schoei geet oan, de school gaat
in. Is dat - ?, is dat tekeergaan?
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Fon dot -de, wat dat aangaat.
oanlokkelik [o], adj. Aanlokkelijk.
oangifte, s. -n. Aangifte.
oanlônje, v. Aanlanden.
oanlotsje [ô], v. Een dienstplichtig numoanglurkje. v. Aangloeien (van vuur).
mer trekken.
oangripe, v. Aangrijpen.
oanhalje [á], v. Vriendelijk behandelen; oanlude*. v. Tikken op deur.
toenemen; aanhalen. De wyn hallet oan, oanmaitsje. v. Aanmaken.
de wind neemt toe.
oanmane [ae], v. Aanmanen.
oanhang, s. Aanhang.
oanmerke [èe], v. Aanmerken.
oanhangje, v. Besmettelijk zijn. -nde nea- oanmitte, v. Aanmeten.
ring, handeling die wordt nagevolgd. oanmoedigje [ôe], v. Aanmoedigen.
oanhankelik, adj. Aanhankelijk.
oanmonsterje [ô], v. Aanmonsteren.
oanhysje, v. Vaster hijsen.
oannomme. v. Aannemen (ook als lid
oanhôde, v. Aanhouden.
van de kerk). Hi is mei oannomd, hij
oanieze, v. Aas aan haak doen.
is lid van de kerk geworden.
oan'ite, v. Vlug eten.
oannommer, s. -s; -ke. Aannemer.
oanjaaie, v. Aanjagen.
oanpakje, v. Aanpakken.
oanjaan [ae], v. Aanreiken; aangeven (van oanpiele, v. Matig doorlopend werken.
geboorte).
oanpyskje, v. Voortmaken.
oanklaagje, v. Aanklagen.
oanporje [ó], v. Aanporren.
oanklaaie, v. Aankleden.
oanpraatsje [ae], v. Aanpraten.
oanklaauwe, v. Aanharken.
oanpriizje, v. Aanprijzen.
oanklampe, v. Aanklampen.
oanraitsje, v. Aanraken. Er -, gesnapt
oanklopje [o], v. Aankloppen.
worden.
oankneppelje, v. Een hoog bedrag wor- oanrekkenje, v. Aanrekenen.
den.
oanriede, v. Aanraden; roerend deeg maoanknippe, v. Aanknippen (van licht). Oan- ken.
knipte mouwen, aangeknipte mouwen. oanriide, v. Aanrijden.
oanknoopje, v. Aanknopen.
oanrikkemendearje, v. Aanbevelen.
oankomme, v. Aankomen; overkomen. Et oanrin, s. -nen; -tsje. Aanloop.
is mi der oankomd, ik heb het (kwaal, oanrinne, v. Harder lopen; even langs
pijn) daar gekregen. Et komt er op oan,
lopen.
het gaat moeilijk. Et soaë mi raar -,
ik zou het ongewoon vinden, -nde oanroede [ôe], v. Aanroeren; aanraken.
maan, wassende maan. Et is arig oan- oanrucht, s.n. -en; -sje. Aanrecht.
komd, het is een vrij ernstig letsel. oanruchtsje, v. Aanrichten.
-» opkommend.
oanruwe, v. Aanrijgen.
oankomst, s. -en. Aankomst.
oanschaffe, v. Aanschaffen.
oankroepe, v. Dicht tegen iemand aan oanschetten, adj. Dronken; heel kort gekruipen.
slapen. Ik ha even - wen, ik heb even
oankroeperig, adj. Guur (weer) (om dicht
heel kort geslapen.
bij elkaar te gaan liggen).
oanschikke, v. Aanschikken.
oankweekje, oankweke, v. Aankweken. oanschoere [ôe], v. Vasttrekken.
oanlaitsje, v. Aanlachen.
oanschruwing, s. -en; -winkje. Aanschrijoanleare, v. Aanleren.
ving.
oansette, v. Aanzetten; fokken; aanoanlees, s. Aanleg. -> oanleez.
sporen.
oanleez, s. Aanleg. -» oanlees.
oanieze, v. Aanleggen; proberen. Tesk -, oansetter, s. Jong fokbeest.
schoven op dorsvloer uitspreiden voor oansyk, s.n. -siken. Aanzoek.
het dorsen.
oansile, v. Aanzeilen.
oanlinne*, adj. & adv. Alleen. -> ollinne; oansitte, v. Krap bij kas zijn.
ollinnig.
oanlitte, v. Medespeler bij tippen (kin- oansjasje [á], v. Ophitsen (hond).
derbalspel) benadelen. - betalje [á], het oansjean, s.n. Aanzien. Jo is et - werrig,
zij is het aanzien waard.
benadelen moet worden vergoed.
oansjean,
v. Aanzien;
afwachten.
Ien Et
erges
op -, iemand
ergens
op aanzien.
-,
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het afwachten.
oar, adj. & pron. Ander.
oansjitte, v. Plotseling beginnen te lopen oardeelje, v. Oordelen.
(v. paard); aanschieten.
oare, adj. Andere; volgende. - wyk, voloansjitterig, adj. Snel startend (v. paard).
gende week.
oanslaan [ae], v. Helpen. Dot slagt oan, oas, adj. & adv. Anders. - as -, - of -,
dat helpt (met geld).
anders dan gewoonlijk. Hi wae er net oanslag, s. Aanslag. Et hat wol -, het
of - f on, hij bleef dezelfde.
heeft wel belangstelling. Jo ha wol -, oaseaan, s. Oceaan. -» oseaan.
zij hebben wel contact met anderen. oasom, adv. Andersom.
oanslute, v. Aansluiten.
oast, s. Oosten. Om de-, naar het oosten.
oansmêre. v. Aansmeren.
-ewyn, s. Oostenwind. -» aast.
oanspiele, v. Aanspoelen.
oastelik,
adj. & adv. Oostelijk. -» aastelik.
oanspraak, s. -spraken. Aanspraak. Net
folie - ha, weinig met anderen spreken. oasten, s.n. Oosten.
oastewinig, adj. & adv. Gebarsten (huid);
oansprakelik. adj. Aansprakelijk.
scheefstaand (van herenhoed). -e lipoansprekke, v. Aanspreken.
pen, gebarsten lippen van koude wind.
oanstean, v. Bevallen; aandringen. Hi stie
Syn hoed stie -, zijn hoed stond onmi oan, hij drong er bij mij op aan;
verschillig.
hij beviel mij.
oanstekke, v. Aansteken (lamp, ziekte). Oastynje, s.n. Oostindië.
joatsje, s.n. Oud muntstuk ('/4 stuiver).
De gek -, bespotten.
Et is mi gin - waad [ae], het is me
oanstelle, v. Aanstellen.
geen cent waard.
oansterkje [èe], v. Aansterken.
obsternaat [ae], adj. & adv. Woedend.
oanstippe, v. Aanstippen.
-> opsternaat.
oanstit, s. Aanstoot.
ôd, adj. & adv. Oud. -e baas [ae], oude
oanstoke, v. Aanstoken.
man of vader; erg bazig iemand. So oanstülten [ô], s.pl. Aanstalten.
as de wei, heel oud.
oanstompe, v. Aanstoten.
oanstroepe, v. Vlug aantrekken v. kleren. odde [ö], -» orre.
oansuverje, v. Aanzuiveren.
oddehoif [óó], num. Anderhalf. -> -holf.
oant, prep. & conj. Tot. - Peinster to, oddelik [ö], adj. & adv. Ordelijk.
tot Pinksteren.
od'dentelik [öèe], adj. & adv. Ordentelijk.
oantein*, part. -» oantsjean.
odder [ö], s. -s. Order; orde. Net yn -,
oantekenje, v. Aantekenen.
ziek. Goed yn -, er goed uitzien.
oantiere (jim), v. Aanstellen (zich).
ôde, s.(n.). Oude.
oantikke, v. Veel geld kosten.
ôdejoeds, s.pl. Ouders. -4 ouwers.
oantinken, s.n. Aandenken.
ôde maai, s. Oude mei (12 mei).
oantocht [6], s. Aantocht.
ôdens*, s. Leeftijd. Fon deselde -, even
oantol [ô], s.n. -len. Aantal.
oud. -> leeftyd; leeftiid.
oantrekke, v. Vasttrekken; aantrekken
(kleding); ter harte nemen. Er niksfon ôde pae, s. -paën. Overgrootvader.
-, er niets van aantrekken. -» oantsjean. ôde poeë, s. -poeën. Overgrootmoeder.
oantrouwet, adj. Aangetrouwd.
ôderlik, adj. Ouderlijk.
oantsjean*, v. Aantrekken (v. kleding). ôderwets, adj. & adv. Ouderwets; antiek.
Hi hat de koesen oantein (hi teag de ôdewiveknoop, s. Oudewijveknoop.
koesen oan), hij heeft de kousen aan- odfekaat [ôae], s. -katen. Advocaat.
getrokken.
-» adfekaat.
oantsjinje, v. Aandienen.
odfetearje,
v. Adverteren. -> adfetearje.
oanwaaie, v. Aanwaaien. Et waait him
odfetênsje [o], s. -sjys. Advertentie. -» adoan, hij leert gemakkelijk.
fetensje.
oanwênst, s. -en. Aanwensel.
odfïsearje [ô], v. Adviseren. -> adfisearje.
oanwiize, v. Aanwijzen.
ôdjier, s.n. Oudejaar.
oanvrinst [î], s. -en. Aanwinst.
oanwruwe, v. Verwijten.
ôdjiersjoon, s. -jonen. Oudejaarsavond.
odministraasje [ôae], s. -sjys. Administratie. -» administraasje.
ôdmonnig [ô], adj. & adv. Als van een
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oude man.
ôds, adv. Ouds. Fon -, van ouds.
ôdsje, s.n. dim.; -sjys. Oudje.
ôdsk. adj. & adv. Duf. Et wekt -. het ruikt
duf.
ôdstenewyn, -» Fon -.
ôdwiivig, adj. & adv. Als van een oude
vrouw.
oefenje, v. Oefenen.
oer [ôej, s.n. -en; -ke. Tepel,
oer [ôe], s.n. -en; -ke. Uur. Et isfjouwer-e,
het is 4 uur. Et dorre [ó] jjouwer -en,
het duurde 4 uren. Fon - noch tiid witte,
niet weten hoe laat het is.
oer [ôej, adv. & prep. Over; langs. Foar-,
achter-, tsjin-, voor-, achter-, tegenover. - in wer, over en weer. Erfor -,
er voor langs. Hi is er net -, mar pos te
folie, hij is niet over, maar net te veel.
Der mei ik net -, daar houd ik niet van
Et hallet er -, het gaat hard.
oerbetterje fôe], v. Beter worden. Et si/
wol -, het komt wel terecht.
oerbloeë [ôe], v. Overblijven; ongehuwd
blijven.
oerbluwsel [ôe], s.n. -s; -tsje. Overblijfsel.
oerboad [ôe], adv. Overboord.
oerboadig [ôe], adj. Overbodig.
oerboekje [ôeoe], v. Overboeken.
oerboerje [ôeôe], v. Geld overhouden
door het boeren.
oerbringe [ôe], v. Overbrengen.
oerdadig [ôeae], adj. & adv. Overdadig.
oerdei [ôe], adv. Overdag. Ik kom -, ik
kom bij dag.
oer'dele [ôeée], v. Te veel goed bij erfenis
toegedeeld, in geld vereffenen.
oerdrëge, v. Overdragen.
oerdruauwen -» oerdruouwen.
oerdruouwen [ôe], adj. & adv. Overdreven;
buitensporig. -» oerdruauwen.
oerdruwe [ôe], v. Overdrijven.
oer'druwe [ôe], v. Overdrijven.
oerdwaan [ôeae], v. Overdoen.
oer'dwes [ôeè], adj. & adv. Overdwars.
oerein [ôe], adv. Overeind. - springe,
steigeren (van paard).
oe'rémes [ôeée], adj. Overstuur („laat ons
bidden").
oer'erve [ôeèe], v. Overerven.
oerfloed [ôeôe], s. -en. Overvloed.
oer'folle [ôeô], v. Overvallen.
oergang [ôe], s. -en. Overgang.
oergean [ôe], v. Overgaan; scheef gaan.

OER'LEZE

De schone geet aast oer, de hooiberg
helt over naar bet oosten. Et - litte, er
van af zien.
oerge'dyn [ôe], s.n.- -dinen; -tsje. Overgordijn.
oer'gerje [ôeèe], v. Oversparen.
oerha [ôeá], v. Overhebben. Ik ha de
ie(r)pels oer, ik heb de aardappelen op
het vuur. Er wot for -, er iets voor
willen doen. Nog wot -, nog wat over
hebben.
oerhalje [ôeá], v. Overhalen; overhellen;
snel gaan. De morre hallet oer, de muur
helt over. Et hallet er oer, het gaat hard.
oerhangje, v. Eten op vuur zetten; overhellen. De peal hanget oer, de paal helt
over.
oerheap [ôe], adv. Overhoop.
oerheare [ôe], v. Overhoren.
oerhearskje [ôe], v. Overheersen.
oerhimd [ôe], s.n. -en; himke (-sje*).
Overhemd.
oerhinne [ôe], adv. Overheen. Dot is er -,
dat is te erg.
oerhôde [ôe], v. Overhouden.
oerhoeks [ôeoe], adj. & adv. Overhoeks
(diagonaal). -» hoeks.
oerhôn [ôe], s. Overhand.
oerien [ôe], adv. Overeen. Et komt - út,
het komt op hetzelfde neer.
oer in oer, s.n. Tik- en vangspel.
oer'ite [ôe], v. Te veel eten.
oerjaan [ôeae], v. Overhandigen; opgeven; (zich) overgeven. -» koarje.
oer'jirig [ôe], adj. Overjarig.
oerjos [ôeô], v. -sen; -ke. Overjas.
oerklaaie [ôe], v. Overkleden; overtrekken.
oerkoitsje [ôe], v. Overkoken.
oerkomme [ôe], v. Overkomen (van elders).
oer'komme [ôe], v. Overkomen; gebeuren; te boven komen. Net oer te kommen, niet te overkomen.
oerkomst [ôe], s. Overkomst.
oer'konne [ôeô], v. Schikken. Ik kon er
net oer, ik kan me er niet in schikken.
oerlade [ôe], v. Overladen.
oer'lade [ôe], v. Te veel laden; overladen.
oerlangje [ôe], v. Overreiken.
oerlees [ôe], s.n. Overleg. -» oerleez.
oerleez [ôe], s.n. Overleg. -> oerlees.
oerlevering [ôeée], s. -en. Overlevering.
oer'Ieze [ôe], v. Overleggen (overwegen;
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oertinke [ôe], v. Overdenken; overwegen.
beraadslagen). -> oerleze.
oerleze [ôe], v. Overleggen (inleveren; oertocht [ôeô], s. -en; -je. Overtocht.
tonen); sparen. -» oer'leze.
oertollig [ôeô], adj. & adv. Overtollig.
oerlibje [ôe], v. Overleven.
oer'treding [ôeé], s. Overtreding.
oerlost [ôeô], s. Overlast.
oertrekke [ôe], v. Overtrekken (met beoermacht [ôe], s. Overmacht.
kleding); copiëren van foto.
oertroeve [ôeoe], v. Overtroeven.
oermitte [ôe], v. Hermeten.
oer'tsjôrje [ôe], v. Over de scheiding weioernachtsje [ôe], v. Overnachten.
den.
oernomme [ôe], v. Overnemen.
oer'tnge [ôe], v. Overtuigen.
oer'oer [ôeôe], s.n. Overuur.
oer'ol [ôeô], s.n. Periode, waarin vee over- oerwaaie [ôe], v. Overwaaien; niet doorgaan.
al mocht grazen (ook op land van een
oerwerk [ôeè], s.n. Overwerk.
ander.) Vrije weide.
oer'ol [ôeô], adj. Wanordelijk. Et is hir -, oerwerk [ôeè], s.n. -en; -je. Uurwerk.
het is hier rommelig.
oerwerkje [ôeèe], v. Overwerken.
oerol [ôeô], adv. Overal.
oerwiizer [ôe], s. -s; -ke. Uurwijzer.
oerplaatsje [ôeae], v. Overplaatsen.
oerwinne [ôe], v. Overwinnen; overhouden. Hi hat un kaptaal oerwoon,
oerrinder [ôe], s. -s; -ke. Overloper;
hij heeft een kapitaal overgehouden.
schaap, dat het eerste jaar niet bevrucht
is.
perwinterje [ôe], v. Overwinteren.
oetrindersplak [ôe], s.n. Honk bij bal- oes [ôe], s. oezen. Onderste dakrand (binslaan.
nen en buiten).
oerrinne [ôe], v. Overlopen.
oes [ôe], s. oezen; oeske. Oog. Hekken in
oerrompelje [ôe], v. Overrompelen. -> oer- oezen, haken en ogen.
oes'pon [ôeô], s. -nen. Een onderste dakronfelje.
oerronfelje [ôeô], v. Overrompelen. -> oer- pan.
of [o], conj. Of. - hi dol is, hindert net,
rompelje.
of hij boos is hindert niet.
oerschakelje [ôe], v. Overschakelen.
offerje [ô], v. Offeren.
oerschoen [ôeôe], s. Overschoen.
oerschot [ôeô], s.n. -ten; -sje. Overschot. ogong, s. Ontlasting. -» oofgong.
oersette [ôe], v. Overzetten; overdragen okkarino [ôo], s. -'s; -tsje. Ocarina.
ol [ô], adv. & conj. Al; ofschoon. - klear,
(van huis bij notaris); vertalen.
al klaar. - moas ik rinne, al moest ik
oersicht [ôe], s.n. Overzicht.
lopen. - is et, dot ikfelies, al verlies ik.
oersjean [ôe], v. Vluchtig doorlezen; overEt gebet, - is et ik nog so, het gebeurt
zicht krijgen. Overzien.
vast en zeker.
oersjitte [ôe], v. Overblijven.
olbum [ö], s. -s (-men); -ke. Album. -»
oerslaan [ôeae], v. Overslaan.
olbun.
oersmite [ôe], v. Bijelkaar geharkt hooi olbun [ô], s. -s (-nen); -tsje. Album. -»
met vork verder gooien.
olbum.
oersmiter [ôe], s. -s; -ke. Overgooier.
older- [o]. Aller-, -best, allerbest, -heagst,
oersponnen [ôeô], adj. Overspannen.
allerhoogst, enz. -» oldert-; oller-.
oer'stag [ôe], adv. Overstag. - gean, ver- olderhonde [ôô], adj. Allerhande.
anderen van inzicht; over een andere oldert- [ô]. Aller-, -best, allerbest, -heagst,
boeg wenden.
allerhoogst, enz. -» older-; oller-.
oerstean [ôe], v. Over tijd zijn met kalven. olgemien [o], adj. & adv. Algemeen.
oerstek [ôeè], s.n. -ken; -je. Overstek(end olheel [ô], adv. Helemaal. - fon strön,
gedeelte).
helemaal van strand.
oerstekke [ôe], v. Oversteken.
olke bolke rúpkesolke olke bolke knol
[ó]. Aftelversje.
oerstette [ôe], v. Overstorten.
oerstjoer [ôeôe], adj. & adv. Overstuur. olkehol [ôô], s. Alcohol. -» alkohol.
olkoof [ô], s. -koven; -koofke. Alkoof.
oerstjoere [ôe], v. Oversturen.
olie [o], num. Alle.
oerstrome [ôe], v. Overstromen.
oertakke [ôe], v. Afstaan van geld (door ollef [ój, s.n. -» oalef.
ouders aan kinderen).
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ollegear [ô], num. Allemaal.
ombine, v. Ombinden.
ombingelje, v. Rondslenteren bij bepaalollemachtig!, interj. Allemachtig!
de plaats.
ollemeugendste fö], adj. & adv. Buitengewoon. - great, buitengewoon groot. ombite, v. Ontbijten.
ollemon [66], pron. Alleman.
ombiten, s.n. Ontbijt.
ollemonsfreon [66], s. -en; -tsje. Allemans- ombolgen [o 6], s. Drukte. Wot un -, wat
vriend.
een drukte.
ollen [ô], num. Allen. Mei syn -, met zijn omborkje [oó], v. Zwoegen met weinig
allen.
resultaat.
oller- [6] -> older-; oldert-.
ombroele [ôe], v. Zwoegen.
olies [6], pron. Alles. Trog - hinne vieze, ombruie, v. Omgooien.
razend zijn.
omdobberje [o 6], v. Omdobberen.
ollinne [6], adj. & adv. Alleen. ~> ollinnig;
omdot [oô], conj. Omdat.
oanlinne.
ollimelinne [o], adj. & adv. Helemaal al- omdroegje, v. Afdrogen.
ome, s. -s (-n). Oom. Heage -, hoogleen.
geplaatst persoon.
ollinnig [ô], adj. & adv. Alleen. -> ollinne;
omfaaie, v. Afvegen (aan binnenkant).
oanlinne.
omflemje, v. Omvademen.
olmachtig, adj. Almachtig.
omfier, adv. Omver.
Olmachtige [6], s. -> Almachtige.
omfjean, v. Omvliegen. Jo flagen er om,
olmar [ôá], adv. Telkens.
zij vlogen (= liepen hard) er om.
olmenak, s. -ken; -je. Almanak. Un kop
omfolle [oô], v. Omvallen.
as un -, een goed geheugen.
ol'oan, adv. Steeds, -fidder, steeds verder. omgean, v. Omgaan; ergens mee bezig
zijn. Er geet wot yn Mm om, er gaat
oltemets [öeè], adj. Nu en dan.
oltyd [ô], adv. Ik kon et - prebearje, ik kan iets in hem om. Wot geet er om?, waar
ben je mee bezig?
het in elk geval proberen. -» oltyt.
oltiden [6], adv. Altijd. -» oltyd; oltyt; omgeand [lôn], adj. De delen van gemeenschappelijk land komen om een beoltoas.
paald aantal jaren aan een andere geoltyt [o], adv. Altijd. -» oltiden; oltyd;
bruiker.
oltoas.
oltoas [6], adv. Altoos. -> oltoazen, ol- omgiselje, v. Rondvliegen (= hard rondlopen) (van iemand).
tiden.
oltoazen* [6], adv. Altoos. -» oltoas, ol- omgnuve, v. Rondloeren.
omgorrelje, v. Met touw omwinden (slortoazen.
dig).
om, adv. & prep. Om. - hinne, omheen.
- ende bi 12, zo ongeveer 12. 10 of omhakje, v. Omspitten.
dèbi -, ongeveer 10. De wyn is -, de omhalje [á], v. Omhalen. Hi hallet olles
om, hij haalt alles ondersteboven; hij
wind komt van de andere kant. Wetter
doet vele werkjes.
- et scheppen, veel water.
-om. -oom. Enige oomnamen: Aap'm omhangje, v. Zich blijven ophouden.
(oom Jacob), Ankum (oom Andries), ombeag, adv. Omhoog.
Ditsjom (oom Dirk), Duiom (Douwe), omkeapje, v. Omkopen. -» bestekke.
Fronsom (Frans), Flesselom, Iemkom, omklaaie, v. Omkleden.
Jaukom (Jacob), Jeiom (Gerrit), Keiom (Cornelis), Nannum (Jan), Piter- omklieme, v. Treuzelen.
om, Pytom, Poiom (Volkert), Reinder- omknoffelje, v. Onhandig bezig zijn; omvallen (door onhandigheid). Hi liet et -,
om, Tjalfom.
hij liet het (om)vallen.
o'maü, interj. Alle mensen!
omkomme, v. Omkomen. Et komt krap
omarbeidzje, v. Zwaar werk doen.
om, er is nauwelijks genoeg.
ombehouwen, adj. Onbehouwen. -» on- omleze, v. Omgebogen zijn van te scherpe
behouwen.
snede van mes, enz.
ombeste [èe], v. Omnaaien om rafelen omliig, adv. Omlaag.
te voorkomen.
omlyk wolle, v. Toegeven. Hi wol net
omlyk, hij wil niet toegeven.
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omlummelje. v. Lanterfanten.
ommattelje [á], v. Zwoegen (zwaar).
ommes. adv. Immers.
ommorje [oô], v. Op een werkje zwoegen.
Ik ha er un oer mei ommorret, ik heb
er een uur zwaar op gezwoegd.
omploeie, v. Omploegen.
ompraatsje [ae], v. Ompraten.
omreagje, v. Te keer gaan. Hi reage eryn
om, hij sloeg er wild in om.
omriede, v. Omroeren.
omriide, v. Omrijden.
omrinder, s. -s; -ke. Marskramer.
omrinder, s. -s. Zweertje langs nagel.
omrinne, v. Omlopen; werkloos zijn.
omroeper, s. -s; -ke. Omroeper; iemand
die berichten op straat omroept. -»roeper.
omrôlje, v. Omrollen.
omrosse [oô], v. Wild rijden. He roste er
op om, hij reed er steeds op rond.
omschakelje, v. Omschakelen.
omscharrelje, v. Hier en daar eens kijken.
omschodzje, v. Omschudden.
omschoere [ôe], v. Omrukken. Ergesyn -,
ergens in graaien.
omschruwe, v. Omschrijven.
omseze, v. Mondeling bekend maken;
(aanzeggen). Jo is om te sezen, zij is
bezig met aanzeggen. -> om te sezen.
omsjean, v. Omzien. Ik ha er gin - nei,
ik hoef er niet op te letten.
omsjouwje, v. Hier en daar heen lopen.
omslag*. Yn - weze, ziek zijn.
omslikje, v. Schoonlikken.
omsôlje. v. Handtastelijk omspringen met
kind of dier.
omspoare, v. -» fespoare; spoare.
omspookje, v. Rondspoken.
omstean, v. Omstaan. - leare, aan een
slechtere toestand moeten wennen;
met de rug naar te verloten porties
gaan staan en zeggen wie een bepaalde
aangewezen, ongeziene portie krijgt.
omstekje [èe], v. Omheinen.
omsweve [ée], v. Omzwerven.
omswolkje [06], v. Omzwalken.
omteare, v. Omvouwen.
omtelle, v. Aftellen (voor kinderspelen).
om te sezen, v. Rondzeggen van geboorte,
huwelijk of dood. -» omseze.
omthalje [á], v. Ontnemen.
omthôde, v. Onthouden (in geheugen).
-» onthôde.

ONDERBREKKE

omthure, v. Iets huren, wat een ander
eerst huurde.
onitjaaie. v. Door hard jagen kwijtraken.
Wi ha hint omtjaget, we hebben zo
hard gereden, dat hij ons niet meer
kon bereiken. Do soaëst mi de geest -,
je zou me laten doodschrikken.
omtjilde, v. Ontgelden. -> ontjiîde.
omtkomme, v. Ontkomen; ontgaan.
-> ontkomme.
omtoogje, v. Rondslepen. De kot toge mei
harjonkjys om, de kat sleepte de katjes
overal heen.
omtrinne, v. Ontlopen.
omtrint, adv. Bijna.
omtschoere, v. Ontrukken.
omtschúlje, v. Schuilend ontwijken.
omtstelle, v. Ontstelen.
omtstrie, v. Betwisten. Ik Ut et mi net -,
ik laat mijn mening niet varen. -» ontstrie.
omwei, s. -ën; -ke. Omweg.
omwerkje [èe], v. Omwerken.
omwoele [ôe], v. Omwinden.
omwokselje, v. Omwisselen.
on, adj. Oneven. - of even, oneven of
even (raden).
on'adig, on'arig, adj. & adv. Onaardig.
onbambidig, adj. & adv. Kolossaal. -> bambidig.
onbegeanbaar, adj. Onbegaanbaar.
onbegoon, adj. Onbegonnen.
onbegripelik, adj. & adv. Onbegrijpelijk.
onbeheasket, adj. & adv. Onbeheerst.
onbehouwen, adj. & adv. Onbehouwen.
-» ombehouwen.
onbekond [oô], adj. Onbekend.
onberekkenbaar, adj. & adv. Onberekenbaar.
onberieden, adj. & adv. Onberaden; onbedacht.
onbescheadigd, adj. Onbeschadigd.
onbesnoesd, adj. Onbeschaafd.
onbrúk, s.n. Onbruik.
onder, adj. & adv. Onder. - un oar, bij
vreemden in dienst. Wi bin er - trog,
wij hebben tegen te lage prijs verkocht.
Jo hôdt har er goed -, zij houdt zich
flink.
onderbjonwen*, adj. -» onderblouwen.
onderblouwen, adj. In groei achtergebleven. Un - jonkje, een klein tenger
jongetje. -> onder'kommen.
onderbrekke, v. Onderbreken.
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onderbringe, v. Onder dak brengen.
onderdoeke, v. Onderduiken.
onderein, s.n. -en; -tsje. Ondereinde.
onderen, adv. Fon -, van beneden.
onderfining, s. -en. Ondervinding. Bi - ha,
uit ondervinding weten.
onderfreie, v. Ondervragen.
ondergean, v. Ondergaan (onder water);
vergaan.
onder'gean, v. Ondergaan.
ondergroon, s. Ondergrond.
onderhallet [á], adj. Zwangerschap bij
paard afgebroken.
onderhôde, v. Onderhouden.
onderhondelje [oo], v. Onderhandelen.
onderhôns, adj. & adv. Onderhands.
onder'yn, adv. Onderin.
onder'ite, v. Zoveel eten, dat een ander
te kort komt.
onderklean, s.pl. Onderkleren.
onderkommen, s.n. -s; -tsje. Onderkomen.
onder'kommen, adj. Onvolgroeid. Un jonkje, een in groei achtergebleven jongetje. -» onderblouwen.
onderkroepe, v. Onderkruipen.
onderlager, s.n. -s. Bodemplank van bedstee. -» lading.
onderleid, adj. Onderlegd.
ondermynje, v. Ondermijnen.
onder'nomme, v. Ondernemen.
onderoan, adv. Onderaan.
onderploeie, v. Onderploegen.
onder'ruchtsje, v. Onderwijzen.
onderschouwen, adj^ Ondergeschoven.
ondersykje, v. Onderzoeken.
onderst'bèstyd [eè], s.n. Onderslaapplaats
in bedstede.
ondersteboppen, adv. Ondersteboven.
onderstroepe, v. Ten ondergaan (op zee).
onder'teikenje*, v. Ondertekenen. -» ondertekenje.
onder'tekenje, v. Ondertekenen. -» onderteikenje.
onder'tusken, adv. Ondertussen.
onderwei, adv. Onderweg.
onderwas, s.n. Onderwijs.
onderwiizer, s. -s; -ke. Onderwijzer.
onderwilen, adv. Onderwijl.
ondogend, adj. & adv. Ondeugend.
ondrêgelik, adj. & adv. Ondraaglijk.
ondudelik, adj. & adv. Onduidelijk.
on'earig, adj. Gulzig.
onfe'betterlik, adj. & adv. Onverbeterlijk.
onfe'folsket [oó], adj. & adv. Onvervalst.

ONTEIGENJE

onfe'jittelik, adj. & adv. Onvergetelijk.
onfe'sichtig, adj. & adv. Onvoorzichtig.
onfe'sîen, adj. Onvoorzien.
onfe'snein, adj. Onversneden.
onfe'sorget [oö], adj. Onverzorgd.
onfe'stônig, adj. & adv. Onverstandig.
onfet'soenlik [ôe], adj. & adv. Onfatsoenlijk.
onfoa'delig [é], adj. & adv. Onvoordelig.
onfoldien, adj. Onvoldaan.
onfoldwaande, adj. & adv. Onvoldoende.
onfri, adj. Onvrij.
ongelegenthyd [eée], s. -hiden. Narigheid.
ongelyk, s.n. Ongelijk. Op kosten fon -,
wie ongelijk heeft, betaalt.
ongelyk, adv. Afhankelijk van. - wot hi
dogt, afhankelijk van wat hij doet.
ongelok, s.n. -ken; -je. Ongeluk; ramp;
lummel. Un -fon unfent, een ongeluk
van een vent. -kenfeare mei, ook tegenspoed komt voor.
ongelokkig, adj. & adv. Ongelukkig
ongemorken, adj. & adv. Ongemerkt.
ongetroast, adj. Ongetroost.
ongôns, adj. & adv. Ongans (lijdend aan
leverbotziekte bij schapen); ziek. - ite,
ziek eten.
ongunstig [û], adj. & adv. Ongunstig.
on'iens, adj. Oneens.
Onke* [o], Andries.
onklear, adj. Ziek.
on'knap, adj. Net -, vrij knap (uiterlijk).
on'könt [oo], adj. Scheef (uier).
onkruud, s.n. -kruden; -kruudsje. Onkruid. -» ontúg.
onmins [î], s.n. -ken. Onmens.
onnoadig, adj. & adv. Onnodig.
onnoazel, adj. & adv. Onnozel; onbeduidend. Un - stikje, een heel klein stukje.
onophôdelik [oó], adj. & adv. Onophoudelijk.
onpos [oö], adv. Net - komme, te pas
komen; graag lusten.
onrêstig, adj. & adv. Onrustig.
onried, s.n. Onraad.
onroemte. s. -n. Ruimtevermindering.
Stollen [ó] yn 'e keamer jo -, stoelen
in de kamer nemen veel ruimte in
beslag.
onrucht, s.n. Onrecht.
onruchtfeadig, adj. & adv. Onrechtvaardig.
onscheadelik, adj. & adv. Onschadelijk.
ontbrekke, v. Ontbreken.
onteigenje, v. Onteigenen.
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ontfermje [èe], v. Ontfermen.
ontfolle [ô], v. Ontvallen.
ontgean, v. Ontgaan. Et is mi ontgien, ik
ben het vergeten; ik heb het niet gekregen.
ontgloepe, v. Ontglippen. Et famke is mi
ontgloept, het meisje is mij ontkomen.
De schoei -, spijbelen.
ontgroeie, v. Ontgroeien.
ontgromje, v. Ingewanden van vis wegnemen. Hi liket wol ontgrommet, hij is
heel mager.
onthalje [á], v. Onthalen.
onthôde, v. Onthouden. -> omthôde.
onti, s.n. -ën. Ontij. Bi nacht in -, altijd.
ontjilde, v. Ontgelden. -» omtjilde.
ontkomme, v. Ontkomen; ontgaan. -> omtkomme.
ontkroemje, v. Er onderuit komen; ontkomen.
ontkroepe, v. Ontglippen.
ontmoedigje [ôe], v. Ontmoedigen.
ontnomme, v. Ontnemen.
ontorekkenbaar [oö], adj. Ontoerekenbaar.
ontroemje, v. Ontruimen.
ontsiferje, v. Ontcijferen.
ontsjean, v. Ontzien.
ontsjerkelik [èe], adj. Onkerkelijk.
ontsjitte, v. Ontschieten.
ontspoarje, v. Ontsporen.
ontstean, v. Ontstaan.
ontstekking, s. Ontsteking.
ontstrie, v. Betwisten. -» omstrie.
ontteie, v. Ontdooien.
ontúg, s.n. Onkruid. -> onkruud.
ontwapenje, v. Ontwapenen.
ontweidzje, v. Ingewanden enz. uit konijn
halen.
ontwetterje, v. Ontwateren.
ontwyk, s.n. Uitwijkmogelijkheid (fig.).
Er wae gin -, het was niet mogelijk er
onderuit te komen.
ontwikkelje, v. Ontwikkelen.
ontwoad [o], s.n. -en. Antwoord.
ontwoadzje [ô], v. Antwoorden.
onútsteanbaar, adj. & adv. Onuitstaanbaar.
onwarhyd, s. -hiden. Onwaarheid.
onwearig, adj. & adv. Onweersachtig.
onwennig, adj. & adv. Heimwee hebbend.
Ik bin -, ik heb heimwee.
onwennighyd, s. Heimwee.
onwênst, s. -en. Ongerief; ongewoonte.

OOFGEAN

- oangean, ongerief ondervinden.
onwiis, adj. & adv. Onwijs.
onwittend. adj. & adv. Onwetend.
onzer [ô], s. -s; -ke. Unster.
oof, adj. & adv. Af. Er op -, er naar
toe. Etgeetfonjim -, het wordt minder
waard. Ik bin -, ik ben doodop; ik ben
afgevallen bij een spel. Ik bin er -, ik
ben ervan af. Ik wol er - wêze, ik ben
er niet zeker van. De lammen bin -, de
lammeren drinken niet meer van het
schaap. Et keal is -, het kalf is net
geboren. De tesk is -, het dorsen is
klaar (zoveel graan als op de dorsvloer is uitgespreid). Et sied is -, het
graan is gedorst (alles).
oofbakenje, v. Afbakenen.
oofbanne [á], v. Afbranden.
oofbeule. v. Afbeulen.
oofbiene, v. Afboenen.
oofbikje. v. Afbikken.
oofbine, v. Afbinden; castreren.
oofblankje, v. Gezicht wassen (van kinderen).
oofbloeë, v. Afblijven.
oofbokse, v. Verjagen (vogel van nest);
meisje van een ander afnemen. Hi hat
him er oofliokst, hij heeft hem zijn meisje ontnomen.
oofbraak, s. -braken. Afbraak.
oofbrekke, v. Afbreken.
oofbruke, v. Zo lang mogelijk gebruiken.
oofbuie, v. Verminderen van buien. Et
is -t, de buien zijn afgenomen.
oofdamje, v. Afdammen.
oofdek [è], s.n. -ken; -je. Afdak.
oofdele [ée], v. Verdelen van erfenis
oofdeling [é], s. -en; oofdelinkje. Afdeling.
oofdroegje, v. Afdrogen.
oofdruk, s. -ken; -je. Afdruk.
oofdruwe, v. Afdrijven.
oofdwaande [ae], adj. Afdoende.
oofdwajje [á], v. Afdwalen.
oofdwinge, v. Afdwingen.
ooffaaie, v. Afvegen.
ooffaryje, v. Afgeven. Et farvet oof, het
geeft af.
oofflaauwje, v. Afnemen van windkracht
ooffoer [ôe], s. -en. Afvoer.
ooffolle [6], v. Tegenvallen.
oofforje [ó], v. Laatste voer per dag geven.
-» neiforje.
ooffreie, (jim), v, (Zich) afvragen.
oofgean, v. Afgaan (geweer); verdwijnen;
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vertrouwen. Op ien -, op iemand vertrouwen. Et geet him goed oof, het lukt
hem; hij kan het.
oofgiselje, v. Overal naar toe gaan. Hi
giselt wot oof, hij gaat nu hier dan daar
heen.
oofgod [ô], s. Afgod.
oofgong, s. Ontlasting. -» ogong.
oofgraauwe, v. Afgrauwen.
oofgriselik, adj. & adv. Afgrijselijk.
oofgrobbelje (Jim)*, v. Wassen (zich).
oofgroon, s. -gronen. Afgrond.
oofhaije [á], v. Afhalen (iemand gaan
halen); langs zwad afgezichte halmen
met zicht en zichthaak bijelkaar halen
tot te binden schoof. Keal -, kalf uit
koe trekken.
oofhangje, v. Afhangen.
oofhankelik, adj. Afhankelijk.
oofhôde, v. Uitbenen; werk van afhouder
op logger.
oofhôder, s. -s; -ke. Afhouder (hulp bij
het opschieten van netten op logger).
oofhondelje [ô], v. Afhandelen.
oofhondig [ô], adj. & adv. Afgelegen (perceel grond). - maitsje, afhandig maken.
oofjaaie, v. Paard moe laten lopen. Hi
jaget wot oof, hij rijdt veel.
oofjitte, v. Afgieten (aardappelen).
oofkappe, v. Afkappen.
oofkeapje, v. Afkopen.
oofkear, s. Afkeer.
oofkeure. v. Afkeuren.
oofkinkelje. v. Losdraaien van touw.
oofkitse, v. Afkitsen.
oofklaauwe, v. Los hooi van vracht hooi
afharken.
oofklappertsje, s.n. dim.; -tsjys. Meevallertje; klein feestje.
oofkoelje [ôe], v. Afkoelen.
oofkoitsje, v. Afkoken.
oofkomme, v. Afkomen (van iemand).
oofkondigje, v. Afkondigen.
oofkotte [ö], v. Afkorten.
oofkrie. v. Afkrijgen.
oofleare, v. Afleren.
oofleide, v. Afleiden.
oofleze, v. Sterven. Hi hat et oofleid, hij
is gestorven. Afleggen van dode. -> beklaaie.
ooflibbet, adj. Afgeleefd.
ooflosse [ô], v. Aflossen.
oofmaitsje, v. Voortmaken; afmaken.
oofmattelje [á], v. Afmartelen; zwoegen.

OOFSTEKKE

oofmonsterje [ö], v. Afmonsteren.
oofnomme, v. Afnemen (van tafel; van
gekochte goederen), -nde maan, afnemende maan.
oofpaaie, v. Afschepen.
oofpoeierje, v. Afpoeieren.
oofraffelje, v. Afraffelen.
oofrêde, v. Afruimen (tafel).
oofrekkenje, v. Afrekenen; feest bij afrekening van op 'e riid (rijtoer).
oofremje [èe], v. Afromen. Oofremmete
molk, afgeroomde melk.
oofriede, v. Afraden.
oofrin, s. Afloop.
oofrinne, v. Aflopen; scheiding in het te
maaien gras maken door voetstappen;
lens worden van pomp.
oofrosse, v. Afrossen.
oofruchtsje, v. Africhten.
oofsakje, v. Afzakken.
oofschaaie, v. Afstammen.
oofschaffe, v. Afschaffen.
oofschaffer, s. -s; -ke. Geheelonthouder.
oofscheid, s.n. Afscheid.
oofschybje, v. Afschepen.
oofschilferje, v. Afschilferen.
oofschodzje*, v. Afschudden; stro voor de
laatste keer schudden bij dorsen met
paarden.
oofschoffejje, v. Lang lopen.
oofschrift, s.n. -en; -sje. Afschrift.
oofschruwe, v. Afschrijven; overschrijven; aftekenen (bijv. lengte van timmerhout); verloving schriftelijk uitmaken.
oofschuierje, v. Afborstelen.
oofsette, v. Afzetten.
oofseze, v. Afzeggen.
oofslaan, v. Prijs verlagen; weigeren. Dot
koeë ik net -, dat kon ik niet weigeren.
oofslager, s. -s. Afslager.
oofslikje, v. Aflikken.
oofslove, v. Afsloven.
oofslútdyk, s. -diken; -je. Afsluitdijk.
oofsoene [ôe], v. Afzoenen.
oofsonderje, v. Afzonderen.
oofsôte, v. Zakje zout als laatste Sinterklaascadeau voor het leven krijgen.
oofsprekke, v. Afspreken.
oofspringe, v. Afspringen.
oofstamme, v. Afstammen.
oofstekke, v. Afsteken; hitte verspreiden;
hooif of graan met vork van wagen verwijderen; hooi in hooivak afsteken.
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opdeise, v. Achteruitstappen van paard.
oofstel [è], s.n. Afstel.
-> deis op!
oofstitte, v. Afstoten.
opdippe, v. Bettend verwijderen.
oofstôn, s. -en; -dsje. Afstand.
opdoeke, v. Opduiken.
oofstroepe, v. Afstropen,
opdoekje, v. Opdoeken. Un kleed -, een
oofswaaie, v. Afzwaaien.
kleed opdoeken (opvouwen). Un
ooftakelje. v. Aftakelen.
bedruw -, een bedrijf beëindigen.
ooftingje, v. Afdingen.
opdonderje, v. Opdonderen.
ooftocht [o], s. -en. Aftocht.
opdraaie, v. Opdraaien; een zijweg inooftoffejje, v. Afranselen; lopen; oude
slaan.
kleren afdragen; moe maken.
! opdrêge, v. Naar het kerkhof brengen;
ooftrêdzje, v. Met schreden meten.
begraven. -> begrave.
1
opdroegje, v. Opdrogen.
ooftrek [è], s. Aftrek.
ooftroffefte*, v. Aftroggelen. -» ooftrog- I opdwaan [ae], v. Opdoen (ziekte).
gelje.
opeiskje, v. Opeisen.
ooftroggelje, v. Aftroggelen. -» ooftrof- ope'raasje [ae], s. -sjys; -sitsje. Operatie.
felje.
op 'e riid. Rijtoer met huifkar (wagen).
ooftuge, v. Aftuigen.
-» riid.
oofwerkje [èe], v. Afwerken.
(op 'e riidwein, s. -en; -tsje. Huifwagen
voor rijtoer. -» riid.
oofwetterje, v. Afwateren.
opfaagse!, s.n. -s. Opveegsel.
oofwike, v. Afwijken.
opfarvje, v. Opverven.
oofwimpelje, v. Afwimpelen.
oofwinne, v. Afwinnen. Ien ni-jier -, ie- opfatsje [á], v. Opvatten.
mand vóór zijn bij het nieuwjaarwen- opfeile, v. Opdweilen.
sen. (Wie het eerst is, krijgt iets (bij opfiemje, v. Touw in hand opschieten;
kinderen) ).
opvademen.
oofwokselje, v. Afwisselen.
opfiskje, v. Opvissen.
oofwruwe, v. Afwrijven.
opfjean, v. Opvliegen.
oomsezer [ée], s. -s; -ke. Oomzegger.
opfleurje [eû], v. Opfleuren.
oon, s. onen; oontsje. Oven.
opfoede [ôe], v. Opvoeden.
op [ô], adv. & prep. Op. Jo gean - in út, opfoegje [oê], v. Opvoegen.
zij gaan altijd samen. - in del [è], op opfokje [oo], v. Opfokken. -> opfokke.
en neer. Yn 'e wyn -, tegen de wind in.
Er - trog könne [6], nog juist geoor- opfokke [ôó], v. Opfokken. -> opfokje.
loofd zijn. Er - út wèze, van plan zijn. opfolje, v. Opvullen.
Er - út gean, naar zijn meisje gaan. opfolle [ôô], v. Opvallen.
Hi is -, hij is doodmoe, versleten. opfolsel. s.n. -s; -tsje. Opvulsel.
opbakke, v. Opbakken (aardappelen).
opforje [ôô], v. Extra voeren.
opbanne [á], v. Opbranden.
opfreie, v. Opvragen.
opbergje [èe], v. Opbergen.
opfrette, v. Opvreten.
opbeste [èe], v. Oprijgen (lange steken). opfreze, v. Opvriezen.
opbine, v. Opbinden.
opfrisje, v. Opfrissen.
opblieze, v. Opblazen; pochen.
opgean, v. Opgaan. Hi geet er yn op, hij
wijdt er zich aan.
opbloeë, v. Opblijven.
opgeande, adj. Opgaande. - tiid, finanopboarje, v. Opboren.
cieel vooruitgaande maatschappij.
opbrekke, v. Opbreken; opnieuw teeldriftig worden van koe. De boeri -, de opgèrje [èe], v. Verzamelen.
boerderij aan de kant doen. Wi mot -, opha [á], v. Ophebben. Ik ha er niks mei
op, ik heb er geen zin in. Ik ha niks
wij moeten vertrekken.
mei him op, ik mag hem niet. Arig
opbringe, v. Opbrengen; strandgoederen
wot -, flink gedronken hebben.
bij het pakhuis brengen; presteren. Hi
kon dot net -, dat is hem niet mogelijk. ophalje [á], v. Ophalen; lied aanheffen;
in herinnering brengen (oude tijd).
opbringst, s. -en. Opbrengst.
Het -, hart ophalen. Sletten -, sloten
opbruke, v. Opgebruiken.
schonen. De lucht hallet op, er komt
opdaagje, v. Opdagen.
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een bui opzetten. Fon de dead oof -, opmaitsje, v. Opmaken. Broad -, brood
vormen. Bed -, bed opmaken. Polen -,
herstellen na ernstige ziekte.
ophangje, v. Ophangen.
hooioppers maken.
opheagje, v. Ophogen.
opmakker, s. -s; -tsje (-ke). Opmaker.
opheare, v. Ophoren.
opmakkersboel [ôe], s. -tsje. Alles er door
opheden, adv. Nu.
brengen; verkwistersgezin.
ophelpe [èej, v. Helpen; kalefateren.
opmiter, s. -s, Opstopper.
ophinimel.je, v. Opnemen van vuil.
opmonterje, v. Opmonteren.
ophysje, v. Ophijsen.
v. Opnemen. Et nomt net op,
ophôde, v. Ophouden, eindigen; op- opnomme,
het maakt geen opgang.
houden van wol voor het opwinden; op-oan,
naar de dorpen. De hos komme -,
open houden (van zak); ophouden met
de (loslopende) paarden komen naar de
de boerderij.
huizen uit de wei.
ophoepelje, v. Ophoepelen.
oponthôd,
s.n. Oponthoud.
ophonnen [66], adv. Ophanden.
Oppe*
[6],
Albert. -» Opke.
ophostje [ôö], v. Ophoesten.
; opper [6], s. Luwte. Onder -, in de luwte.
opite, v. Opeten.
opjaan [ae], v. Opgeven; huur opzeggen oppereteur, s. -s; -ke. Belhamel; brutaal
iemand.
door huurder (van land).
opjechtsje [èe], v. Opklaren van hemel. opperje [ö], v. Opperen; als opperman
werkzaam zijn.
Opke [6], Albert. -» Oppe.
opkeapje, v. Opkopen.
oppompje, v. Oppompen.
opklaaie, v. Kleden in ongewone kleren. oppookje, v. Oppoken.
opklaauwe, v. Opharken.
opporkje [ôó], v. Oppoken (zacht).
opklearje, v. Opklaren.
opposje
[66], v. Oppassen.
opkloenje [ôe], v. Op kluwen winden.
oppronkje, v. Oppronken.
-> kloenje.
opklopje [66], v. Op ramen tikken om oprêde, v. Opruimen.
iemand wakker te maken. Yn 'e wyn -, oprekke, v. Oprekken. F/oer-*, oprakelen
(van vuur).
met tegenwind te kampen hebben.
opriide, v. Oprijden (in bepaalde richting
opknoopje, v. Opknopen.
voortrijden); verdienen met vervoer
opkoitsje, v. Opkoken.
van strandgoederen. Hi hat wol
opkomme, v. Opkomen. - as un koe et
200,- -n, hij heeft wel ƒ 200,- verschiten, plotseling gebeuren. Hi mot -, fdiend
met vervoer van strandgoed naar
hij moet in militaire dienst.
pakhuis. Bi et Honjer jouw -, bij de
opkommend, adj. Opkomend. - wetter,
laagte in de strandduinen bij Hoorn
vloed.
afslaan.
opkotte [öö], v. Inkorten (touw).
opriize, v. Oprijzen.
opkropje [66], v. Opkroppen.
opkrosse [66], v. Ophoepelen; weggaan. oprinne, v. Oplopen.
opkweekje, v. Opkweken. -> opkweke. oprispe, v. Oprispen.
opkweke, v. Opkweken. -» opkweekje. oproemet, adj. & adv. Opgeruimd; blijopkwikke*, v. Gezonder maken.
moedig; aan kant.
oplakje, v. Oplakken.
oproemje, v. Opruimen.
oplapje, v. Oplappen.
oproepe, v. Oproepen. Oprôcht worre,
opleize, v. Oplezen.
sterven.
opleppelje. v. Oplepelen.
oprôlje. v. Oprollen.
opleze [ée], v. Opleggen; opliggen (van oprucht, adj. & adv. Oprecht.
schip).
opruchtsje, v. Oprichten.
oplibje, v. Opleven.
opruwe, v. Oprijgen.
oplichting, s. Opluchting.
op'loegje [oê], op'loeie, v. Opstapelen.
opscheare, v. Tegen de haren in scheren.
oploeke, v. Optrekken; uittrekken van opschybje, v. Opschepen. Ik sit er mei
opschibet, ik zit er mee opgescheept.
planten.
opschienje, v. Schoonmaken. Et is opschienet, het is schoon geworden.
opschinke, v. Opschenken.
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opschikke, v. -> opschoeve.
opstemme [èe], v. Afzien van iets.
opsternaat [ae], adj. Woedend. -» obsteropschoaie, v. Opschooien.
naat.
opschodzje, v. Opschudden (bed; stro bij
opstette, v. Op strand aanspoelen met
dorsen met paarden).
zachte aflandige wind.
opschoeve [oê], v. Opschuiven. -»opschikopstiiging, s. Opstijging; aandrang van
ke.
bloed naar het hoofd.
opschruwe, v. Opschrijven.
opsette, v. Opzetten. Er bi -, er aan ten opstjoere [ôe], v. Opsturen.
opstoekelje, v. Veel plaats innemen. Dot
koste leggen.
goed stoekelt so op, dat goed neemt
opsetter, s. -s; -ke. Opzetter (verhoging
zoveel plaats in.
van planken voor zijkanten van boerenopstoekje, v. Aan hokken zetten van
wagen).
graanschoven.
opseze [ée], v. Opzeggen.
opstond [ôô], s. -en; -sje. Opstand.
opsykje, v. Opzoeken; oprapen.
opsimme, v. Onder- en bovenpees aan opstonding [ôô], s. Opstanding.
warnet (visnet) vastmaken. -> stoatsje. opstrike, v. Opstrijken.
opstroepe, v. Opstropen (mouwen); eropsimmerje, v. Zachter weer worden.
gens voor blijven hangen. Hi stroepte
opsitte, v. Opzitten; laat opblijven. Er sit
erfor op, hij werd het slachtoffer.
wot op, er dreigt straf.
opsjean, v, Opzien. Jo si! wol -, zij zullen opswylje, v. Bijeenharken.
wel verwonderd zijn.
opswolle, v. Opzwellen.
opsjitte, v. Opschieten, voortmaken; gro- opteare, v. Opvouwen.
ter worden; touw in rondingen neer- optiemje, v. Hooi met tiem bijelkaar
leggen.
brengen.
opsjonge, v. Voorzingen bij wrak slopen. optinke, v. Verzinnen; bedenken.
opslaan [ae], v. Opslaan; duurder worden. optonne [ôö], v. Opentornen.
Meienkorm -, met elkaar omgaan.
optornje [ôô], v. Tegenover een hindernis
opslopen, adj. Halfvolwassen (jongelui).
komen te staan. Hi tornefor un sleat op,
opslurpje, v. Opslurpen.
hij kwam voor een sloot te staan.
opslute, v. Opsluiten.
| optroaie, v. Versieren; mooi aankleden.
opsmite, v. Opgooien; opbrengen. De optuge, v. Optuigen.
boeri smyt arig wot op, de boerderij opwaremje, v. Opwarmen. Ien -, iemand
brengt aardig wat op.
voor iets warm maken.
opsnie, v. Opsnijden. Ik sil di -, niet opweage, v. Opwegen.
ernstig bedoeld dreigement tegen kin- opweidzje, v. Grasland laten afgrazen.
deren.
opwine, v. Opwinden (garen); zich druk
opsnuve, v. Opsnuiven.
maken.
opsoegje [oê], v. Opzuigen.
I opwruwe, v. Opwrijven.
opsoepe, v. Opzuipen.
oranjeklont [oô], s. -en; -sje. Oranjeklant.
opsôte, v. Opzouten (laten wachten).
| organisearje [o], v. Organiseren,
i orgeneel [ó], adj. & adv. Origineel.
opspiele, v. Uitspoelen van wasgoed.
orre [ö], num. Andere. Om - dei, om de
opspyUe, v. Opspelen.
andere dag. -» odde.
opspjildzje, v. Opspelden.
orremoan
[ó], adv. Overmorgen.
opstabelje, v. Opstapelen. -» opstapelje.
opstapelje, v. Opstapelen. -> opstabelje. os* -> as [á].
opstapper, s. -s. Iemand, die niet in dienst- oseaan, s. Oceaan. -> oaseaan.
verband met bergings- of reddingboot otlos [ôô], s. -sen; -ke. Atlas.
otsel* [ö], s. Vertrapt voer, dat het vee
meegaat.
niet meer wil eten. Wot fandei - is,
opstean, v. Gaan staan; in opstand kowodt moan swiet iten, vandaag veracht,
men; op het vuur staan (van voedsel).
morgen gewaardeerd. -» ferotselje.
opstekke, v. Omhoog steken (hooi of
graan op wagen); aansteken (sigaar); otsjepot* [ôô]. Slecht af zijn. Di hat oltyd -, die is altijd ongelukkig (slecht af).
profiteren. Hi stekt er niks op, hij profiteert er niet van; hij leert niets.
otter [ó], s. Etter. So kôd as -, erg koud.
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zo dom als een os. Libje as un - for 'e
otterdoks [óô], adj. Orthodox.
byl, leven als een os voor de bijl.
otter in bloed [ôe]. s.n. Goudsteen; aardewerk in goudkleur. -» goudstien.
Ousedôbe, s. Vroegere drinkplaats voor
otterje [ö], v. Etteren.
vee. (O. van Hoorn).
otte'staasje [ôae], s. -sjys. Attestatie.
ousekop. s. -pen; -ke. Kikkervisje; ossekop.
ouse, s. -n; ouske. Os. So stom as un -, ouwers, s.pl. Ouders. -> ôdejoeds.
P
Paaske [ae], s. Pasen.
Paaske in Peinster in olies bleat, zonde;
broek(en) of i.d.
paaskepronk [ae], s. Paasbeste kleren.
pae, s. paën. Grootvader. -» pake.
palefosse [o], v. Verstoppertje spelen.
pak, s.n. -ken; -je. Pak; costuum. - snee,
veel sneeuw.
pake, s. -s. Grootvader. -» pae.
pake'sezer [eée], s. -s; -ke. Kleinkind van
een man, opazegger.
pakhuus, s.n. -huzen; -húske. Pakhuis.
pakhuusmeister, s. -s. Beheerder van pakhuis voor strandgoederen.
pakje, v. Pakken.
pakjedrêger, s. -s; -ke. Bagagedrager (aan
fiets); kruier.
pak'laag, adv. Dicht op elkaar gestapeld;
erg vol.
pankoek, s. Pannekoek. -» sjeekte.
pankoekspon [ö], s. Koekepan.
papegaai, s. Papegaai. De - de kop oofschetten ha, geluk hebben gehad.
papje, v. Pappen.
pappot [o], s. -ten; -sje. Kind met fles
grootgebracht.
parkearje, v. Parkeren.
parlemoen, s.n. Paarlemoer. -* parlemoer.
parlemoer, s.n. Parelmoer. -> parlemoen.
parmontig [ö], adj. & adv. Parmantig.
pasen, s. Paars. Di kleur mot -febéle, die
kleur is bedoeld als paars.
pasen, adj. Paars.
pasenblaauw, adj. Paarsblauw. - om 'e
kop, paars gezicht.
pat [á], s.n. Part. Op gin -ten nei, op geen
stukken na. Tredde -, derde deel, enz.
Un mon minder, un - mear, bij minder
gerechtigden wordt de portie per man
groter.
patroan, s. -en; -tsje. Munitie; baas.
patroan, s.n. Model. -» schil.
patroelje, s. Patrouille; vieze boel.
patrumdônsje, v. „Patertje langs de kant"
dansen.

paus, s. Bazig persoon.
peal, s. pellen; peltsje. Paal. De son steet
op pellen, zon op schoren. - op strôn,
afstand tussen twee strandpalen (1 km).
Oan 'e - slein, verkocht. -» strônpeal.
pealworm, s. Paalworm.
pear, s.n. -en; -ke. Paar (man en vrouw);
tweetal.
pear, num. JJn -, enkele.
pearje, v. Paren.
pee, s. Pronk. Yn 'e - wêze, mooi gekleed
zijn.
pee, s. Pest. De - oan ien ha, een hekel
(het land) aan iemand hebben.
pees, s. pezen; peeske. Pees; touw of
loodband aan visnet.
peil, adj. Precies. - heagwetter, - liigwetter, water op het hoogste (laagste)
punt.
peile, v. Peilen.
Peinster, s. Pinkster.
Peinsterblom, s. -men; -ke. Pinksterbloem. -» foltsjeblom.
Peinsterboom, s. -bomen; -boomke. Paal
waaraan Pinksterkroon opgehangen.
Peinsterkroan, s. -en; -tsje. Pinksterkroon
(hoepel met bloemen versierd).
peje [ée], v. Betalen.
pel, s. Peluw.
pelle, v. Pellen (door molen). -> púlje.
pen, s. -nen; -tsje. Pen. -> pin.
pen-els, s. -elzen; -elske. Els (werktuig).
pens, s. penzen; -ke. Pens.
peperement [éeeè], s. -en; -sje. Pepermunt.
pêr, s. -en; -ke. Peer.
pêreboom, s. -bomen; -ke. Pereboom.
perk, s.n. -en; -je. Perk; bloemperk; dijkvak.
per'koenpèltsje [èôeèe], s.n. Eiken paaltje.
perme'taasje, s. Gunst. Hi steet yn 'e -,
hij is in de gunst.
permisje, s. Permissie.
persoan, s. -en; -tsje. Persoon.
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; lijk gebruikt voor drijfnet).
pes, s. -sen; -ke. Pers.
| pikswat [á], adj. Pikzwart.
pesje, v. Persen.
| piktsjúster, adj. Pikdonker.
peste, v. Pesten.
pet, s. -ten; -sje. Pet. Mei de - nei smite, I pyl, s. pilen; pyltsje. Pijl; kuiken.
een slag naar slaan. Makkelik as un - ; pileboog, s. -bogen; -boogje. Handboog.
fon un kwatsje, inschikkelijk.
j pilebun, s. -nen; -tsje. Bun voor kuikens.
petaal [ae], s.n. -talen; -taaltsje. Portaal. j pilerak, s.n. -ken; -je. Hokje voor kip
peteroalje [éee], s. Petroleum.
met kuikens.
peteroaljestel [éeeè], s.n. -len; -tsje. Pe- I pylheil*, s. Bevroren regen.
troleumstel.
\ pylk, s. -en; -je. Houten pijl (met stokje
pe'ti, s. -ën. Visite. Op -, op visite.
en touwtje weggeschoten).
pylksjitte, v. Met pylk schieten.
petynjes, s.pl. Schoenen.
pe'tret [eè], s.n. -ten; -sje. Portret; rare pilo, s.n. Pilo (bombazijn).
piloat, s. -en; -sje. Piloot.
kwibus.
pettertsjys*. Un - leven, een gemakkelijk pylrog, s. -gen; -je. Pijlrog.
pylrogstraan, s.n. Traan van pijlrog (been goed leven.
schouwd als middel tegen reuma).
peuzelje, v. Peuzelen.
pid, s. -den; -sje. Pit van petroleumlamp pylstet, s. -ten; -sje. Pijlstaart (vogel).
pimpelje, v. Sterke drank drinken (nogal
of -stel.
veel).
pid, s. -den; -sje. Pitrus (plant). -» popel.
pimperje, v. Pijnlijk tintelen.
pidden, s.pl. Vermicelli.
pin*, s. -nen; -tsje. Pen. -> pen.
piddesop [6], s. Vermicellisoep.
pine, s. Pijn.
piip, s. -en; -ke. Pijp.
pinebealig, s. Buikpijn (van beesten).
i pineboek, s. Buikpijn.
piip-bo [ö], Kiekeboe.
I pinefoare, s. Pijn in maagstreek.
piipedop [o], s. -pen; -ke. Pijpedop.
pinehole, s. Hoofdpijn.
piipekop [ô], s. -pen; -ke. Pijpekop.
pingele, v. Pingelen.
piipenút, s. -nuten; -sje. Pepernoot.
pinigje, v. Pijnigen.
piiper, s. Peper.
pinken, s.pl. Bi de -, bijdehand.
piipe'rakje, s.n. Pijpenrekje.
pinkje, v. Kreupel lopen.
ptipereager, s. -s; -ke. Pijpdoorsteker. pynlik, adj. & adv. Pijnlijk.
-» piipútpluzer.
pynloas, adj. & adv. Pijnloos.
pintsje, s.n. dim.; -sjys. Liter.
piiperig, adj. Peperig; duur.
pypkeniel, s. (Pijp)kaneel.
piiper'strier, s. -s; -ke. Peperstrooier.
piipestaal [ae], s. -stalen; -staaltsje. Pijpe- pisdoek, s. -en; -je. Luier. -» pislap.
pisje, v. Urineren.
steel.
pysjys, s.pl. Oan -, aan barrels.
piipje, v. Piepen; hijgen.
s. Luier. -> pisdoek.
piipútpluzer, s. Pijpschoonmaker. -»piipe- pislap,
pispot [o], s. -ten; -sje. Waterpot; haagreager.
winde. -» kapkeblom.
pik, s.n. Pek. - yn 't fjoer [ôe], ruzie. pistoal, s.n. -en; -tsje. Pistool.
pyk, s. piken; -je. Piek. -> pjoek.
Piter Libet yn blaauwe fêren sit onder et
pykje, v. Sleeën met prikslee. -» pjoekje.
iis*. Bomijs.
pikel, s. Pekel. Et fleis yn 'e - sette, een piter'seli [eé], s. Peterselie.
pitsje. s.n. dim.; -sjys. Theelichtje.
borrel nemen.
pikelhearing, s. -en; -hearinkje. Pekel- pitsjebiezem, s. -s; -ke. Bezem (van nerven van bladeren van palmboom,
haring.
kokospalm of piassava).
pikelje, v. Pekelen.
pytsjegorre, s. Spinsteentje (doorboord
pikerje, v. Piekeren.
stenen balletje, waarop klos op twijnpikje, v. Pikken (elkaar). -> pikke.
bord draait).
pikke, v. Pakken; pikken. -> pikje.
piuwmiuw, s. -en; -ke. Klein tenger perpikken bol, s. -len; -tsje. a. Harde gladde
soon.
massieve bal. b. Hard rubber omhulsel,
waarin balletje van gewonden rubberdraad. Beide soorten o.a. gebruikt voor
bikkelen en tippen. (Werd oorspronke-
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pjoek, s. -en; -je. Piek; steek. -» pyk.
pjoekje, v. Steken; met prikslee sleeën.
-»pykje.
plaagje, v. Plagen.
plaat [ae], s. platen; plaatsje. Plaat; vuurplaat (voor haardvuur). -» fjoerplaat.
plaatizer [ae], s.n. Plaatijzer.
plaatsha [aeá], v. Plaatshebben.
plaatstoof [ae], s. Plaatstoof (met ijzeren
bovenplaat).
plak, s. -ken; -je. Plaats; vlek; betrekking.
Te -, op zijn plaats. Ien net te - bringe
könne, niet weten wie iemand is. Er
de - op leze, niet meer toestaan.
plak, s.n. -ken; -je. Duinvallei. Et -fon 15,
duinvallei naast strandpaal (km-paal)
15. -» strônpeal.
plakje, v. Plakken; kleven; lang blijven
zitten.
plakkerig, adj. Vlekkerig.
platebibel, s. -s; -tsje. Platenbijbel.
pleegouwers, s.pl. Pleegouders.
plege, v. Plegen. Hi pleegde (placht) te
kommen, hij was gewoon te komen.
pleitsje, v. Pleiten.
ploaie, v. Plooien; schikken.
ploaier, s. -s; -ke. Plooimuts.
ploairak, s.n. -ken; -je. Rekje voor het
plooien van mutsen.
ploeg [oê], s. -en; -je. Ploeg.
ploegbolk, s. -en. Ploegbalk.
ploeg'izer [oê], s.n. -s. Ploegijzer (waarmee de vore wordt gemaakt).
ploegje, s.n. Groepje personen.
ploegje [oê], v. Ploegen. -> ploeie.
ploeglôn [oê], s.n. Bouwland.
ploegmês [oê], s.n. Ploegmes (mes op
ploegbalk om strook voor vore af te
snijden).
ploeie, v. Ploegen. -» ploegje.
ploem, s.n. Donsveertjes. Yn et nest siet-,
in het nest zaten donsveertjes.
ploem, s. Pluim.
ploeterje, v. Ploeteren.
plokje [p], v. Plukken (plokke, plokket,
plukte, geplukt), -» pluitsje.
ploksel [ô], s.n. Pluksel.
pion [o], s.n. Plan.
plonte [ô], v. Planten.
plosse [ó], s. -n; ploske. Kap van brood.
plot [ô], s.n. Plat. Et -fon 'efoet onder
hôde, niet vallen; op de been blijven.
plot [ô], adj. & adv. Plat -te knoop, platte
knoop (in touw). So - as un bodsje

POEIER

[ö] (as un doebeltsje), zo plat als een
plankje (dubbeltje).
plotfoet [ôôe], s. -fotten; -fotsje. Platvoet.
plotsje [o], s.n. dim.; -sjys. Klein pannekoekje.
plottegroon [ö], s. -gronen; -groontsje.
Plattegrond.
plottelôn [o], s.n. Platteland.
plottepiip [ö], s. -en. Platte pijp (kachel).
pluitsje, v. Plukken (pluitte, pluite, plukte,
geplukt). -> plokje.
plunderje, v. Plunderen.
plunjesek [eè], s. -ken; -je. Plunjezak.
plus, s.n. Pluche.
plnus, adj. Pluis. Et is net -, het is niet
pluis (in orde).
pluuzje, v. Pluizen.
poal, s. -en; -tsje. Pool (zware jas); Pool
(iemand uit Polen).
poal, s. -en. Pool (Noord- en Zuidpool).
poalis, s. -sen. Polis.
poalsheagte, s. Poolshoogte.
poalstir, s. Poolster.
poas, s. -ke. Poos; tijd.
poat, s. -en; -sje. Poot; bosje stro of helm,
gepoot tegen zandstuiven. Op -en
stean, goed gesteld zijn (brief). Op syn
achterste -en stean, boos zijn. - hôde,
poten van varken vasthouden bij slachten. - stiif hôde, niet toegeven. - op 'e
kont, voet van voerman op achterste
van paard als rem.
poate, v. Helm of stro poten tegen zandverstuiving.
poat-oan, adv. - motte, flink moeten aanpakken.
poatsoegje [oê], v. Ergens slecht van af
komen. Hi kon -, hij krijgt niets.
pochje, v. Pochen. - in blieze, opsnijden.
pôd, s.n. -en; -sje. Weg. - maitsje, (zand)weg verbeteren.
pod, s. -den; -sje. Pad (dier). Wot kon un
- him opblieze, wat schept hij op.
poddeblêd, s.n. -en; -sje. Waterzuring.
poddefilder, s. -s; -ke. Stomp mes.
poddefyst, s. -en; -sje. Paddestoel.
poddefystesop, s. Champignonsoep.
poddehier, s.n. Donzig haar.
podden, s.pl. Vuil in neus.
pôdsje, s.n. dim.; -sjys. Paadje. Oltyd etselde - lôns, altijd dezelfde sleur.
poeë, s. -n. Grootmoeder. -» poeke.
poeier, s. Poeder; cacaopoeder. Un
kopke -, een kopje chocola.
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poeke, s. Grootmoeder. -> poeë.
poel, poel! Roepen v. kippen.
poeltsje, s.n. dim.; -tsjys. Poosje.
poep, s. -en. Duitser.
poere, v. Peuren.
poerload, s.n. -en; -sje. Peurlood.
poes, s. -en; -ke en -je. Poes. Netfor 'e -,
niet gemakkelijk. So netsjys as -, er
keurig uitzien. -» poeske.
poeske, s.n. dim. -> eag.
poeskje, v. Met water spelen (morsen).
poes, poes! Roepnaam voor kat.
poetse, v. Poetsen.
poetsgoed [oeôe], s.n. Poetspommade.
poffe, v. Poffen; op krediet kopen; op hete
kachel of in hete as erwten en bonen
poffen.
pofïerig, adj. Pafferig (van gelaat).
pofke, s.n. dim.; -s. Poffertje.
Poi*. Volkert. Achter - syn dam, achter
de mesthoop van Volkert: op het kerkhof. (Mesthoop lag bij het kerkhof te
Hoorn).
Poiom*. Oom Volkert.
pokkebrifke [o], s.n. dim.; -s. Pokkenbriefje.
pol [o], s. -len; -tsje. Pal. Raar te - komme,
het slecht treffen.
pol [ô], adv. Pal. - stean, pal staan. - noaden, precies noord.
polderbroad [ô], s.n. -en; -sje. Bruin
brood.
polderkist. s. -en; -je. Kist op 4-wielig
onderstel voor vervoer vloeibare mest
(gier). Ook de hele polderwein, -»jarrekist.
polderlosten [ôô], s.pl. Waterschapslasten. -> dyklost, dykschotting.
polderwem [ó], s. -en; -tsje. Gierwagen.
-»jarrekist.
pôle, s. -n; pôltsje. Veel; hoop; bult;
hooiopper. - opmaitsje, hooiopper
maken. - op 'e kop, bult op het hoofd.
Un - jild, veel geld.
pôlje, v. Hooioppers maken.
polkehier [o], s.n. Polkahaar.
polkeseep [ô], s. Soda. -» soada.
polm [6], s. -en. Palm (binnenkant van
hand); lengtemaat (oud; 10 cm).
polm [o], s. -en; -ke. Palmboom.
polmje [o], v. Zich aan handen hangend
langs iets voortbewegen.
Polmsnôn [ô], s. -en. Palmzondag.
polskje, v. Polsen.

POSTRINDER

pomp, s. -en; -ke. Pomp; duiker (onder
een weg).
pompswetter, s.n. Pompwater. -» seaswetter.
pon [o], s. -nen; -tsje. Pan.
ponde [o]. Te - litte, overhaast achterlaten.
pondeksel [ôèe], s.n. -s; -tsje. Deksel van
pan.
pondfebeure [ô], v. Pand verbeuren.
ponge, s. Geldbuidel.
ponhearing [o], s. -en; ponhearinkje. Panharing.
ponklear [6], adj. Panklaar.
ponlot [ôô], s. -ten; -sje. Panlat.
pons [ö], s. Punch (drank).
ponspons [ôô], s. -en; -ke. Panspons.
pontemyn („stille") [ô], s. -minen; -tsje.
Stil persoon.
pontyt, s. Bindboom voor voer hooi,
graan enz.
pontoffel [öo], s. -s; -tsje. Pantoffel.
pontsje [o], s.n. dim.; -sjys. Etensbordje.
pontsjerak [ô], s.n. Bordenrek.
pookgot [o], s.n. -ten; -sje. Pookgat van
plattepijpkachel.
pookje, v. Poken.
poon, s.n. ponen (poon); poontsje. Pond.
popel, s. -s; -tsje. Bies (voor vlechtwerk).
-> pid (pitrus).
popelje, v. Vlechten; sterk verlangen.
popkedraaier, s. -s; -ke. Kinderhorloge
zonder uurwerk, met plaatje; gammel
horloge.
poppewein, s. -en; -tsje. Poppewagen.
porje [ó], v. Porren; poken.
pos [o], adv. Pas. Noe -, nu pas. Hi is er
net oer, mar - te folie, hij is er niet
over, maar net te veel (dus eigenlijk
wel over). - achter dune, vlak achter
de duinen. - beroepe, nauwelijks verstaanbaar maken.
posje [ö], s. en n. Portie. Un -, veel.
posje [o], v. Passen; niet spelen bij kaartspel.
pos(poart) [o], s.n. Paspoort Hi hat syn krigget, hij is ontslagen.
pos'segel [ôée], s. -s; -tsje. Postzegel.
posse'lein [o], s.n. Porcelein.
posse'leingoed [óôe], s.n. Porceleinwerk.
posser [ô], s. -s; -ke. Passer.
postboat, s. -en; -sje. Postboot.
postoa'ri [o], s. -ën; -ke. Pastorie.
postrinder [ô], s. -s; -ke. Postbode.
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pot [6], s. -ten; -sje. Pot. So doof as un -,
erg doof. So ticht as un -, niet mededeelzaam.
potfetêre [o], v. Potverteren.
pot-iten [6], s.n. Eigenaardig persoon.
Raar -, wonderlijk iemand.
potkiker [ô], s. -s; -ke. Pottekijker.
potknikkerje [6], v. Knikkeren.
potload [o], s.n. -en; -sje. Potlood. De
lucht is so blaauw as -, de lucht staat
naar regen.
potloadzje [o], v. Potloden (zwart maken
van kachel).
pots, s. -en; -ke. Poets. - bakke, poets
bakken. Yn 'e -, mooi gekleed.
potsemakker, s. -s; -ke. Potsenmaker.
potsje [o], s.n. dim.; -sjys. IJzeren bus,
die wiel op as houdt; kleine pot; gewrichtsholte. De earem út et -, de arm
uit het lid.
potsje [ö], v. (Op)potten.
potsjekoek [6], s. -en; -je. s. -* tsjekoeke.
potsjeiam [6], s.n. -men; -ke. Lam, dat
met fles wordt gevoed. -» sok.
praaie, v. Praaien.
praat [ae], s. Praat. Der komt - f on, het
wordt ruchtbaar. Ik mei er gin - fon
heare, ik wil er niets van horen. Yn
un oare - slaan, op een ander onderwerp overgaan. Fon - komt -, één
gerucht leidt tot een ander.
praatsje [ae], v. Praten. Et -nde hôde, het
gesprek gaande houden.
praatsje [ae], s. dim.; -sjys. Praatje. Et
festrekt mar un -, het is alleen maar een
gezellig praatje.
prakke'saasje [ae], s. -sjys. Overpeinzing.
prakkesearje, v. Prakkezeren.
pratig [ae], adj. Spraakzaam.
preikje, v. Preken.
preikstoel [ôe], s. Preekstoel.
prent, s. -en; -sje. Prent; rare snaak.
presentearje, v. Presenteren.
presyske, s.n. dim.; -s. Precies persoon.
presje, v. Pressen.
preverje [éee], v. Prevelen.
priem, s. -en; -ke. Breipen; ijzeren pen
voor het meten van hooitemperatuur.
priiskront [ô], s. -en; -sje. Prijskrant.
priizig, adj. Duur.
priizje, v. Prijzen.
prik, s. -ken; -je. Tak of stok voor aanduiding vaarwater. Klein stukje aangespoeld brandhout. Ik kon him op un -,

PUNTHUUS

ik ken hem precies. Olie -ken yn et
werk stelle, al het mogelijke doen.
prinsepale [ae], s. -n. Bazig iemand.
prissemearje. v. Veronderstellen.
proai, s. -en; -ke. Prooi; erfenis. Jo ha
de - binnen, zij hebben de erfenis
binnen.
probearje, v. Proberen.
proeffjild, s.n. -en; -sje. Proefveld.
proegje, v. Proeven. -» proevje.
proem, s. -en; -ke. Pruim (vrucht; tabak).
Hi seit gin - for un korfol, hij is zeer
zwijgzaam (hij zegt het woord pruim
niet al krijgt hij er een mandvol pruimen voor). -» korfol.
proemje, v. Pruimen.
proemke, s.n. dim.; -s. Tabakspruim; kleine pruim.
proemtabak, s. Pruimtabak.
proestig, adj. & adv. -» prústig.
proevje, v. Proeven. -» proegje.
profyt, s.n. Profijt.
profitearje, v. Profiteren.
prokkereur, s._ -s; -tsje. Bazig persoon;
procureur. Ode -, bazig iemand.
promok, s. -ken; -je. Eigenwijs, bazig persoon.
pronk, s. Pronk. Yn 'e -, mooi gekleed.
pronkben, s. -en; -tsje. Pronkboon.
pronkje, v. Pronken.
pronsjelje [5], v. Textiel slordig ergens
induwen.
prop [o], s. -pen; -ke. Prop; klein dik
persoon. Erges mei op 'e -pen komme,
ergens mee voor de dag komen. Hi wae
wer op -pen, hij was er weer (na ziekte).
propje [o], v. Proppen.
propjende [o], adv. - fol, propvol.
propke [ö], s. dim.; -s. Borreltje; kleine
prop.
proppe [o], s. Bosje lang gras boven lager
gras uitstekend.
proppesjitter [ó], s. -s; -ke. Proppeschieter.
protestearje [èe], v. Protesteren.
prústig, adj. & adv. Parmant. -» proestig.
prut, s.(n.). Modder.
prutse, v. Prutsen.
prutsleat, s. Moddersloot.
pruttelje, v. Pruttelen; mopperen.
publisearje, v. Publiceren.
puike, s.n. -s; puikje. Lieveheersbeestje.
púl, s. puien; -tsje. Peul.
púlje, v. Doppen (bonen).
punthuus*. s.n. -huzen; -húske. Huis met
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piramidevormig dak, boven eindigend
in punt, waarop een plag (top); vandaar
ook topstolp geheten.
punttried, s.n. Prikkeldraad.

REDERI

pust, s. -en; -je. Puist,
• puste, v. Hijgen; blazen,
pústerig, adj. Met puisten.
, pútiel, s. -en; -tsje. Puitaal.

raai, s. Rij. Jo blouw op har - lezen, ramsk, adj. Teeldriftig (van schaap en
zij bleef lui liggen. Op 'e - oof, in volgkonijn).
orde.
rapé, v. Rapen. Er is gin jild -n oan, er
raaier*,s. Schreeuwende, tierende vrouw.
wordt met geld gesmeten.
raamke, s.n. dim.; -s. Raampje. -> raam- ratelje, v. Doorpraten; ratelen.
tje.
ratsjebel* [eè], s. Kletskous.
raamtje*, s.n. dim.; -tsjys. Raampje. rauwkot [ô], s. -ten. Niet bestaand beest
-> raamke.
om kinderen bang te maken.
raap, s. rapen; -ke. Raap; gat in kous. ravet, s. -en. Zwarte kraai; raaf.
Noe bin de rapen gear, nu is er ruzie. raze, v. Razen.
read, s.n. Rood.
For syn -, voor zijn kop.
read, adj. Rood. So - as un kraaltje, as
raapoalje, s. Raapolie.
bloed, as un hóane, heel rood.
raapsied, s.n. -en; -sje. Raapzaad.
readbont, adj. Roodbont.
raar, adj. & adv. Lelijk; eigenaardig.
raarke, s.n. dim.; -s. Eigenaardig persoon. I readbosje [ô], s.n. dim.; -jys. Roodborstje.
Do bist un -, je bent een wonderlijk reade bollen [ô],s.pl. Aardappelsoort.
i reade hoeng, s. Rode hond.
iemand.
reade iede, s. Roodaarde (voor glad maraauw, adj. & adv. Rauw.
ken van gebruind koper).
rabat*, s. -ten. Drukke jongen.
reade munje, s. Rode menie.
rabat*, s.n. -ten. Groot huis.
i readfonk, s. Roodvonk.
rabatte, v. Ravotten.
I readhout, s.n. Campêchehout, rood verfrabbele'ment* [eeè], s.n. Berisping.
rabbelesant*. s. -en; -sje. Remplaçant i hout.
(plaatsvervanger voor militaire dienst). readhuud, s. readhuden; -sje. Roodhuid.
rabbe(je*, v. Achter elkaar blijven praten. ; readschonk. s.n. Perzikkruid.
readsje. s.n. dim.; -sjys. Kleine rode.
rabyntsje, s.n. Kneutje. -> rebyntsje.
! reag, s.n. Rag. So fyn as -, heel vroom.
rabouw, s. -en. Deugniet (jongen).
| reagje, v. Ragen.
rachel, s. -s; -tsje. Rochel; fluim.
' ream, s. Room. De - is er oof, het beste
rachelje. v. Rochelen.
radys, s. -dizen; -dyske. Radijs.
is er af. -> rem.
raffel, s. -s; -tsje. Rafel.
reap, s. reppen; repke. Touw, waaraan vee
raitsje, v. Raken.
in de weide staat.
rak, s.n. -ken; -je. Rek (om iets op te reauw, s.n. Knot wol; familie. Pytsjys -,
leggen); latwerk op boerenwagen ter de familie van Pytsje.
rebyntsje, s.n. Kneutje. -* rabyntsje.
vergroting van laadcapaciteit.
rakje, s.n. dim.; -jys. Rekje (om iets aan reboejje, s. -s. Herrie; gekrakeel.
op te hangen) o.a. om platte pijp van rèd, s.n. -en; -sje. Rad; kamrad. Bi et oof, bij de pinken.
kachel.
rèd, adj. & adv. Vlug (praten).
rakket, s. -s; -sje. Rakker.
ram, s. -men; -ke. Ram (mannelijk schaap reddingboatschún, s. -schunen; -tsje. Reddingbootschuur.
en konijn).
rede, v. Redden. Him -, zich redden.
rame, v. Schatten.
Et sil him wol -, het zal wel in orde
ramme, v. Overvaren; rammeien.
komen.
rammelje, v. Rammelen.
rammelkos [ô], s. -sen; -ke. Rammelkast ! reder [ée], s. -s; -ke. Reder (v. schepen);
i schaatsenrijder.
(auto).
irede'ri [ée], s. -ën; -ke. Rederij.
rammenos [o], s. -sen; -ke. Ramenas.
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reed, s. reden; -sje. Schaats.
reedbôn, s. -en; -îsje. Schaatsband.
reedhout, s.n. -en; -sje. Schaatshout.
reed'izer, s.n. -s; -ke. Schaatsijzer.
reedzje, v. Schaatsenrijden.
reek, s. Rook.
reekboad, s.n. -en; -sje. Houten scherm
naast haardvuur voor betere trek.
reekfleis, s.n. Rookvlees.
reep, s. repen; -ke. Reep. -» soekelaadstreep.
reepsjitter, s. -s; -ke. Reepschieter (jongen op haringlogger).
rêg, s. -en; -je. Rug; laag walletje in land.
len bi de - op halje, kwaad van iemand
spreken. Ien op 'e - ha, verwachten, dat
iemand gauw sterft. -» êg.
rêgegraat [ae], s. -graten; -graatsje. Ruggegraat. -> rêgestring.
regelemant* [éee], s. -> reglemant.
rêgelings, adj. & adv. Ruggelings.
rêgestring, s. -en; -strinkje. Ruggegraat.
-» rêgegraat.
reglemant*, s. Iemand, die de zaken van
een gestrand schip regelde. -» regelemant.
reid, s.n. Riet.
reidscheare, v. Rietsnijden. -> reidsnie.
reidsegaar, s. -garen; -gaarke. Lisdodde.
reidsnie, -» reidscheare.
reidsoeker, s. Rietsuiker.
reinboog, s. -bogen; -boogje. Regenboog.
reine, v. Regenen.
reinig, adj. Regenachtig.
reinjos [ö], s. -sen; -ke. Regenjas.
remmontel [ô], s. -s; -tsje. Regenmantel.
reinwetter, s.n. Regenwater. „-: Aasters
yn 'e bonen", 't gaat regenen, want er
zijn Oosterschellingers op Westerschelling.
reisfeadig, adj. Reis vaardig.
rek, s. Poos.
reke [ée], v. Roken (v. kachel); reiken.
rekenig [ée], adj. & adv. Rokerig.
rekke, v. Rekken.
rekkenboek, s.n. -en; -je. Rekenboek.
rekkening, s. -en; rekkeninkje. Rekening.
Ik ha et niks yn -, daar houd ik geen
rekening mee.
rekkenje, v. Rekenen; verwachten; vorderingen innen. Ikmotmoan -, ik moet
morgen geld incasseren.
rekkenschip, s. Rekenschap.
rekker, s. -s; -tsje. Beugeltje op zeis en

RIEM

hark (voor bijelkaarhouden van gras).
rekleer, s.n. Elastiek. -» ilestyk.
rem, s. Rem; room. -> ream.
rentebrief, s. -brieven. Iemand, die veel
geld kost.
rep, s. Ruif. -> repstokken.
repe'raasje [ée], s. -sjys; -sitsje. Reparatie.
reppe, v. Reppen (zeggen; haasten). Jo
repte er netfon, zij praatte er niet over.
repstokken [ö], s.pl. Stokken, waaruit ruif
bestaat. -» rep.
rest, s. -en; -je. Saldo; groot aantal. Un minsken, veel mensen.
rest, s. Rust.
rêsthuus, s.n. -huzen; -húske. Rusthuis.
reuzel, s. Reuzel. -» rizel.
reve [ée], v. Reven.
rezyn, s. rezinen; rezyntsje. Rozijn.
ri, adj. Royaal, -ë hôn, royale hand. De
tsjies is te -, de kaas moet te dik
worden gesneden.
rib, s. -ben; -ke. Dunne balk; rib. Jim
kon de -ben teile, erg mager. Niks
op 'e -ben ha, mager zijn.
ribbekos [ô], s. -sen; -ke. Ribbenkast.
ribewiis, s.n. -wiizen. Rijbewijs.
ribschien, adj. & adv. Erg mager.
ribstik, s.n. -ken; -je. Ribstuk.
riddenearje, v. Redeneren.
ried, s. Raad; gemeenteraad. 71? -e gean,
te rade gaan. - schaffe, oplossing zoeken.
riede, v. Raden; gissen; roeren. -> riere.
riedeloas, adj. & adv. Radeloos.
riedem, s. Meelspijs van boekweitemeel
met boter en suiker (stroop-, met
stroop; spek-, met spek).
rieden, adj. Goede beurt gemaakt; geslaagd; geroerd (beslag). Et wae -, het
was geslaagd.
riedhuus, s.n. -huzen; -húske. Raadhuis.
riedling, s. -en; riedlinkje. Raadsel, -en
útstekke, raadsels opgeven. -* riedsel.
riedsaam, adj. & adv. Raadzaam.
riedsel, s.n. -s; -tsjys. Raadsel. -> riedling.
riedslaan [ae], v. Te rade gaan.
riedsmon [o], s. -nen. Raadsman.
riedssaai [ae], s. -salen; -tsje. Raadszaal.
riedssitting, s. -en; riedssittinkje. Raadszitting.
riem, s. -en; -ke. Riem; band; roeispaan.
Op 'e foaste -en sitte, vooraan zijn.
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riem, s.n. -en; -ke. Rijm.
rieme, v. Rijmen. -» riemje.
riemje, v. Rijmen. -> rieme.
riemstik, s.n. -ken; -je. Gedicht.
riere*, v. Roeren. -> riede.
Rigase bak, s. -ken. Beschilderde bak
vroeger door zeelieden meegebracht
uit Oostzeelanden.
Rigase bolsem, s. Elixer (bitter) uit Riga
voor borrrel.
rigel, s. -s; -tsje. Regel; rij; lijn. Op 'e oof, in vaste volgorde. Aaster -, rij
naast elkaar wandelende meisjes. Yn
'e -, in de regel.
riid, s. -en; -sje. Wagen vol. Un - hea,
een wagen hooi.
riid, s. Rijtoer. Op 'e -, een rijtoer maken
met huifwagen. -> op 'e riid; op 'e
riidwein.
riide, v. Rijden.
rüs, s. Rijst. Droege (stiive) -, droge
(stijve) rijst. So droeg as -, zo droog
als rijst.
riize, v. Rijzen.
riizenbri, s. Rijstebrij.
rijaal [ae], adj. & adv. Royaal. -» rojaal.
ryk, adj. & adv. Rijk. Ollemon te -, zich
heel rijk voelen.
rikelik, adj. & adv. Rijkelijk.
rikeljoeds sjeekte in earmeljoeds pankoeken roeke fier, van rijkelui's ziekte en
van pannekoeken van armen wordt
veel gesproken.
rikeluiswins [î], s. Rijkeluiswens.
ryksdaalder [ae], s. -s. Rijksdaalder.
ryl, s. rilen; -tsje. Engelse dans (reel).
rylje, v. Dansen (Engelse reel).
rimmetyk, s. Reumatiek.
rimmetikig, adj. Reumatisch.
rin, s. Loop. Ün hele -, een lange wandeling.
ringbead, s. -en; -sje. Ringbaard.
ringfjoer, s.n. Uitslag, die zich ringvormig
uitbreidt.
ringig, adj. Met (vuile) kringen.
ringje. v. Ringen.
ringriide, v. Ringrijden. -» ringstekke.
ringstekke, v. Ringsteken. -» ringride.
rinkelbol [ó], s. Ratelaar (plant); rammelaar (voor kinderen).
rinkelje, v. Rinkelen.
rinlampke, s.n. dim; -s. Looplampje.
rinne, v. Lopen. Hi rint er út, hij is een
uitblinker. De wrôd rint op syn ein, het

ROEGTE

einde van de wereld komt. -nde noas,
lopende neus. Mei de koer -, venten.
De bak rint, er loopt water in de regenbak. Et hos lit de molk -, het paard
laat de melk lopen (vóór het werpen
van veulen).
rinne*, v. Dik worden van melk voor
karnen.
rinsôn, s.n. Loopzand.
ripe*, v. Met zeis graan maaien.
rypje, v. Rijpen.
risikearje, v. Riskeren. -> ryskearje.
ryskant, adv. Riskant.
ryskearje, v. Riskeren. -> risikearje.
risselewearje*, v. Besluiten.
ritse, v. Klaarspelen.
ritskits. Snel.
ritúg, s.n. -tugen; -je. Rijtuig.
rizel*. s. Reuzel. -> reuzel.
rizen, s.pl. Kruipwilg.
roai, s. Schatting. Op 'e - oof, geraamd.
Om di -, daaromtrent.
roaie, v. Rooien (mikken). Et meienkorm
- könne, het goed met elkaar kunnen
vinden. Et liket no [ö] et roait net, het
lijkt nergens naar.
roailyn, s. -linen. Rooilijn.
roare, v. Eentonig praten.
roas, s. roazen; -ke. Roos.
roaster, s. -s; -ke. Rooster.
roazeboom, s. -bomen; -ke. Rozestruik.
roazig, adj. Rozig.
rob, s. -ben; -ke. Rob; zeehond; vriendelijk scheldwoord tegen jongen/man.
rochel, s. Fluim.
rodde [ö], s. Roof(je).
roed [ôe], s. -en. Roede; staaf; (gordijn-,
traproede); maat
(ruim 3.75 m; oppervlak ruim 14 m2).
roede [ôe], v. Aanraken. Gin groon -,
heel hard op paard rijden. -» houtroede (kinderspel).
roeftem. Weg! Et wae -, ze maakten dat
ze wegkwamen.
roeg, adj. & adv. Ruig. De wrôd is -, wae
him net redt is sloeg, de wereld is ruw,
wie zich niet redden kan is slaperig.
Yn 'e -e hole, blootshoofds. So - as un
fles, kaal. -» bleat.
roegelje, v. Vallen (bloesem, dennenaalden).
roegte, s. Ruigte (helm, droog gras).
- útbringe, droge grote schoonmaak van
boerenschuur.
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roekdoske jo], s.n. dim.; -s. Reukdoosje.
roeke, v. Ruiken.
roekeloas, adj. & adv. Roekeloos.
roekgoed [oeôe], s.n. Reukwater.
roem, s.n. -en. Ruim (van schip).
roem, adj. & adv. Ruim. Et net - ha,
het armoedig hebben; aangedaan zijn;
ernstig ziek zijn. - wetten veei water
(bij koken).
roemje, v. Ruimen (van de wind); verlichting geven. Et roemet wot, minder
benauwd voelen; wat meer geld omhanden krijgen.
roemte, s. Ruimte. Op -, op het vlakke
veld.
roep, s. -en; -ke. Roep; rups. -> roeps.
roeper, s. -s. -» omroeper.
roeps, s. -en; -ke. Rups. -> roep.
roepsk, adj. Vervallen; ongezond. Er útsjean, er slecht uitzien.
roes [ôe], s. Heel veel. Bi de -, grote
hoeveelheid. Op 'e - oof, ruwweg.
roezig [ôe], adj. & adv. Winderig (v. weer).
roezje, s. -zjys; -tsje. Ruzie. Slaande -,
hevige ruzie.
roggemoalenbri, s. Pap van roggemeel.
rogstrei, s.n. -ke. Roggestro.
rojaal [ae], adj. & adv. Royaal. -» rijaal.
rok, s. -ken; -je. Ruk. Yn ien -, achter
elkaar.
roke, v. Roken (sigaar).
rokfêrje, v. Zich gereed maken, voorbereidingen treffen; schurken.
rokje [ô], s.n. Laagje. Hi hat un - útdien,
hij is mager geworden.
rokje [ój, s.n. dim.; -jys. Rukje.
rokke, v. Rukken.
rôl, s. -en; -tsje. Rol (toneel); landbouwwerktuig voor het vlak rollen van land;
op een rol gezweeld hooi om tot een
hoop getrokken te worden. Op -en,
opgewonden.
rolla [ó], s. -s. Gemetseld deel van miliem
(achter koeien).
rôlje, v. Rollen.
romer, s. -s; -ke. Roemer.
rommeltsjysmerk, s. -en; -je. Rommeltjesmarkt.
rôn, s. -en; -tsje. Rand.
rondte, s. -s; rondtsje. Ronde. Jo kon him
tsjien kear yn 'e -, zij is hem ver de
baas. Hi doer de - net besoene, hij
durft de dames van een gezelschap
geen zoen te geven.

RUCHT

rondút, adv. Ronduit.
ronfelig [ô], adj. Gerimpeld; ruwig.
rong, s. -en; ronkje. Steun in schommel
en achterslagter voor zijkanten van
boerenwagen.
ronsel, s. -s; -tsje. Ransel.
ronsel, s. Slaag.
rônsetje, v. Ranselen.
rontsoen [ôôe], s.n. -en; -tsje. Rantsoen.
rook, s. Reuk.
roon, part. Gelopen.
roon, adj. & adv. Rond. Jo kon mei mi in fjouwerkdnt, ze kunnen met mij alle
kanten uit.
roon, adj. Karnklaar; melk met dikke laag
room. -» rinne.
roonfraag, s. -fragen; -fraagje. Rondvraag.
roongean, v. Op het rijtje af naar ieder
toegaan. Di sjeekte geet roon, die ziekte
is besmettelijk.
roongear, adj. & adv. Krom (van gestalte).
roonkomme, v. Rondkomen.
roonom, adv. Rondom. De lucht steet yn, de lucht staat rondom naar regen.
rop [ôj, s. Lichaam. Hi hat syn - fol, hij
heeft veel gegeten.
ros [ö], s.n. Ras; volk. Et frimde -, de
mensen van de vaste wal.
roskiem [o], s. Roskam.
rosp [ô], s. -en; -ke. Rasp.
rospe [ô], v. Raspen.
rosse [ö], v. Hard wrijven; hard rijden.
Et roste er oer, het ging heel snel.
rot [o], s. -ten; -sje. Rat. Un öde -, geslepen persoon.
rotgôns [ô], s. -gonzen; -gônske. Rotgans.
-» goas; gons; grauwgoas.
rotsje [o], v. Rotten.
rottefanger [o], s. -s; -ke. Rattenvanger
(hond).
rottekruud [o], s.n. Rattenkruit (vergif).
So joer as -, heel duur.
rottelje [ó], v. Stotend rammelen van
voertuig op oneffen weg.
rottestet [ôè], s. Rattestaart; ronde vijl.
rouwje, v. Rouwen.
rouwkaat [ae], s. -katen; -sje. Rouwkaart.
rouwkeap, s. Rouwkoop.
rucht, s.n. -en. Recht. For et - smite, de
rechtbank voorleggen.
rucht, adj. & adv. Recht; rechtvaardig.
Net - goed, een beetje ziek.
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ruchtbaarhyd, s. Ruchtbaarheid.
nichtbank, s. -en. Rechtbank.
ruchter, s. -s. Rechter.
ruchter, adj. Rechter (bijv. hand).
ruchtfeadig, adj. & adv. Rechtvaardig.
ruchting, s. -en. Richting.
ruchtingoanwiizer, s. -s; -ke. Richtingaanwijzer.
ruchtkeamer, s. -s; -ke. Raadhuis.
nichtoasom, adv. Precies het tegengestelde.
ruchtoerein, adv. Rechtop.
ruchtsje, v. Rechten.
ruchtsoof, adv. Rechtsaf.
ruchtút, adv. Rechtuit.
ruil*, s. Ruil; periode. Un moaie -, een
tijd mooi weer.

SCHEARESLIPER

niilebuitsje, v. Ruilen.
ruilje, v. Ruilen.
ruk, s. -ken; -je. Periode. Yn ien -, achter
elkaar. -» rok.
rún, s. runen; -tsje. Ruin.
Rusmon [o], s. Russisch schip.
russemotsek [eóè], s. -ken; -je. Jutezak.
rut, s.n. ruten; rútsje. Ruit. So klear as
un -, zonder onkruid (akker).
rutet, adj. Geruit.
rútsjegoed [ôe], s.n. Geruite stof.
ruw, s. -en; -ke. Vroegere hooihark met
maar één rij verticaal staande houten
tanden.
ruwe, v. Rijgen.
ruwer, s. -s; -ke. Stokje met open zaagsnede voor ophangen van botwant.
S

saaie, v. Werpen, gooien, keilen (over het schaaldeel [ae], s.n. -delen; -deeltsje.
water).
Schaaldeel (plank met bast op lange
sabbys. Hi hat er gin - fon, hij weet er
smalle kanten).
niets van.
schaamje, v. Schamen.
sachts, adv. Zachts, zonder bezwaar. schaar, s. Schare.
-» safts.
schaffe, v. Eten. -» schafte.
saft(s), adv. Zachts, zonder bezwaar. schafyije, v. Schavelen (schuren van
-» sachts.
touw tegen iets).
saggerün, s.(n.). Chagrijn.
schafte, v. Eten. -» schaffe.
sakje, v. Zakken; bedaren; verminderen schake, v. Schaken.
(van pijn). Jim - litte, je laten (af-) schammel, s. -s; -tsje. Draaiend bovendeel
zakken.
van foarslagter van boerenwagen; koe
saksel, s.n. Zinksel. -» sinksel.
die slecht op de poten staat.
salighyd [ae], s. Zaligheid. Fon ev/ighyd schampe, v. Schampen.
tot -, langdurig.
schangedinen [á], s.pl. Halverwege door
saling [ae], s. -en (-s); salinkje. Zaling
koord bijeengehouden
gordijnen,
(dwarsklamp aan mast).
waardoor ze onderaan wijder uitstaan.
sangerig, adj. Licht aangebrand (melk, schanje [á], v. Wijdbeens gaan staan.
pap), -e pine, zeurderige pijn.
schares, s. -en; -je. Eigenaardig persoon.
sanikje [ae], v. Zaniken.
scharlapsen*, s.pl. Lurven. Yn syn -pakje,
sant*, s. Tractatie. Dot is un -, dat is
in zijn lurven pakken.
heerlijk.
scharrejagerswear, s.n. Buiig weer.
sapke, s. Gezuurde melk (vocht eruit); scharrelje, v. Scharrelen.
ook gegeten met roggebrood erin.
scheade, s. -n. Schade.
sas*, s. Sas. Yn syn -, in zijn sas. Yn scheadefegoeding [ôe], s. -en; -fegoe'e - hinne, er netjes heen. -> sasje.
dinkje. Schadevergoeding.
sasje*, s.n. -jys. Soort mannenvest. -> sas. scheadelik, adj. & adv. Schadelijk. - laitssassen, s.pl. Voegen. Út syn -, uit zijn je, smadelijk lachen.
voegen.
scheade, s. -s. Weegschaal. (Ook schealschaai, s.n. Afstammelingen; geslacht. Et jes.)
ôde -, het oude geslacht.
scheamel, adj. & adv. Schamel.
schaaie, v. Tot dezelfde nakomelingschap scheapring, s. -en; -rinkje. Stok met weerbehoren. Hi schaalt er nei, hij lijkt op
haak om emmer water te putten.
schearesliper, s. -s; -ke. Schareslijper.
een bepaalde familie.
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schearmês, s.n. -en; -meske. Scheermes.
Hi hat un bek as un -, hij heeft een
grote mond.
schearstok [o], s. -ken; -je. Een van de
drie balkjes voor verbinding voor- en
achterdeel van boerenwagen.
scheauw, s.n. -en; -ke. Schoof. Et
kon belter fon un - as fon un bon,
het kan beter van een stad dan van een
dorp.
schei, s. -en. Grensscheiding (v. land).
schei*, s. Zakdoek door jongen en meisje
vastgehouden bij scheisak/en (vangspel). -» scheisakje, scheisekje.
scheie, v. Scheiden.
scheifot [o], s.n. Vet van de darmen.
scheinsprút, s. -spruten; -sje. Zomersproet.
scheisakje, v. Spel op Pasen van jongens
en meisjes, waarbij een paar (verbonden
door een zakdoek) iemand moet tikken
zonder de zakdoek los te laten.
scheisekje, v. -» scheisakje.
scheldoek, s. -en; -je. Schort.
schelmstik*, s.n. -ken; -je. Schelmstuk.
schemp. Voordeliger positie kiezen bij
tippen (balspel).
schepper, s. Schepper. - in schruwer wêze,
alles te zeggen hebben.
scher, s. -ren; -ke. Schaarde; beschadiging in de snede van mes e.d.
scherm, s. -en; -ke. Scherm (takken, stro,
helm gebruikt voor opstuiven van
zanddijk).
schermje, v. Schermen.
scherp, s.n. Scherpte; schelpgrit voor kippen. - yn 'e bek, iets scherps in koeiebek. Et hos steet op -, het paard heeft
hoefijzerdoppen tegen gladheid. ->
scherpte.
scherpte, s. Scherpte; schelpgrit voor kippen; scherpte (van mes, antwoord).
-) scherp.
sehet, s. -ten; -sje. Schoot (voorkant van
vrouwenkledingstuk).
schetring, s. -en; -rinkje. Watersnip.
schetterje, v. Schetteren.
scheuvels*, s.pl. Schaatsen.
schibes* op gean [ô], v. Weggaan.
schybje, v. Vatten; oplopen. Koude -,
kou vatten.
schieme, v. Afscheppen (room, vet). -»
schiemje.
schiemer*, s. Uitplas getrapte straal water.

SCHILPESOEGER

schiemersjen [eè], s.n. Touw tegen slijtage (op schip). -> schimonsjen.
schiemje, v. Afschuimen (met schuimspaan). -» schieme.
schien, adj. & adv. Schoon, zindelijk.
- om un hols, helemaal bedorven (gedrag). - wei, helemaal weg. - jecht in
dei, helemaal licht, -e huzen winne gin
jild, met schoonhouden wordt niets
verdiend.
schienpraatsje [ae], v. Verontschuldigen.
schiep, s.n. Schaap. Et - is diaken wonen,
het schaap heeft een zwelling (búltsje =
collectezakje) aan hals.
schiepeschier, s. -en; -ke. Schaar voor
schapenscheren.
schiepscheare, v. Schapenscheren.
schier, s. -en; -ke. Schaar.
schiering*, s. Vrees. Yn 'e - sitte, in de
benauwdheid zitten.
schiif, s. schiiven; schiifke. Schijf. Ergeet
folie oer schiiven, er wordt veel geld
uitgegeven.
schiifsjitte, v. Schijfschieten.
schik, s.n. Schik; reden. Wi koenen er
mei - net buten, wij konden er met
reden niet buiten.
schil, s.n. -len; -tsje. Knippatroon. -» patroan.
schyl, s. schilen; schyltsje. Schil.
schilde'ri, s.n. -én; -ke. Schilderij. Et wae
un -, het zag er prachtig uit.
schile, v. Schelen; verschillen; haperen.
Et schylt de helt net, het is vrij goed.
Er mot folie - as et de helt schylt, het
gaat nogal. Schylt erwotoan ?, hapert er
iets aan?
schilfer, s. -s; -tsjys. Schilfer (dun schubje
of laagje van iets).
schilfer, s.n. Schilfer (roos).
schilferje, v. Schilferen.
schylfis(k), s. -fissen (-fisken); -fisje
(-fiskje). Schelvis.
Schyije, s.n. Westerschelling.
schyfje, v. Schillen.
Schyljelôn, s.n. Terschelling.
Schyljelôner, s. Terschellinger.
Schyljer, s. -s. Westerschellinger.
Schyljer, adj. Westerschellinger.
Schytjers, s.n. Westerschellings (dialect).
schilp, s. -en; -ke. Schelp.
schilpepôd, s.n. -en; -sje. Schelpenpad.
schilpesoeger [oê], s. -s; -ke. Schelpenzuiger.
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schimer, s. Schemer.
schimerje, v. Schemeren.
schimerjoon, s. -jonen. Schemeravond.
schimmaitsje, v. Schoonmaken.
schimmelje, v. Schimmelen.
schimonje [ô], v. Schiemannen; werken in
rommelige ruimte. Hl schimonne er yn
om, hij rommelde wat.
schimonsjen [ôè] s.n. Schiemansgaren
(o.a. tegen slijtage). -> schiemersjen.
schimpe. v. Schimpen.
schyn, s. Schijn.
schyndead, adj. Schijndood.
schine, v. Schijnen.
schinke, v. Schenken.
schynsel, s.n. -s; -tsje. Schijnsel.
schipfeat, s. Scheepvaart.
schipfleis, s.n. Schapevlees.
schipfot [o], s.n. Schapevet.
schipkesile, v. Scheepjezeilen.
schipmêltsje, v. Schapen melken.
schipmolk. s.n. Schapemelk.
schippe-ammerke, s.n. dim.; -s. Emmertje
voor het melken v. schapen. -> schippetobke.
schippeblom, s. -men; -ke. Witte klaver.
schippegès, s.n. -sen; -ke. Schapegras.
schippegraauw, s.n. Kleur van wol van
zwarte schapen.
schippekop [o], s. -pen. Schaapskop; domoor.
schippentsjies, s. -tsjiezen; -tsjieske.
Schapekaas.
schippentsjieske, s.n. Rondbladig kaasjeskruid.
schipperje, v. Schipperen.
schipperke, s.n. dim.; -s. Schippertje
(kleine waakhond; kleine stoeltjesklok;
klein staand spinnewiel).
schipper te foet, s. -s te foet. Schipper af.
schippetyk, s. -tiken; -je. Schapeteek.
schippetobke, s.n. dim.; -s. Houten emmertje voor schapenmelken. -> schippe-ammerke.
schipsfolk, s.n. Scheepsvolk; bemanning.
Et - is er oof, het meeste onkruid is
er uit (van akker).
schipsrucht, s.n. Scheepsrecht. Trea kear
is -, driemaal is scheepsrecht.
schir, adj. & adv. Grijs. So - as ysk, zo
grijs als as. -> griis.
schirje, v. Schuren.
schirre, s. schirke. Schimmel (paard).
schirre krae, s. kraën. Bonte kraai. Ol sil

de - -ën et útbringe, het zal toch bekend worden.
schirsôn, s.n. Schuurzand.
schyt, s.n. Drek.
schyt!, interj. Het kan niets schelen.
- ollegear, het hindert niets.
schite, v. Schijten. Ik sil di wot -, loop
heen.
schitebroek, s. -en; -je. Bangerd.
schiteldeftig*, adj. Overdreven deftig.
schitende, adj. & adv. Erg bang.
schiter, s. Schijter. Un bange-, bangerd.
schite'ri, s. Diarree. Oan 'e -, aan buikloop lijden.
schiterig, adj. Kleinzielig. Jo is - schien,
zij werkt overdreven schoon.
schythak, s. -ken; -je. Open hiel; winterhiel.
schythuus, s.n. -huzen; -húske. Plee; eigenwijs persoon.
schyts, adj. Klein. Un - eintsje, een klein
eindje.
schytsek [è], s. -ken; -je. Bangerd.
schitterje, v. Schitteren.
schoai, s. Bedelarij. Op 'e -, proberen
iets gratis te bemachtigen.
schoai, s. -en; -tsje. School (menigte)
(vissen).
schoan*, conj. Ofschoon.
schoat, s. -en; -sje. Schort; schoot
(v. schip); onderste deel van jak
(klederdracht).
schoatsfel [è], -len; -tsje. Schootsvel.
schob, s. -ben. Schub.
schobberd, s. -s; -sje. Schobbejak.
schôd, s. -en. Schaduw; grote hoeveelheid. Er siet un - beien, er zaten heel
veel bessen.
schodder, s. -s. Schudder (hooischudmachine).
schodfoering [ôe], s. -en; -foerinkje. Uitbrander.
schodfork [oo], s. -en; -je. Tweetandige
stompe vork voor stroschudden bij
dorsen met paarden.
schôdig, adj. Schaduwachtig.
schodkopje [oô], v. Schudden van hoofd.
schodzje, v. Beven; schudden; uier van
schaap of geit „kneden" voor meer
melk; ook knêde.
schoef [oê], s. schoeven; schoefke. Schuif.
schoefdoar [oê], -en; -ke. Schuifdeur.
schoei [ôe], s. -en; -tsje. School(gebouw);
les; kunstrichting. Degrette-, de lagere

SCHIMER
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school. De - is oan, de school is begon- schorfotsjend [óó]. adj. & adv. Schoornen. Te schölle [ó], naar school.
voetend.
schoelbank [ôe], s. -en; -je. -> scholbank. schork [ó], s. -en; -je. Schurk.
schoelbestjoer [ôeôe], s.n. -en. Schoolbe- schorkje [ó], v. Schurken; met vleugels in
stuur.
het zand slaan van vogels.
schoelfeest [ôe], s.n. -en; -sje. School- schostien [ö], s. Schoorsteen.
feest. -» scholfeest.
schostienflap, s. -pen; -ke. Verplaatsbare
schoem, s.n. Schuim.
stok met plankjes tegen inslaan van
wind in schoorsteen.
schoembekje, v. Schuimbekken.
schostienkleedsje [ö], s.n. dim.; -sjys.
schoeinje, v. Schuimen.
Kort kleedje onder aan schoorsteenschoemrubber, s.n. Schuimrubber.
mantel.
schoemsoegje [oeoê], v. Schuim uit drop- schostien'montel
[öô], s. -s; -tsje. Schoorwaterflesje zuigen.
steenmantel.
schoen [ôe], s. schoen, (schonnen) [ó];
schostienreagje [ö], v. Schoorsteenvegen.
schontsje [ó]. Schoen.
schostienschrobster [ôo], s. -s. Schrobster
Schoenlapperke, s.n. Dans.
van onderste deel van schoorsteen
schoenmakker, s. -s; -ke. Schoenmaker.
(kreeg daarvoor een borrel).
schoenpoetsgoed [ôeoeôe], s.n. Schoen- schot [o], s. -ten; -sje. Schat; schot.
smeer.
fjonwer, s. Schotse Vier (volksschoentrekker [ôe], s. -s; -ke. Schoen- Schotse
dans). -» Schotsje fjouwer.
lepel. -» schonnetrekker.
schotsje [ó], s.n. dim.; -sjys. Gemakkelijke
schoer [ôe], s. -en; -ke. Scheur.
kans bij kinderspel
schoere [ôe], v. Scheuren; grasland om- Schotsje fjouwer -> Schotse fjouwer.
ploegen; helpen; trekken. Et schoen er
trog, het gaat er raar van langs; pijn- Schotte [ô], v. Schatten.
scheuten trekken er door. len er trog -, schottel [ö], s. -s; -tsje. Schuifgrendel.
iemand er door helpen. Un kies - litte, schotter [ô], s. -s. Schatter.
een kies laten trekken.
schouw*, adj. & adv. Ruw. Et gie er - trog,
het ging er ruw toe.
schoeve [oê], v. Schuiven.
schouwen, part. Geschoven. -> schoon.
schoffelje, v. Slepend lopen.
schouwerblêd, s.n. -en; -sje. Schouderschoft, s.n. -en; -je. Poos.
blad.
schokke [ô], v. Schokken; betalen.
schol, s. -len; -tsje. Schol. Bot in -, kin- schouwertos [o], s. -sen; -ke. Schoudertas.
schouwje, v. Beoordelen. De lucht -, het
derspel met stenen. -» kop.
weer beoordelen voor weersverwachscholbank [ó], s. Schoolbank. -» schoelting. Wetterloazing -, waterlozing bebank.
oordelen.
scholfeest [ó], s.n. Schoolfeest. -» schoelschouwmontel [ô], s. -s; -tsje. Schouderfeest.
mantel; pelerine.
schollapper [ó], s. -s; -ke. Vlinder.
schraal [ae], adj. & adv. Schraal; mager.
schölle (te -) [6]. Naar school.
schraalje [ae], v. Minder en ongunstiger
scholm [o], s. -en; -ke. Schalm.
van richting worden van wind.
scholmeister [ó], s. -s; -ke. Schoolmeester. schrabje, v. Schrabben; schrapen.
scholper, s. -s. Schuine steun vóór aan schramme, v. Schrammen.
kruiwagenbak.
schreauwe, v. Schreeuwen; huilen.
scholtiid [ó], s. -en; -sje. Schooltijd.
schommelje, v. Schommelen. -» touterje. schrep, adv. Schrap. - sette, schrap zetten.
schone, s. -n; schoontsje. Klamp; schelf. schreppe, v. Haasten.
schrikke, v. Schrikken.
Hea-, hooiberg. -» pôle.
schrikkeljier, s.n. -en. Schrikkeljaar.
schonk, s. -en; -je. Dijbeen.
schrik noch wrik. Er sit - yn, oersterk
schonlapper [ó], s. Schoenlapper.
(van stof).
schonnetrekker [ó], s. -s; -ke. Schoenlepel.
schriktried, s.n. -en (-tridden); -sje (-tridschoon*, part. Geschoven. -» schouwen.
sje). Schrikdraad (elektrische afrasschoonje, v. Schelf maken.
tering).
schor [o], ([ó]), adj. & adv. Schor.
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schrinkelig, adj. Benig. Er - ùtsjean, er
benig uitzien.
schroad. s. -en; -sje. Schroot; smalle
plank.
schroadzje*, v. Zuinig zijn.
schrobje, v. Schrobben.
schroed* [ôe], s. Mêgere -, mager als
hout.
schroeve [oê], v. Schroeven.
schromfelig [ö], adj. Schrompelig. ->
schronfelig.
schromfelje[5], v. Schrompelen. ->schronfelje.
schronder [ô], adj. & adv. Schrander.
schronfelig [ö], adj. Schrompelig. -»
schromfelig.
schronfelje [5], v. Schrompelen. ->
schromfelje.
schrutel, adj. & adv. Verlegen; bang (ook
van paard).
schruwe, v. Schrijven. Erges op -, ergens
op inschrijven.
schruwer, s. -s; -ke. Schrijver; secretaris.
schruwmasine, s. -n; -masyntsje. Schrijfmachine. -> schruwmesyn; schruwmesine.
schruwmesyn, s.n. Schrijfmachine. -»
schruwmasine; schruwmesine.
schruwmesine, s. -n; -mesyntsje. Schrijfmachine. -» schruwmasine; schruwmesyn.
schudels, s.pl. Vaatwerk.
schuifjes, s.pl. Op - rinne, klaplopen.
schuinoer, adv. Schuin tegenover. - rinne,
weggedeelte schuin afsteken. -» schúinsoer.
schuinsoer, adv. Schuin over(steken).
-» schuinoer.
schuiver, s. Schuiver. Hi noom un -, hij
nam een grote sprong.
schúl (te - ) . Verscholen.
schúldoek, s. -en; -je. Afwasdoek. So slop
as un -, zo slap als een vaatdoek.
schulebank, s. -en; -je. Rek met borden,
vaak boven regenbak; ook bank, waar
afwas op gedaan wordt.
schulewetter, s.n. Afwaswater; slappe
thee of koffie.
schulewoske [ö], v. Vaat wassen.
schutje, v. Schuilen.
schúlplak, s.n. -ken; -je. Schuilplaats.
schúltsje, s.n. dim.; -tsjys. Schoteltje.
schún, s. schunen; -tsje. Schuur.
schúndoar, s. -en; -ke. Schuurdeur.
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schúntsje, s.n. dim.; -tsjys. Schuurtje; dak
van gedeelte boven schuurdeur tot dak.
schut, s. schuten; -sje. Schuit.
schuthok [o], s.n. -ken; -je. Hok, waarin
onbekend ongeoorloofd loslopend vee
opgeborgen wordt.
schutjild, s.n. Kosten voor het vastzetten
van ongeoorloofd loslopend vee.
schutlyn, s. -linen; -lyntsje. Touw, waarmee ongeoorloofd loslopend vee gevangen wordt.
schutpeal, s. -pellen; -peltsje. Paal waar
onbekend ongeoorloofd loslopend vee
aan vastgezet wordt.
schutsnoer, s. -en; -ke. Strik in touw als
bewijs van vastzetten door schutter.
schutte, v. Vangen van loslopend vee.
schutter, s. -s; -ke. Iemand aangesteld
voor het vastzetten van ongeoorloofd
loslopend vee; schutter.
schutting, s. -en; schuttinkje. Waterkering, houten wand dwars in sloot
tegen te grote waterafvloeiing.
se, pron. Zij (sing, en pi.).
sea, s. -ën; -ke. Welput.
seag, s. -en; -je. Zaag. Hi kon lige as un -,
hij kan erg liegen.
seagfylje, v. Zaagvijlen.
seagsel, s.n. Zaagsel.
seagsette, v. Zaag zetten (tanden even
wijd).
seare-eagenblom, s. -men; -ke. Duizendblad.
searkriend, adj. Kleinzerig.
seaswetter, s.n. Putwater. -> pompswetter.
sêd, „Kom maar" (bij verstoppertje).
sêde, s. -n; sêdsje. Zode.
sédelikhyd [ée], s. Zedelijkheid.
sêdenstekke, v. Zoden afsteken.
sédepreik [ée], s. -en; -je. Zedepreek.
see, s. -ën; -tsje. Zee. So de - et opjugt,
zoals het is.
seefeatschoel [ôe], s. -en; -tsje. Zeevaartschool.
seefolk, s.n. Zeevolk.
seegot [o], s.n. -ten; -sje. Zeegat.
seejoed(s) [ôe], s. Zeelui. -» seeljoed.
seekaat [ae], s. -katen; -kaatsje. Zeekaart.
seekraal [ae], s.n. Zeekraal.
seel, s.n. Hengsel (van emmer); halstouw
van gestalde koe.
seerjoed(s)* [ôe], s.pl. Zeelui. -> seejoed.
Seelôn, s.n. Zeeland.
seepkop [ö], s. -pen; -ke. Zeepkommetje.
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seepsoppig [o], adj. & adv. Als zeepsop.
seesjeek, adj. Zeeziek.
seeslaad, s.n. Zeesla.
seestir, s. -ren; -ke. Zeester.
seewetter, s.n. Zeewater.
seezwize, s. -n. Zegswijze.
sêft, adj. & adv. Zacht. - as side, zacht
als zijde.
segaar [ae], s. -garen; -gaarke. Sigaar.
segarebôntsje, s.n. dim.; -tsjys. Sigarebandje.
ségel [ée], s. (n.) -s; -tsje. Zegel; rentezegel.
ségeQe [éee], v. Zegelen.
segen [ée], s. Zegen. - er mei, door verkoper gezegd tegen koper bij verkoop.
segenje [éee], v. Zegenen.
seil, s.n. -en; -tsje. Zeil (aan mast, molenwiek, tent). Mei steande -en achterút,
hard achteruit. Op him te - gean, hem
navolgen. -» syl; steand.
seiljèn, s.n. Zeilgaren.
seilmakker, s. -s; -ke. Zeilmaker.
seilnel [è], s. -len; -tsje. Zeilnaald.
seilstien, s. -stinnen; -stintsje. Magneet
(ijzersteen).
sein, s. -en; -tsje. Zeis.
seinstok [ö], s. -ken; -je. Zeissteel.
sek, s. -ken; -je. Zak. Bi de -fekôcht, per
zak verkocht. Er wordt wol es mear un tichtboon, (o! is hi net fol) (ol is et net
mei kroppen), ophouden met eten vóór
men genoeg heeft.
sekfol, s. -len. Zakvol.
sekkoek, s. -en; -je. Jan in de zak. -» wite
suster.
seklinnen, adj. Jute.
sèkring, s. -en; sekrinkje. Zakring (voor
verkleining vulopening van plattepijpkachel).
sèkrinne, v. Zaklopen.
seks, num. -en. Zes. Mei syn -, met zijn
zessen. -» telwêd.
sekste, num. Zesde. -> telwêd.
seksteholf [ô], num. Vijf en een half.
sekstelei, adj. Zesderlei. -> -lei.
sekstien, num. Zestien. -» telwêd.
sektsjettel [èèe], s. -s; -tsje. Zakketel.
selde, adj. pron. Zelfde.
selde'ri, s. Selderij.
self, pron. Zelf. Op Jim - w'eze, eigen
huishouding hebben. Om jim - tinke,
zich ontzien.
selffewyt, s.n. Zelfverwijt.

selfkónt [o], s. -en; -sje. Zelfkant.
seIfmoa(r)d, s. -en. Zelfmoord.
selfstônig, adj. & adv. Zelfstandig.
selling, s. -en; -linkje. Plas water om
gestrand schip.
selot [ô], s. -ten; -sje. Sjalot.
seningen*, s.pl. Zenuwen.
sent, s. -en; -sje. Cent. Hi is op 'e -en,
hij is zuinig.
sentfekeapje, v. Voor een cent snoepgoed
kopen.
senze, v. Zengen; pluisjes van geplukte
vogel eraf branden. -> sinze.
sêre, s. -s. Serre.
set, s. -ten; -sje. Zet; daad; sprong: duw.
Un misse -, een verkeerde daad. Hi
noom un -, hij nam een sprong. Ik
joog him un -, ik gaf hem een duw.
setboer, s. Zetboer.
set yn!, interj. Tegen paard gezegd als
dit tussen de strengen moet stappen.
-» stap yn.
setmoal, s.n. Zetmeel.
sette, v. Zetten; poten; doen; ontstaan;
lopen. Jim er to -, iets gaan doen.
Hi koom er oan -n, hij kwam er hard
aan lopen. Un top -, een tol laten
draaien. De frucht mot him nog -, de
bloesem moet nog vrucht worden.
senre [eû], v. Zeuren.
seuventig, num. Zeventig. -» telwêd.
seve [ée], v. Zeven.
se'wiis, s.n. -wiizen; -wiiske. Servies.
seze, v. Zeggen. Ik ha di te -n, ik waarschuw je. Et seit best, dat is een vriendelijke toezegging. De iene kear seit de
oare net, een volgende keer kan het
wel anders gaan. Wi ha et net om et -n,
wij hebben het niet voor het zeggen.
Om te -n, geboorte, huwelijk of dood
huis aan huis meedelen.
sezen, s.n. Zeggen. Et - is, men zegt.
sieht, s. -en; -sje. Zicht (kort model zeis
voor het afsnijden van graan).
sieht, s.n. Zicht. Et - wae min, het zicht
was slecht. -» sigt.
sichterswyn, s. Droge wind.
sichtheak, s. -en; -je. Zichthaak: stok met
licht gebogen gepunt dwarsijzer om
gezichte halmen op hun plaats te
brengen.
sichthout, s.n. Zichtsteel.
sichtsje, v. Zichten.
siddet, part. Gezaaid; bezaaid. Wi ha de
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wottels -, wij hebben de wortels ge- sylbeag, s. -en; -je. Trektuig voor paard.
zaaid. Et lei -, het lag bezaaid (met sylberg, s. -» sylbeag.
voorwerpen, vruchten, enz.). -» sidzje. sile, v. Zeilen.
syddoar, s. -en; -ke. Zijdeur.
sylfeat, s. Zeilvaart.
side, s. Zijde (stof).
sil(le), v. Zullen. -» solle.
side, s. -n. Zijde, kant. Ruchter -, rechter sylschip, s.n. -pen; -ke. Zeilschip.
zij. Un - spek, een zij spek. De -n hoppen de rég, erg dik. Op - komme, naast. syltergjen*, s. Maar even van iets kunnen
genieten (kleine lekkernij, even roken).
sidèr [è], interj. Ziedaar.
syltsje, s.n. dim.; -tsjys. Duiker in sloot;
sid-ie(r)pel, s. -s; -tsje. Pootaardappel.
halteplaats bij rijtoer (op 'e riid).
sydmorre [ó], -n; -morke. Zijmuur.
- maitsje, plasjes water met elkaar versydnel [è], -len; -tsje. Zijnaald (van kap
binden (door kinderen).
en oorijzer). -> kappespil.
sylwear, s.n. Weer om te zeilen.
sidsied, s.n. Zaaigraan.
simmer, s. -s. Zomer, -s, 's zomers. De -s,
de zomer na een genoemde datum.
sidzje, v. Zaaien. -> siddet.
Di -, die bepaalde zomer. Bi de -,
sied, s.n. Zaad; graan.
tegen de zomer.
siedhok [6], s.n. -ken; -je. Hok (op zolder)
simmerblomke, s.n. dim.; -s. Madeliefje.
voor graan.
siedkorrel [ó], s. -s; -tsje. Zaadkorrel. simmerdeis, adv. 's Zomers.
simmerhúske, s.n. dim.; -s. Zomerhuisje.
siedriide, v. Graan binnenhalen.
siedschep [è], s. -pen; -ke. Houten graan- sin, s.n. Zin (gedachte); lust; bedoeling;
genoegen. Et - is er oof, de lust is er
schop (vaak zelfgemaakt).
af. Et is myn - net, het is mijn wens
siedzje, v. Zaad gaan dragen. De stikel
niet. Un goed - ha, goed gehumeurd
siedet, de distel draagt zaad.
zijn. Mei -, met opzet.
sien, s. -en; -tsje. Beekje; sloot.
sien, s.n. -en; -tsje. Pees in vlees. -> syn. sin*, s. Zoon. -> soan.
sierseltsje*, s.n. dim.; -tsjys. Heel klein syn, s.n. Taaie draden en pezen in vlees;
zeen. -> sien.
beetje (melk in thee).
sifer, s.n. -s; -tsje (-ke). Cijfer. Un nul syn, pron. Zijn.
for et -, een onbeduidend persoon. Sindeklaas [ae], s. -klazen; -klaaske. Sinterklaas.
siferje, v. Cijferen.
sigt*, s. Kuiltje als scheiding tussen twee Sindeklaasjoon [ae], s. Sinterklaasavond
(6 dec).
percelen. -» sieht.
siige, v. Tochten; trekken. Et -t so, het Sindeklaaspak [ae], s.n. -ken; -je. Sinterklaascostuum.
tocht zo.
siiges, s.pl. Ingeademde lucht. De - bin Sindekiazemontsje [o], s.n. dim.; -tsjys.
Speculaasje.
kôd, de ingeademde lucht is koud.
sindeklazepoeë, s. -n. De grootmoeder
Sijke, vrouwennaam.
van Sinterklaas komt ook als verkleed
sik, s. -ken; -je. Baard.
persoon met Sinterklaas op Terschelsik, s. -ken; -je. Geit. Ook roepnaam.
ling voor.
syk, s. siken. Ademtocht. De léste -, de sinderom, s. -s. Sinterklaas (gemoedelaatste adem. -» siken.
lijke).
syk, s. Zoek (op -). Hi is om et hos te -, sinen, pron. De of het zijne.
hij is het paard aan het zoeken.
singelier, adj. Singulier; vreemd; zondersiken, s.pl. Adem. Achter-, achter adem.
ling.
Bi -, op adem. De - bin wei, de adem- singerje, v. Licht tintelend, zeurig en
haling is opgehouden. -> syk.
pijnlijk gevoel. Et singert er so trog, het
sykje, v. Zoeken. Hi siket om et hos, hij
tintelt wat en doet pijn.
zoekt naar het paard.
sinke, v. (sonk; sonken) Zinken.
sykjecht [è], s.n. -en; -sje. Zoeklicht.
syl, s. silen; -tsje. Afwateringssloot(je); sinksel, s.n. Bezinksel. -» saksel.
sinkstik, s.n. -ken; -je. Zinkstuk.
sluis.
syl, s. Kalme gang. Yn 'e -, rustig bezig. sinloas, adj. Zinloos.
Op him te - gean, hem navolgen. -> seil. sinne, v. Zinnen; aanstaan.
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sintaurus, s. -sen; -ke. Duizendguldenkruid.
Sintematten [á], s. Sint Maarten.
Syntsjan, s.n. Feest op 25 juni, nadat
eerst zandpaden in orde gebracht waren. Vroeger ook feest op 24 juni. Dit
verplaatst naar 2e zondag na 25 juni
voor rijtoer (op 'e riid).
sintúg, s.n. -tugen. Zintuig.
sinze [î], v. Kleine pluisjes van geplukte
vogel wegbranden. -> senze.
sipel, s. -s; -tsje. Ui.
siperje, v. Sijpelen.
sisel, s. -s; -tsje. Kleine zicht voor rietsnijden.
siso [ö], interj. Ziezo.
sitfleis, s.n. Gin - ha, niet lang kunnen
zitten.
sitplak, s.n. -ken; -je. Zitplaats.
sitte, v. Zitten. Et - litte, het opgeven.
sjachelje, v. Sjachelen (kaartspel).
sjam, s. -men; -ke. Vogelverschrikker. As
un - yn et koan, als een vogelverschrikker in de gerst. -» koan.
sjean, v. Zien. Butendoar-, buiten kijken.
Oer 'e kop -, over het hoofd zien.
Swat -, boos kijken. Ik mei him net -,
ik mag hem niet lijden.
sjeek, adj. Ziek.
sjeekte, s. -n; -tsje. Ziekte. Rikeljoeds in earmeljoedspankoeken roekefier, van
rijkelui's ziekte en armelui's pannekoeken wordt veel gesproken.
sjeke [ée], s. Zieke.
sjekefons [éeö], s.n. -fonzen; -ke. Ziekenfonds.
sjekehuus [ée], s.n. -huzen; -húske. Ziekenhuis.
sjekelik [ée], adj. Ziekelijk.
sjekje*, s.n. Nachtjapon.
sjenearje. v. Generen. -> genearje.
sjeu, s. Schijn. In: Hi spile for 'e - mei,
hij speelde voor spek en bonen mee.
sjilpje, v. Sjilpen. -»tsilpje.
sjirpje, v. Sjirpen.
sjitload, s.n. -en; -sje. Schietlood.
sjit'oanig, adj. Snel starten met werken
of met lopen van paard.
sjitte*, s. Perceel land of duingebied (voor
konijnenvangst).
sjitte, v. Schieten. Ien schetten ha, iemand
doorhebben. Molk net - litte, melk niet
laten toevloeien (koe).
sjoedelig, adj. & adv. Slordig.

sjoel [ôe], s.n. Erg slappe thee, koffie.
-> joel.
sjoele [ôe], v. Sjoelen; overlaten. Hi lit
de ben mar -, hij laat het werk aan de
kinderen over. De boel - litte, de boel
overlaten.
sjokje [ö], s.n. -jys. Cachot.
sjokje [o], v. Sjokken.
sjonge, v. Zingen.
sjorje [ó], v. Sjorren.
sjorring [ó], s. -en; sjorrinkje. Sjorring.
sjouw, s. -en. Zwaar sleep- of draagwerk.
Un hele -, een zwaar werk. Op -,
ergens heen zijn.
sjouw, s. -en. Tijdbal (mand aan mast
op bepaalde tijden gehesen en neergelaten). De - hanget, de tijdbal is
gehesen.
sjouwje, v. Sjouwen; wuiven.
sjouwstok, s. -ken. Paal, waaraan tijdbai
wordt opgehesen en neergelaten.
sjouwtsje, s.n. dim.; -tsjys. Vrachtje aangespoelde strandgoederen.
sjudden, s.pl. Kleuters.
slaadoalje, s. Slaolie.
slag, s. -gen; -je. Slag. Un - om et huus,
om het huis lopen. Yn 'e - wen, gevochten hebben. De - felên, op zijn
kop gehad hebben. Un goed -, een goede soort. Fon -, uit het gewone doen.
Op -, direct. Erges un - yn slaan,
schatten.
slagbealigje, v. Zwaar hijgen (van paard).
slagdoek*, s. -en; -je. Hals- en sierdoek.
slage'ri, s. -ën; -ke (-tsje). Slagerij.
slagfjild, s.n. -en; -sje. Slagveld.
slagside, s. Slagzijde.
slakje, v. Slakken vormen (in brandstof
van kachel).
slakkemoal, s.n. Slakkenmeel.
slanter*, s. Sliert (stroop, pap). -»slonter.
slanterje*, v. Morsen (met slierten).
sleat, s. sletten; sletsje. Sloot. Mei de
hakken oer 'e -, juist nog slagen.
sleauw, adj. & adv. Suffig; treuzelig.
sleed, s. sleden; sleedsje. Slede.
sleedzje, v. Sleeën.
sleejaaie, v. Sleeën.
sleep*, s. slepen; sleepke. Ruwe slede
zonder ijzers er onder voor goederenvervoer. Eg met takken er onder voor
het fijnmaken van mest- en aardeklonten. -> dyksleep.
sleepjier*, s.n. Jaar van uitstel van be-
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lastingbetaling.
sleepke, s.n. dim.; -s. Plankje met touw
voortgetrokken; sleetje zonder ijzers
(voor kinderen).
slempe, v. Dempen met zand en water.
slepe [ée], v. Slepen. Met takken onder
eg mest- en aardeklonten fijn maken.
sletsjespringe, v. Slootjespringen.
slybje, v. Slijpen.
slydzje, v. Afscheiden van slijm door teeldriftige koe.
sliemerig, adj. Slijmerig.
sliep, s. Slaap. - is krek so goed as iten,
slaap is evenveel waard als voedsel.
sliepgoed [ôe], s.n. Afscheiding in ooghoek.
sliepplak, s.n. -ken; -je. Slaapplaats.
sliere, v. Slieren; glijden; laten waaien.
slikbekje, v. Zijn lippen aflikken.
slikje, v. Likken.
slikkerdebeet, adv. Met graagte. Hi iet
et - op, hij at het met graagte op.
slim, adj. & adv. Erg; moeilijk. Et - ha,
het zwaar hebben.
slym, s.n. -en; -ke. Slijm.
slynbek, s. -ken; -je. Snoeper. -> slynder.
slynder, s. -s; -ke. Snoeper. -> slynbek.
sline, v. Snoepen.
slingedoek*, s. -en; -je. Omslagdoek.
slinger, s. -s; -tsje. Slinger; zwaai. Dot is
un - om 'e styl, dat is niet zo'n beste.
slingerje, v. Slingeren.
slink, s. -en; -je. Slenk.
slinke. v. Slinken; verminderen.
slynsk*, adj. Snoepachtig.
slippe, v. Slippen.
slypstien, s. -stinnen; -stintsje. Slijpsteen.
slite, v. Slijten. Jo wonnen him wol -, zij
wilden hem wel kwijt. -» wrakslite.
sliter. s. -s. Slijter; wederverkoper.
slitersjild, s.n. Verdienste voor wederverkoper.
sliterspriis, s. Prijs voor wederverkoper.
slytsel, s.n. Slijtsel (wat er afgesleten is).
sl(j)ucht, adj. & adv. Slecht, -e dei, door
de weekse dag; slechte dag. Hi is so as katoen fon un sent de el, hij is erg
slecht.
sl(j)uchtsje, v. Slechten. Dam -, mesthoop
slechten.
slobberig, adj. Slordig.
slobberje, v. Slobberen.
sloddebak [ó], s. -ken; -je. Sloddervos
sloddig [ój, adj. & adv. Slordig.

SLUTSPJILD

sloddigjys [ó], adv. Erg graag. Hi lést et -,
hij lust het graag.
sloeg, adj. & adv. Slaperig.
sloek*, adj. & adv. Sluik; slank. Syn hier
hanget so -, zijn haar hangt zo sluik.
sloekgot [6], s.n. -ten; -sje. Geheime bergplaats in boerderij.
sloekje. v. Uit stroschoof het korte stro
en onkruid schudden.
sloekstrei, s. Stro uitschoof overgebleven
na uitschudden van kort stro en onkruid (gebruikt voor dakbedekking).
sloemerje, v. Sluimeren.
sloepe, v. Slippen. Et touw sloept, het
touw slipt los. Schoen -, schoenen slippen.
sloere, v. Een zaak laten waaien.
slof [o], adj. & adv. Vergeetachtig; achteloos.
sloffer, s. -s. Sloddervos.
slofferje, v. Sloffen. De boel wei -, de
boel verliezen.
slof]e [ö], v. Laten lopen. Hi Ut et mar -,
hij laat het maar lopen.
slok, s. Alcoholische drank. - mei proemkes, boerenjongens.
slokje, s.n. dim.; -jys. Teugje; borreltje.
slokke, v. Slikken.
slokterm [è], s. -en; -ke. Slokdarm. -4
graauwe.
slomp, s. Hoeveelheid geld. Yn ien -, in
een (groot) bedrag.
slons [ô], s. -zen; slonske. Slons; slordige vrouw.
slonter [ô], s. -s; -tsje. Sliert (pap bijv.).
-» slanter.
slop [o], adj. & adv. Slap. - as un schúldoek, heel slap.
sloper, s. -s; -tsje. Sloopschip; sloper.
slopte [o], s. Slapte.
slotte [o], v. Sloot uitdiepen of maken.
slotter [6], s. Iemand, die sloot maakt of
uitdiept.
slove, v. Sloven.
slurpje, v. Slurpen.
slútappei, s. -s; -tsje. Sluitappel.
slute, v. Sluiten.
sluting, s. -en; slutinkje. Sluiting.
slútkoal, s. -en; -tsje. Sluitkool (groente).
slútkoer [ôe], s. -korren; -korke. Sluitmand. -» braskoer.
slútlekken, s.n. -s; -tsje. Sluitlaken.
slútsegel [ée], s. -s; -tsje. Sluitzegel.
slútspjild*, s. -en: -sje. Veiligheidsspeld.
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-> feilighydsspjild.
sluus, s. sluzen; -ke. Sluis.
sluusdoar, s. -en; -ke. Sluisdeur.
sniaitsje, v. Smaken.
smakke, v. Smakken bij het eten.
smakkert, s. -s; -sje. Guit; zoen.
smedig [é], adj. Kneedbaar (bijv. boter).
smel, adj. & adv. Smal. Er - útsjean, er
schraal uitzien.
smellig, adj. & adv. Enigszins smal.
smêre, v. Smeren.
smidde'ri, s. -ën; -rike (-ritsje). Smederij.
-> smidte.
smidskoal, s. -en. Smeekolen.
smidsreed, s. -reden; -reedsje. Door smid
gemaakte schaats.
smidte, s. -n. Smederij. -> smidderi.
smidzje, v. Smeden.
smite, v. Werpen; smijten.
smjôn, s. -en; -tsje. Smient (vogel).
smoalap, s. -pen; -ke. Smeerlap.
smoalappe'ri, s. -ën; -rike (-ritsje). Smeerlapperij.
smoar, s.n. Vet. Et bant as - , het brandt fel.
smoar, s. Wrevel. De - yn ha, kwaad zijn.
smoardoes, s. -doezen; -doeske. Smerig
persoon.
smoare, v. Smoren; doen stikken; wurgen. Op -n oof, bijna stikkend.
smoarfot [o], adj. Moddervet.
smoarhyt, adj. Smoorheet.
smoarig, adj. & adv. Smerig. So - as un
draak, erg vuil (personen). Un -e boer,
een boer met vuil land (vol onkruid).
-e draak!, voor de gekhouder! - in fraai,
erg vuil (kleren).
smoarighyd, s. Smerigheid; onkruid. Yn 'e
- omkomme, door vuil, onkruid overwoekerd worden.
smoek, adj. & adv. Gezellig; stil op kattekwaad zinnend.
smoel [ôe], s. -en; -tsje. Smoel.
smoke, v. R o k e n (sigaar).
sraokkelje, v. Smokkelen.
smosje [6], v. Morsen. -» fnosje.
smots, s.(n.). Moes.
smoute, v. Smelten.
snaarstiif [ae], adj. Strak gespannen.
snakke, v. Snakken.
snaphaan [ae], s. -hanen. Snaphaan (ouderwets geweer); iemand, waarvoor
men moet oppassen.
snappe, v. Snappen. - litte, laten glippen.
Ei hat er ien snapt, hij heeft er een

SNOTLAMP

gekregen (een overtreder, een borrel).
snaps, s. Sterke drank.
snas [á], s. Snars. Gin -, niets.
snee, v. Sneeuw.
sneeblyn, adj. Sneeuwblind.
sneebolje [o], v. Sneeuwballen.
sneed, s. Snede; snijkant; insnijding.
Easte -, eerste gewas.. - yn 't ear, dronken.
snee-iis, s.n. Sneeuw-ijs.
sneejaaie, v. Sneeuwen.
sneejacht, s. -en. Sneeuwjacht.
sneeklokje [ó], s.n. dim.; -jys. Sneeuwklokje, -> akkeremeisjes.
sneemon [ô], s. -nen; -tsje. Sneeuwpop.
sneescheppe, v. Sneeuwruimen.
snein, adj. Gesneden (bijv. ram, kater).
sneltsje [è], s.n. dim.; -tsjys. Dwarslijntje
aan botwant.
snerpje, v. Snerpen.
sneuvelje, v. Sneuvelen.
snibên, s. -en; -tsje. Snijboon.
snibiet, s. Snijbiet (groente).
snie, v. Snijden. Hi is him út 'e bek
snein, hij lijkt sprekend op hem.
snier, s. -s. Snuiter. Un rare -, een
vreemde snuiter.
sni-slaad, s. Snijsla.
sniwerk [è], s.n. Snijwerk.
snjoon, s. snjonen. Zaterdag.
snjoons, adj. & adv. Zaterdags. De -, zaterdag na een genoemde datum. Di -,
die bepaalde zaterdag.
snjoons« erkje, v. Zaterdagswerk doen.
snoad, adj. & adv. Schrander.
snoei, s. Derde figuur bij het tripeljen.
snoer, s.n. -en; -tsje, (-ke). Snoer (hengel-).
snoer, s. -en; -ke. Strik bijv. in schoenveter en in reap.
snokker, adj. & adv. Leuk.
snôlje, v. Struikelen.
snôn, s. -en. Zondag. De -s, zondag na
een genoemde datum. Di -s, die bepaalde zondag.
snôns, adj. & adv. Zondags, -goed [ôe],
zondagse kleren.
snônschoel [ôe], s. -en; -tsje. Zondagsschool.
snôn'sent, s. -en. Zondagssnoepcent.
snopke*, s.n. dim.; -s. Extra verdienste.
snorkje [ô], v. Snurken.
snorre [ô], v. Snorren. Hi snort der f aak
om, hij komt daar vaak.
snotlamp [o], s. -en; -ke. Snotlamp.
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snotnoas [o], s. -noazen; -noaske (-noske
[ö]). Snotneus.
snotsje [o], s.n. dim. Snotje. Wotyn et ha, iets doorhebben.
snotte [o], s. Snot. So glêd as -, spiegelglad (weg).
snottebel [óeè], s, -len; -tsje. Snottebel;
snotjongen.
snuffeUe, v. Snuffelen.
snút, s. Snuit. - in earen, snuit en oren
van varken als deel van maaltijd. - in
earen in olies fol, al het mogelijke
bij elkaar geschraapt.
snute, v. Snuiten.
snúttouw, s. -en; -ke. louw van hessel
over snuit van vee.
snuve, v. Snuiven.
snuver, s. -s. Moeilijke tocht met tegenwind.
so [ö], adv. Zo. - in -, zus en zo. -net,
hoewel. Hi is lui, - net, hi hat doe
hêd werket, hij is lui, hoewel, hij heeft
toen hard gewerkt. - of-, op het kantje
af.
soada, s. Soda. -» polkeseep.
soaë, interj. Zo.
soal, s. -en; -tsje. Zool.
soan, s. -s; -tsje. Zoon. -> sin.
soar, adj. Hard (water),
soat, s.n.-en;-sje. Soort; kwaliteit. Easte-,
eerste kwaliteit. Et wae der un -sje, het
was daar een zoodje.
soat, s. -en; -sje. Maal; massa. Un -sje
fis, een maal vis. Er wannen un -, er
waren veel.
sobje, v. Zuigen.
sobke, s.n. dim.; -s. Dot; dichtgebonden
lapje met suiker voor zuigeling.
sodalik [öae], adv. Straks.
sodot [öó], adv. Zodat.
sodwaande [öae], adv. Zodoende.
soeger [oê], s. -s; -ke. Zuiger.
soegje [oê], v. Zuigen.
soekelaad, s. Chocola.
soekelaadstreep [ae], s. -strepen; -streepke. Chocoladereep. -> reep.
soeker, s. Suiker.
soekerbak, s. -ken. Beschuit met suiker.
-> hatsje-, keltsje-, lamkebak.
soekerbiet, s. -en; -sje. Suikerbiet.
soekerbôle, s. -n; -bôltsje. Suikerbrood.
soekerei, s. Cichorei.
soeker-èt, s. -ten; -sje. Zoete doperwt.
soekergoed [oeôe], s.n. Suikergoed.

SOLDERIG

soekerhelm, s. -en; -ke. Biestarwegras.
soeker'kop [o], s. -pen; -ke. Brandewijn
of'jenever (1 dl) met 1 kopje rozijnen
en 1 kopje witte suiker; kom, waarin
deze drank wordt gepresenteerd. -»
brondewynskoem.
soekersjeekte, s. Suikerziekte.
soel [ôe],adj. Zoel.
soen [ôe], s. -en; -tsje. Zoen.
soene [ôe], v. Zoenen.
soep, s. Karnemelk. So wyt as -, zo wit
als karnemelk.
soepe, v. Zuipen; drinken van vee.
soepenbri, s. Karnemelksepap.
soeper, s. -s; -ke. Zuiplap. -» soepkeal;
soeplap.
soepkeal, s.n. -keilen. Zuiplap. -» soeper;
soeplap.
soeplap, s. -pen. Zuiplap. -» soeper; soepkeal.
soer [ôe], s.n. Zuur. Et - ha, het zuur
hebben.
soer, adj. & adv. Zuur. So - as eek, zo zuur
als azijn.
soerder, adj. & adv. Zuurder.
soerkoal [ôe], s. Zuurkool.
soerstaal [ôeae], s. -stalen; -staaltsje. Zuring; suikerstok (kinderlekkernij).
soes [ôe], s. soezen; soeske. Soes (gebak).
soetsjys, adv. Zachtjes. - oan, langzamerhand. - seze, fluisterend zeggen.
sofier [ö], adv. Zover. - bin wi et iens,
zover zijn wij het eens. Fo [ô] -, voor
zover.
sofolle [öo], num. Zoveel.
sofolste [öo], s. num. Zoveelste. Ik wae de
-, ik was de zoveelste.
sofolste [öo], adv. - better, zoveel te beter.
sofol te better. Zoveel te beter.
sogenaamd [ö], adj. & adv. Zogenaamd.
so-ien [ö], pron. Zo een.
sok [ô], s. -ken. Sok; lummel. -» sokses,
potsjelam.
sok(ke), pron. Zulk(e).
sokophôder [6o], s. -s; -ke. Sokophouder.
so'krek [öè], adv. Zoeven.
sokses [o], s. Lummel, sul. -» sok.
soldatefolk, s.n. Militairen.
soldate'ri, s. Soldaterij.
soldearje, v. Solderen.
solder [o], s. -s; -ke. Zolder.
solder'feinster [o], s.n. -s; -ke. Zoldervenster.
sôlderig*, adj. & adv. Nonchalant.
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sôlje, v. Sollen. -» omsôlje.
solle, v. Zullen. -» sille.
sollesetearje, v. Solliciteren. -> stolstearje.
solm [ô], s. -en; -ke. Zalm.
some. v. Zomen.
sommaasje* [ae], s. Sommatie (waarschuwing van belasting).
sompe, s. -n. Drijftil.
sompig, adj. Drassig.
son, s. -nen; -tsje. Zon.
sôn, s.n. Zand. Dot hiefotten yn et -, dat
was moeilijk.
sôn, num. Zeven. Mei syn -en, met zijn
zevenen. -» telwêd.
sondefol [06], s. Zondeval.
Sonderling, adj. & adv. Zonderling; verschillende van een paar (bijv. zwarte en
bruine schoen).
sonders, adj. Bijzonders. Net folie -, niet
veel bijzonders.
sondfloed [ôe], s. Zondvloed.
sondigje, v. Zondigen.
so net [öè], conj. Hoewel. -» so.
sôngroon, s. -gronen. Zandgrond.
sôn'ie(r)pel, s. -s; -tsje. Zandaardappel.
sônig, adj. Zandig.
sonneblom, s. -men; -ke. Zonnebloem.
sonnewiizer, s. -s; -ke. Zonnewijzer.
sônpôd, s. -en; -sje. Zandpad. -> sônwei.
sonsfe'tsjústering, s. -en. Zonsverduistering.
sônsoeger [oê], s. -s; -ke. Zandzuiger.
sont, adv., prep. & conj. Sinds, sedert.
sontien [6], num. Zeventien. -> telwêd.
sontsjewear, s.n. Zonnig weer.
sônwei, s. -ën (-wegen). Zandweg. ->
sônpôd.
sop [o], s. Soep.
sop [ô], s.n. -pen. Sop; sap.
sopgriente [ö], s. -n. Soepgroente.
sopje [ô],v. Soppen.
so'pos [öö], adv. Zo net. -»soposjys.
so'posjys [óó], adv. Zo net. -> sopos.
soppig, adj. Sappig.
sorgeloas, adj. & adv. Zorgeloos.
sorgje, v. Zorgen.
sortearje [ô], v. Sorteren.
sosear [ö], adv. Zozeer.
sôt, s.n. Zout. Et -for et aai netfetsjinje,
het zout in de pap niet verdienen.
sôt, adj. Zout.
sôte, v. Zouten.
sôteblom,s.n.
s. -men;
-ke. Engels gras.
sôtfleis,
Pekelvlees.

SPIERNEAKEN

sôtlokje [6], s.n. dim.; -jys. Zoutvaatje.
sôtsek, s. -ken. Zoutzak; lummel.
sôtwetter, s.n. Zeewater; zoutwater.
sowot [öo], adv. Zowat.
spaan, s. spanen; -tsje. Snede brood;
spaander; smal houten plankje om iets
op te scheppen. Er komt gin - fon teruchte, er komt niets van terecht.
Spaans [ae], s.n. Spaans, -(e) reid, Spaans
riet, rotan. Et gie er - to, het ging er
wild toe.
spaanseep [ae], s. Harde zeep (blok); snede
van een blok harde zeep. Losse groene
zeep met houten spaan uit een zeepvaatje geschept.
spaasje [ae], s. spaasjys. Ruimte.
spandearje, v. Spenderen. -> spondearje.
Spanjoal, s. -en; -tsje. Spanjool.
span e, v. Sparen.
sparkje*, v. Vonken schieten; spatten van
hete olie of vet.
sparrelhokje, s.n. dim.; -jys. Met zoden
opgezette ruimte voor de nek omgedraaide vogels (in eendenkooi).
sparrelje. v. Spartelen. -» spattelje [á].
spattelje [á], v. Spartelen. -» sparrelje.
speak, s. -en; -je. Spaak (van wiel).
speak, adv. Spaak. Et roon -, het liep spaak.
spegel [ée], s. -s; -tsje. Spiegel. So glêd as
un -, zo glad als een spiegel.
spegelgleis [ée], s.n. Spiegelglas.
spegelschrift [ée], s.n. Spiegelschrift.
spekfot [ô], s.n. Spekvet.
spekham, s. -men; -ke. Varkensham.
spekheak, s. -en; -je. Spekhaak (voor ophangen van spek).
spekkeaper, s. -s. Spekkoper. - wêze, goed
af zijn.
spekpankoek, s. -en; -je. Spekpannekoek.
spekriedem, s. Gebakken meelspijs met
stukjes spek. -» riedem.
spesialisearje [é], v. Specialiseren.
speure [eû], v. Speuren.
spi, s. Spie (cent; pen voor vastzetten).
spi, s.n. Speeksel.
spidrank, s. Braakdrank; slecht smakende
koffie of thee.
spie, v. Spuwen; braken. Hi spyt er net yn,
hij lust graag drank.
spiele, v. Spoelen; stortregenen.
spielwetter, s.n. Spoelwater.
spier, s. spirren; spirke. Stam van spar;
spier. -* spir.
spierneaken, adj. Spiernaakt.
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spierwyt, adj. Spierwit.
splint, s.n. Geld.
spiiskeamer, s. -s; -ke. Proviandkamer. splinterje, v. Splinteren.
spiker, s. -s; -ke. Spijker. So héd as un -, splis, s. -sen; -ke. Splits, vervlechting van
touw met touw.
zo hard als een spijker.
spikerbak, s. -ken; -je. Spijkerbak. -> spi- splisje, v. Splitsen van touw, staaldraad
enz.; bijleggen van meningsverschil.
kerlaadsje.
Jo ha et splisset, zij hebben het gespikerje, v. Spijkeren.
regeld.
spikerlaadsje, s.n. dim.; -sjys. Bakje voor
splitse, v. Splitsen.
spijkers. -» spikerbak.
spiksplinterni, adj. Volkomen nieuw.
splitte, v. Afsteken van hooi met spade.
spil, s.n. Ruzie; onenigheid; moeite; spul. spoare, v. Sporen (als achterwiel in het
Gin - mei ha wolle, geen last mee willen spoor van voorwiel loopt); ergens rondspoken. Jo ha der omspoard, zij hebben
hebben. Sonder - ha jim niks, zonder
sporen achtergelaten (in zand, huis,
moeite krijg je niets. Wot un -, wat een
enz.). -» spoarje.
drukte. Et wae der un heel -, het was me spoarje,
v. Sporen; met de trein reizen.
daar een groot spektakel. Yn 'e -len, in
Di tsjeel spoaret net, dat wiel spoort
de pronk. -> spul.
niet. -> omspoare; spoare.
spil, s.n. -len; -tsje. Spel.
spoarloas, adj. & adv. Spoorloos.
spiier, s. -s; -ke. Speler.
[ô], s.n. dim.; -sjys. Spoorspyije, v. Spelen (alle betek.). Er wodt spoarmondsje*
mandje, reismandje.
spilet, er wordt muziek gemaakt voor spoarwei, s. weien (-wegen). Spoorweg.
een dansavond.
spylmon, s. -nen; -tsje. Speelman; muzikant. spôde, v. Spouwen; splijten.
spoeie, v. Diarree van beesten.
spylsk, adj. Teeldriftig (koe).
spiltsje, s.n. dim.; -tsjys. Boerenbedrijf. spolke [o], v. Spalken.
Un moai -, een mooi bedrijf.
spon [o], s.n. Span. De koe steet yn et -,
spinne, v. Spinnen.
achterpoten van koe aan elkaar vastspinnet [è], s.n. -ten; -sje. Spinneweb.
gebonden voor het melken.
spinnewiel, s.n. -en; -tsje. Spinnewiel. Gin ôd spon [o], s.n. -tsje. Span. Afstand tussen
wiifbjoegt op et - achter, iedereen gaat uit. toppen van duim en pink van wijd uitspinreag, s.n. Spinrag.
gespreide vingers. -> besponne.
spynt, s.n. Zacht hout onder de bast. spondearje [ô], v. Spenderen. -> spanspyntsje, s.n. dim.; -tsjys. (Hoek)kastje;
dearje.
kast tussen twee bedsteden.
spönne [o], v. Spannen; meten (met uitspionearje, v. Spioneren.
gespreide hand); vastbinden van achspir, s. -ren; -ke. Stam van spar (bijv. als
terpoten van koeien voor melken. Et
sil -, het zal moeilijk gaan.
dakspant). Jim sonnen bi de -ren opfjean, je zou tegen de muur opvliegen. spönne [o], v. Accorderen; het eens zijn.
et wot?, gaat het gelijk op? (met
-ren nei Noorwegen feare, onnodig werk Spont
werk bijv.).
doen. -» spier.
spirring, s. -en; spirrinkje. Spiering; ma- sponning [5], s. -en. Spanning.
ger en tenger persoon. So mêger as un spons [5], s. sponzen; -ke. Spons.
sponseag [ó], s. -en; -je. Spanzaag.
-, zo mager als een spiering.
spyt, s. Spijt.
sponsrubber [5], s.n. Sponsrubber.
spite, v. Spijten.
spont [6], s. -en; -sje. Spant.
spitig, adj. & adv. Spijtig, jammer.
spontouw [o], s.n. -en; -ke. Touw om achspits, adj. & adv. Spits, puntig; moeilijk.
terpoten van koe aan elkaar vast te
Hi hat et -, hij heeft het zwaar.
binden.
spitsje, s.n. dim.; -sjys. Dun puntig stokje spontsje [6], s.n. dim.; -tsjys. Gemakkewaaraan te roken vis gestoken.
lijk te bespannen afstand. Paartje.
spitte, v. Straaltje melk uit spenen persen. sponzig [5], adj. Sponsachtig.
spjild, s. -en; -sje. Speld.
s.n. spoken; -je. Spook. Midzjys
spjildekêsen, s.n. -s; -tsje. Speldekussen. spook,
om 12 oere spoken sjean, altijd moeilijkspjildzje, v. Spelden.
heden verwachten.
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spookje, v. Spoken.
sportmon [óó], s. -nen; -tsje. Sportman,
spostok(ken) [öô], s.pl. Balkje met daarmee verbonden twee balkjes, waaraan
de trektouwen enz. voor de paarden.
spot [ö], s. -ten; -sje. Spat (vocht); uitwas
van beenweefsel bij paard.
spotboad [o], s.n. -en; -sje. Spatbord.
spotgoedkeap [ôôe], adj. & adv. Spotgoedkoop.
spôtier [ô], s. -en; -ke. Spatader.
spotlokje [öô], s.n. dim.; -jys. Houten
deksel (met gat voor karnpols) tegen
wegspatten van melk uit karn.
spots, s. Spats. - ha, drukte maken.
spotte, v. Spatten; spotten; knikkerspel.
-» botte.
spouwmorre [ó], s. -n; -morke. Spouwmuur.
spraakwetter, s.n. Spraakwater; sterke
drank.
sprekke, v. Spreken. Dot sprekt, dat
spreekt vanzelf.
sprekker, s. -s; -ke. Spreker.
sprekwêd, s.n. -en. Spreekwoord.
sprieuw, s. Spruw (monduitslag vnl. bij
kinderen); ziekte van veulens.
sprieuw, s. -en; -ke. Spreeuw. Gapje as
un -, wijd gapen.
spring, s. Galop. Op un -, in galop.
springbolle, s. -n; -boltsje. Springstier.
springfêr, s. -en; -ke. Springveer.
springfjoer*, s.n. Lopend vuurtje. Et gie
won as -, het verspreidde zich als een
lopend vuurtje.
springhoeng, s. Reu.
springti, s.n. -ën. Springtij.
sprinkeld, adj. Wol van 2 draden wit en
1 zwart, -e koesen, kousen van witte
en zwarte wol.
sprút, s. spruten; -sje. Spruit (uitloper).
Er stie gin -, er stond niets. Spruten
o an 'e oeren, melkdruppels aan spenen
(van paard vóór het werpen van veulen).
sprute, v. Spruiten.
spuitsje, v. Spuiten.
spul, s.n. -len; -tsje. Spul. Mooi -, mooi
materiaal. Wot un -, wat een vertoning. Yn 'e -len, in mooie kleren.
-» spil.
staal [ae], s. stalen; -tsje. Steel.
staalpontsje [aeô], s.n. dim.; -tsjys. Steelpannetje.

STEAN

staaltried [ae], s.n. -en (-tridden); -sje
(-tridsje). Staaldraad.
staaltsje [ae], s.n. dim.; -tsjys. Lapje als
monster; voorbeeld.
staaltsjemon [aeô], s. Langskomende textielverkoper. -» lapkemon.
staasje [ae], s. Statie, praal.
stabelgek, adj. Stapelgek. -> stapelgek.
stabelje* -> stapelje.
staf, adj. Vergeetachtig; suf. So - as un
hoen, erg vergeetachtig. - in nacht,
doorlopend.
stag, s. -gen. Stag (touw of staaldraad
voor steun van mast). Oer - gean, door
de wind gaan van schip; een andere
mening krijgen.
stake, v. Staken.
stakelje, v. Staketen.
stam, s. -men; -ke. Stam. Op - fekeapje,
gras of graan ongemaaid verkopen.
stambên, s. -en; -tsje. Stamboon.
stamboekbolle, s. -n; -tsje. Stamboekstier.
stamfader [ae], s. -s. Stamvader; groot
exemplaar van dier. Et wae un -, het
was een grote (vis bijv.). ~> aartsvader.
stamhôder, s. -s; -ke. Stamhouder.
stamme, v. Stammen.
stammetje, v. Stotteren.
stampe, v. Stampen.
standsje [á], s.n. dim.; -sjys. Staande stand
van bikkel; berisping. -> stondsje.
stan'izer [á], s.n. -s; -ke. Staande haardplaat.-» stinizer.
stap, s. -pen; -ke. Stap. De - er yn sette,
vlug gaan lopen.
stapelgek, adj. Stapelgek. -» stabelgek.
stapelje, v. Stapelen. -» stabelje.
stapfoets [ôe], adv. Stapvoets.
stap yn!, interj. Commando voor paard
om binnen de strengen te gaan staan.
-» set yn.
statebibel, s. -s. Statenbijbel.
stean, v. Staan. Syn deel -, voor zijn deel
verantwoordelijk zijn. Et steet oan di,
het hangt van jou af. Der kon ien op -,
daar kan wel een borrel op overschieten. Et steet er goedfor, het lijkt goed.
Hl hat et der goed -, hij staat daar in
een goed blaadje. - bloeë, door loting
vrij van wedstrijdbeurt. Ik - et (him)
net, ik vertrouw het (hem) niet. Hi stie
oer 'e doar, hij leunde over de onderdeur. Er goed mei -, er voordelig mee
uit zijn. Et steet net fon de bodgosten,
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er is een onafgebroken stroom badgasten.
steand, adj. Staand. -> seil.
steait-yn-'e-wei, s. Sta-in-de-weg.
steanjild, s.n. Statiegeld.
steanpiak, s.n. -ken; -je. Staanplaats.
steansolvje* [ô], v. Als status dienen.
Hi is er for -n, hij dient (als bekend
persoon) om een partijtje op te luisteren.
steatklok [ô], s. -ken; -je. Staartklok.
stedig [é], adj. Met zieke plekken, -e
ie(r)pel, zieke aardappel.
steed, s.n. steden;-sje. Stede (plaats voor
huis); zieke plek in aardappel. Zwak yn 'e kop, verliefd.
steek, s. steken. Balletje snoep; puntig
hoofddeksel.
stêfke, s.n. dim.; -s. Klein dun plankje;
duig van vat.
steig, s. -en; -je. Steeg.
stek, s. -ken; -je. Steek (van mes en pijn);
strik in touw; spade diepte; breisteek;
loot. Hohe -, halve steek. Twae - omhakje, twee spaden diep omspitten.
-> barg.
stek, s.n. -ken; -je. Houten afscheiding.
stekhouwer, s. -s; -ke. Runderhorzel.
stekje, v. Een houten afscheiding maken; een loot in de aarde of het water
zetten.
stekke, v. Steken, prikken. Et stekt net
naauw, het steekt niet nauw.
stekker, s. -s; -tsje. Steker; stekker.
steksette, v. Versperring (door kinderen)
op weg oprichten voor op 'e riidwein
om een kleinigheid te krijgen voor opheffing van het obstakel.
stel, s.n. -len; -tsje. Paar (voorwerpen;
mensen).
stel, op - wêze, op orde zijn.
stelle, v. Stelen; richten.
stelp, s. -en; -ke. -» stolp.
steltrinne, v. Steltlopen.
steltsje, s.n. dim.; -tsjys. Petroleumstelletje; verloofd paar.
stembôn, s. -en. Stemband.
stemme, v. Stemmen (muziekinstrument); kiezen.
stempele, v. Stempelen.
sten, s. -nen; -tsje. Stern. Leze as -nen,
leggen als sternen.
stenne, v. Steunen; kreunen.
sterbed, s.n. -en. Sterfbed.
stère, v. Sterven.

STIKEL

stêrhuus, s.n. -huzen. Sterfhuis.
sterkwetter, s.n. Sterkwater.
stet, s. -ten; -sje. Staart.
stet doek*, s. -en; -je. Slabbetje. -> itendoek.
stetsjebrekke*, v. Springen met polsstok
tussen de benen.
stetswyjje, v. Na het tiemjen resterend
hooi opzwelen.
stette*, v. Morsen.
steure, v. Storen; koken (iets). Hi steurt
him nerges oan, gij stoort zich nergens
aan.
steuri, s. Op strand aangespoeld voorwerp.
steven [ée], s. Steven. Ien op - draaie,
iemand ontmoeten.
stevenje [éee], v. Stevenen.
stien, s. stinnen; stintsje. Steen; grafsteen.
-» stintsje.
stienbikje, v. Steenbikken.
stienearem, adj. Doodarm.
stiengoed [ôe], s.n. Aardewerk en porcelein.
stienkeal, s.n. -keilen; -keltsje. In de koe
hard geworden en ingedroogd kalf.
stienkoal, s. Steenkool.
stienkôd, adj. Steenkoud.
stienpúst, s. -en; -sje. Steenpuist. -> stienswolm.
stiens, adj. Steens. - morre, éénsteensmuur.
stiensette, v. Steenzetten (op dijkglooiingen).
stienswolm, s. -en; -ke. Steenpuist. -> stienpúst.
styfben [è], s.n. Stiefkind(eren). -> foarben [è].
styfkop [o], s. -pen; -ke. Stijfkop.
stiif, adj. & adv. Stijf; stijfkoppig. So as un doar, erg stijf. De priis is -, hoge
prijs.
stiig, s. -en; -je. Zweertje op ooglid.
stiivje, v. Stijven (met stijfsel).
stik, s.n. -ken; -je. Stuk; boterham. Un hinne, bijna. Op - oanleze, van plan zijn.
- for -, iedereen. - of tsjien, ongeveer
tien. - wetter, grote golf. - yn 'e nacht,
ver in de nacht. - yn 'e wyn, recht
tegenwind. -> stok.
styk, s. stiken. Stil persoon (stiive -).
stikel, s. -s; -tsje. Distel; stekel, -tsjys, pi.,
plaats op Grip, waar blauwe zeedistels
groeien. -» blaauwe stikel.
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stikelbarg, s. -en; -je. Egel. -> egel.
stikelhessel, s.n. -s; -tsje. Hoofdstel van
4 plankjes met prikkels bijv. voor kalveren om te beletten, dat deze bij de
koe drinken, of dat geit van zichzelf
drinkt.
stikelskappe, v. Distels verwijderen met
werktuig. -» stikelsstekke.
stikelsstekke, v. Distels steken. -> stikelskappe.
stikerje, v. Stollen. -» stykje.
stykje, v. Stollen. -* stikerje.
stikke, v. Stikken.
stikkebodsje [ö], s.n. dim.; -sjys. Boterhambordje.
stikken, s.pl. Bi syn - wêze, bij zijn.
stikken, adj. Stuk. Ni koee' - noch dead,
hij had een ijzersterk gestel.
stikker*, s. Liefhebber.
styl, s. Stilen; styltsje. Stijl (draagbalk).
-> stile.

STOKBÉNTSJE

stjoerboad, s.n. Stuurboord. -» stjorboad;
stjurboad.
stjoere [ôe], v. Sturen; mennen.
stjoerhut [ôe], s. -ten; -sje. Stuurhut.
stjonke, v. Stinken.
stjonkende, adv. Stinkend, erg. - greatsk,
erg trots.
stjonkert, s. -s; -sje. Stinkerd.
stjonkstok [oö], s. -ken; -je. Slechte sigaar.
stjorboad, s.n. -> stjoerboad; stjurboad.
sfjormon [oô], s. -» stjurmon.
stjurboad, s.n. Stuurboord. -* stjoerboad;
stjorboad.
stjurmon [ô], s. -joed; -montsje. Stuurman. -* stjormon.
stoater*, s. -s; -ke. Stoter (munt van
12 /2 cent). Stappe as un -se hôane,
trots lopen.
staatsje, s.n. -sjys. Visnet. -» opsimme.
stod [o], s. Steden; -sje. Stad.
stile, s. -» styl.
stilhôde, v. Stilhouden (stoppen); zwij- stodhuus [o], s.n. -huzen; -húske. Stadhuis.
gen; verzwijgen.
stods [o], adj. & adv. Stads.
stilstond [6], s. Stilstand.
stodsfrys [o], adj. Stadfries.
stiltsjys, adv. Stilletjes.
stoe'é, v. Stuiven (zand). Hi koom er oan
stiltsjyswei, adv. Ongemerkt.
-n, hij kwam er aan stuiven.
stin-izer, s.n. -s; -ke. Haardplaat (staan- stoef, adj. & adv. Brutaal. De -ste minsken
de). -» stanizer.
ha de meeste wil, de brutalen hebben
stinnekrob, s. -ben; -ke. Pissebed. -» stinde halve wereld.
nekroeper.
stinnekroeper, s. -s; -ke. Pissebed. -» stin- stoefmoal, s.n. Stuifmeel.
stoek, s. -en; -je. Stuik; hok schoven op
nekrob.
het land.
stinnen, adj. Stenen.
stoe'kelder* [èe], s. -s; -ke. Recent uitstins [î], s. stinzen; -ke. Stins.
gestoven kom tussen of in duinen.
stintsje, s.n. dim.;-tsjys. Steentje; tegeltje;
-> kelder.
diktemaat van varken achter voorpoten stoekje, v. Graanschoven opbokken.
(kwadraat van aantal tegellengtes was stoel [ôe], s. stollen [ó]; stoltsje [ó].
gewicht in ponden van zijde spek (onStoel.
geveer). -» stien.
stintsjeschoffejje, v. Steentjeschuiven stoep, s. -en; -ke. Stuip.
stoepen, s. -s; -tsje. Stoep.
met voet waarop gehinkt.
stippe (hippe noch - ) . Di ha et so drok, stoesôn, s.n. Stuifzand.
di hippe noch -, ze hebben het zo druk,, stoffel, s. -s; -tsje. Sukkel.
dat ze geen tijd voor iets anders hebben. Istofferke, s.n. dim.; -s. Vogelwikke
stir, s. -ren; -ke. Ster.
; (plant). -» wikke.
stirrekiker, s. -s; -ke, Sterre(n)kijker.
j stofke [6], s.n. Liggende stand van bikkel
stisel, s. Stijfsel.
i (gaatje onder).
stisetfe, v. Stijfselen.
I stofnest [ö], s.n. -en; -je. Stofnest.
stofrein [o], s. Motregen. -> motrein.
stit, s. -ten; -sje. Stoot.
stofsoeger [ooê], s. -s; -ke. Stofzuiger.
stitte, v. Stoten.
[6], adv. Pal. - yn 'e wyn, pal in de
stittelig, adj. Stotig. Et schiep is -, hetl stok
wind. -> stik.
schaap is geneigd te stoten.
stokbêntsje [o], s.n. dim.; -tsjys. Sperziestjoer [ôe], s.n. -en. Stuur.
boontje (stokboontje).
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stokfarf [ö], s. Stop verf.
j stopel, s. Stoppelland. De geiten stean op
stokje [ô], s.n. dim.; -jys. Stokje. Un - j 'e -(s), de geiten staan op het stoppelland. -> stopels.
for stekke, een stokje voor steken. Fon
stopel, s. -s; -tsje. Stoppel.
et - folie, in zwijm vallen.
stok'ôd [ô], adj. Stokoud.
stopels, s.pl. Stoppelland. -> stopel.
stol [o], s. -len; -tsje. Stal. Op 'e -, op stal. stopje [ô], v. Stoppen (kousen); verstopstoldoar [o], s. -en; -ke. Deur in voorschot
ping veroorzaken.
koestal.
stopjèn [ô], s.n. Stopgaren (wol).
stolgje* [o], v. Remmen; steigeren. Hi stopnel [ôè], s. -len; -tsje. Stopnaald.
koe'é syn feat net -, hij kon zijn vaart stoppe [ô], v. Stilhouden.
niet verminderen (van paard).
stolhout [o], s.n. -en; -sje. Hout, waarop stormje [ô], v. Stormen.
stormjoer, adj. & adv. Heel duur.
koe met achterpoten staat.
stollejild [ó], s.n. Huur voor kerkestoel. stot [ó], s.n. Stort (dun plaatijzer bijv.
boven de kachel in de schoorsteen).
stollemotter [óô], s. -s; -ke. Stoelenmatter.
stolp* [6], s. -en; -ke. Boerderij met vier- stouwe, v. Stuwen.
vlakkig dak en korte nok. -» stelp, punt- stove, v. Stoven.
straal [ae], s. stralen; straaltsje. Straal.
huus, topstolp.
Et gie as un -, het ging heel goed.
stolschot [öó], s.n. -ten; -sje. Stalschot.
straap, s. strapen; -ke. Afhaalsel van sper-» koeschot.
zie- en andere bonen.
stolsêde [o], s. -n; -sêdsje. Plag op koeiestal.
straatwei [ae], s. -ën; -ke. Straatweg.
stolstearje*, v. Solliciteren. -> sollese- straffe, v. Straffen.
tearje.
strape, v. Afhalen van sperzieboontjes.
stoltyd [ô], s. Tijd om het vee op stal te stratemakker [aea], s. -s; -ke. Straatzetten; tijd, dat het vee op stal staat.
maker.
stoltsjeblom [óo], s. -men; -ke. Zwane- streek, s. streken; -je. Streek (landschap);
bloem.
streep; slag (v. schaatsenrijder); lelijke
stoltsjesklok [óô], s. -ken; -je. Stoeltjeshandeling; 1/32 van kompasroos. Om
klok.
di -, ongeveer. Fon -, ontroerd. Jo hat
stomboat, s. -en; -sje. Stoomboot.
streken, zij is niet te vertrouwen. Hi is
stome, v. Stomen; walmen. De lamp
wer op -, hij is weer in orde.
stoomt, de lamp (petr.) walmt.
streep, s. strepen; -ke. Streep; millimeter;
stommel, s. -s; -tsje. Loof van plant; plant
smalle strook land. Fon 'e - oofkomme,
(aardappel, boon).
beginnen. Oer 'e - krie, overhalen.
stommelje, v. Stommelen.
streepsmite, v. Centen of stukjes pijpestompe, v. Stompen.
steel zo dicht mogelijk tegen een streep
stond [ö], s. -en. Stand.
trachten te werpen.
stonder [o], s. -s; -ke. Stander (bijv. v. strei, s. -ke. Strohalm. Gin - oan twaën
paraplu).
loeke, geen strohalm aan tweeën trekstondfostig [ôô], adj. & adv. Standvastig.
ken. Er mot gin -ke dwes leze, er moet
stondhôde, v. Standhouden.
geen tegenslag komen. Er lei gin -ke
stondplaats [ôae], s. -en; -ke. Standplaats.
dwes, alles was keurig in orde.
stondsfeschil [ö], s.n. -len. Standsverschil.
stondsje [ô], s.n. Standje (berisping). -» strei, s.n. Stro. So min as -, zwak, ziek.
streihoed, s. -den; -sje. Strohoed.
standsje.
stoofke*, s.n. dim.; -s. Theelichtje. streikesykje, v. Strootjes zoeken (door
vogels voor nestbouw; door mensen
-» teejechtsje; teestoofke.
om erf schoon te maken).
stoofpêr, s. -en; -ke. Stoofpeer.
streintsjepae (-poeë), s. -"n, -n. Grootstoom, s. Wasem.
vader (-moeder) in Oosterend.
stoomfyts, s. -en; -ke. Motorfiets; stoomstreipès, s. -sen; -ke. Stropers.
logger.
stop [ô], s. -pen; -ke. Stop (sluiting); streischone, s. -n; streischoontsje. Opgestapelde hoop stroschoven.
klein persoon.
strei'sek [è], s. -ken; -je. Strozak.
stremme, v. Stremmen.
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stremmels, s.pl. Stremsel.
stride, v. Strijden; kibbelen.
strie, v. Strooien.
strier, s. -s; -tsje (-ke). Strooier.
strik, s. -ken; -je. Strik; stropdas; strik
voor vangen van konijnen, -ken sette,
strikken plaatsen voor de vangst van
konijnen. Mei -ken rinne, strikken zetten voor de konijnenvangst.
strykdroeg, adj. Strijkdroog (wasgoed).
strike, v. Strijken (wasgoed); strelen;
scherpen (van zeis).
striker, s. -s; -ke. Strijker; strekel voor
scherpen van zeis; magnetiseur.
strykizer, s.n. -s; -ke. Strijkijzer.
strykjild, s.n. -en. Strijkgeld.
strykstok [ö], s. -ken; -je. Strijkstok.
stryktocht* [o], s. -en. Maaien van strijkbeurt tot strijkbeurt (het scherpen van
de zeis).
string, s. -en; strinkje. Streng; snoer. De
-en hoppen 'e rêg, de strengen, waaraan de paarden trekken komen door
het harde trekken boven de paardenrug. De -en stuf hôde, de eisen handhaven. Un - kraaljys, een streng kralen.
stringelearje*, v. Onaangenaam behandelen; in een hoek drukken.
Stryp, s.n. Surijp (dorpje).
Stryper, s. -s. Inwoner van Stryp.
stryps*, s. Slaag.
strypse*, v. Slaag geven.
strisel, s.n. Strooisel; stro onder het stalvee. Jo hat folie - noadig, zij geeft veel
geld uit.
stroep, s. -en; -ke. Strik of lus.
stroepe, v. Van huid ontdoen, stropen;
glijden. Et wol net -, een lus wil niet
dicht glijden. Er onder -, vergaan van
schip. Un praatsje op -n bringe, een
gerucht rondstrooien.
stroffeüe*, v. Struikelen.
stroke, v. Overeenstemmen.
ströme, v. Stromen.
strôn, s.n. (vroeger de) -en; -tsje. Strand.
Wot de iene broer de oare net jugt, dot
jugt de -, wat de ene broer de ander
niet geeft, dat geeft het strand. De feriket net, mar feroemet wol, het strand
verrijkt niet, maar verruimt wel.
strôndune, s. -dunen; -dúntsje. Strandduin.
strôngoed [ôe], s.n. Op het strand aangespoelde goederen.

SUCHTSJE

strônje, v. Stranden.
strônjut*, s. -ten. Strandjutter.
strônjutsje, v. Strandjutten.
strônjutter, s. -s; -ke. Strandjutter.
strônpeal, s. -pellen; -peltsje. Strandpaal
(afstandpaal). Bi (strôn)peal 15, bij
strandpaal 15 (kilometerpaal). -> peal.
strônpôd, s.n. -en; -sje. Strandpad voor
wagens, -sje voor jutters.
strônride, v. Aangespoelde goederen met
wagen van strand halen.
strônsek [è], s. -ken; -je. Zak met juttersgereedschap.
stront, s. (n.) Uitwerpselen.
strontding, s.n. -dingen; -dinkje. Ding van
niets; klein in zijn soort.
strontheine, v. Paardeuitwerpselen opvangen bij het dorsen met paarden.
strôntouw, s. -en; -ke. Touw door jutter
meegenomen naar strand.
stronts, adj. Klein. Un - eintsje, een klein
eindje.
strontsiker, s. -s; -ke. Ruziemaker;
muggezifter.
strontslaan [ae], v. Koeieplakken en paardemest uiteenslaan.
strônwear, s.n. -tsje. Strandweer (voor
badgasten of jutters).
stroopdoop, s. Verwarmde stroop als jus.
strooppotsjekoek [ô], s. -en; -je. Potsjekoek gebakken van meel met stroop.
-»tsjekoeke.
stroopriedem, s. Meelspijs gebakken van
meel met stroop. -> riedem.
stroopsteek, s. -steken; -steekje. Stroopballetje.
studdi, adv. Constant. -> studzje.
studearje, v. Studeren.
studzje, adv. Steeds -* studdi.
stuit, s. -en; -sje. Terugslag in gezondheid. Hi hat un - hôn, zijn gezondheid
heeft een klap gehad.
stuiterje, v. Stuiteren.
stuitsje, s.n. dim.; -sjys. Onderste deel
wervelkolom. -» stútsje.
stut*, s. Stuten; -sje. Langwerpig soort
beschuit.
stútsje. -» stuitsje.
stuver, s. -s; -ke. Stuiver.
stuvers, adj. Een stuiver kostend. Un -e
possegel, een vijfcents postzegel.
sucht, s. Zucht (sterke uitademing; overtollig vocht in lichaam).
suchtsje. s.n. dim.; -sjys. Zuchtje (wind).
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súdein, s.n. -en; -tsje. Zuideinde.
sudelik, adj. & adv. Zuidelijk, -e wyn,
zuidenwind; zuidelijke wind.
sudelje, v. Bédelen; op strand brandhout
verzamelen; langs huizen iets verkopen.
Súd-Holland, s.n. Zuid-Holland.
súdoast, s.n. Zuidoost. Yn et -, in het
zuidoosten. -> súdoasten.
súdoast, adv. Zuidoost.
súdoastelik, adj. & adv. Zuidoostelijk.
súdoasten, s.n. Zuidoosten. Yn et -, in het
zuidoosten. -> súdoast.
súdom, adv. Langs de zuidkant.
Súdsee, s. Zuiderzee; Zuidzee.
súdwest, s.n. & adv. Zuidwest.
súdwestelik [èe], adj. & adv. Zuidwestelijk.
súdwest(en) [èe], s.n. Zuidwesten.
súdwester [èe], s. Zuidwester (harde wind
uit het z.w.).
súdwester [èe], s. -s; -ke. Zuidwester (regenkap; hoofddeksel).
suffe, v. Suffen.
suffighyd, s. -hiden; -sje. Sufheid.
suien, s.n. Zuiden. De wyn is -, de wind
is zuid. Yn et -, in het zuiden.
suierbreedte, s. Zuiderbreedte.
suile*, v. Visvangen aan strand met door
paard getrokken net; plank vlottend
door water trekken.
suiveringsôt, s.n. Zuiveringzout.
sukkelje. v. Sukkelen.
sulver, s.n. Zilver.
sulverblêd, s.n. -en; -sje. Zilverschoon.
sulverjild, s.n. Zilvergeld.
sunig, adj. & adv. Zuinig. - as un worm,
heel zuinig.
suud, s. en n. Zuid. Om et (de) -, in het
zuiden (van het eiland).
suutsje [ue], s.n. dim.; -tsjys. Zuurtje.
suuz, s. Lichte bedwelming. Yn 'e -, in
opwinding.
suuzje, v. Suizen; sussen (kleine kinderen).
suver, adj. & adv. Zuiver. Net - goed,
niet helemaal gezond. Hi is net -, hij is
gek; hij is ziek.
suverein, adv. Werkelijk. Et smakket swiet, het smaakt werkelijk lekker.
suzebolje [o], v. Suizebollen.
swaad, s.n. -sje. Zwoerd.
swaaie, v. Zwaaien; wuiven.
swaaikoekje, s.n. -jys. Koekje naar kin-
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deren gegooid bij op 'e riid (rijtoer).
swabberje, v. Zwabberen (met zwabber);
zwerven.
swan, s. Zwaan. -* swon.
swat [á], adj. & adv. Zwart. Hi saag so as un bolle, hij keek erg boos.
swatbont [á], adj. Zwartbont.
swatkap [áa], s. -pen; -ke. Zwarte kap
van klederdracht.
swatkyk [á], s. -kiken; -je. Zwartkijker.
swatkop [áö], s. -pen; -ke. Zwartkop.
swatkryt [á], s.n. Zwart krijt.
swatmaitsje [á], v. Zwartmaken. Ien -,
kwaad van iemand vertellen.
swatsel [á], s.n. Zwartsel (voor verf).
swatsje [á], s.n. dim.; -sjys. Zwartje.
swatsjean [á], s.n. Een boos gezicht. For
et - keapje, voor bijna niets kopen.
swatte seeëin [á], s. -en; -tsje. Zwarte
zee-eend.
sweare, v. Zweren.
sweefmol, s. -Ien; -tsje. Zweefmolen.
sweet, s.n. Zweet. Et - ha, zweten.
sweid, s. -en; -sje. Zwad.
sweidbolk [ô], s. Randje stoppel of gras,
dat is blijven staan bij zichten of
maaien.
sweltsje [èe], s.n. -tsjys. Zwaluw.
sweltsjefoarboad, s. -en. Bonte kwikstaart.
sweltsjegotsje [ô], s.n. dim.; -gotsjys. Opening voor zwaluw om binnenshuis te
komen.
sweltsjestet [èeè], s. -ten; -sje. Zwaluwstaart; houtverbinding; geklede jas zonder voorpanden.
swendelje, v. Zwendelen.
swermje, v. Zwermen.
swerve, v. Zwerven.
swete [ée], v. Zweten.
swetse, v. Zwetsen.
sweuvel, s. Zwavel.
sweuvelig, adj. & adv. Zwavelig.
sweuvelstok [ô], s. -ken; -je. Zwavelstok.
sweve [ée], v. Zweven.
swichte, v. Zwichten.
swier, adj. & adv. Zwaar. - wear, zwaar
onweer.
swiere, v. Zwieren.
swierighyd, s. -hiden; -hydsje. Zwarigheid.
swiermoedig [ôe], adj. & adv. Zwaarmoedig.
swiet, adj. & adv. Zoet; heerlijk; lekker.
- ite, lekker eten. So - as eul, heel lekker.
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swietbek [è], s. -ken; -je. Zoetekauw.
swiete helm, s. -» soekerhelm.
swiethont, s.n. Zoethout.
swiets, s.n. Snoep. Mei ik wot -?, mag
ik een snoepje?
swietsoer [ôe], adj. & adv. Zoetzuur.
swige, v. Zwijgen.
swjjn, s.n. -en. Varken; slecht persoon.
-» barg; barig; farken.
swik, s. Zwik. De hele -, de hele boel.
swylje, v. Hooi bijelkaar harken.
swylmesyn, s.n. -sinen; -syntsje. Zweelmachine.
swym, s. Zwijm.
swymslag, s. Zwijm. Hi lei yn -, hij lag
in zwijm.
swing, s. -en. Schuine versterkingsbalk,
lopend van een stijl naar de horizontale
verbindingsbalk tussen twee stijlen (in
boerenschuur). -» bynt.
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swing, s. -en; swinkje. Glimp. Ik saag un
- fon him, ik zag hem heel even.
swingel, s. -s; -tsje. Dorsvlegel.
swingelje, v. Met dorsvlegel dorsen.
swyp, s. swipen; -ke. Zweep.
swirrighyd, s. -hiden. Belasting op grond.
swytslaan, v. Opscheppen; drukte maken.
switte, s. -n. Zwaarte.
swolker [o], s. Zwalker. Myn -, mijn
liefje (iets spottend).
swolkje [6], v. Zwalken.
swolle, v. Zweren (ontstoken zijn).
swolm, s. -en; -ke. Zweer.
swomfest [è], s.n. -en;-je. Zwemvest.
swomflies, s.n. -fliezen; -ke. Zwemvlies.
swomme, v. Zwemmen.
swon [6], s. -nen; -tsje. Zwaan. Un hat syn fêren krek so goed noadig
as un lots, een zwaan heeft zijn veren
T even nodig als een leeuwerik.

't, art. 't, het.
taai, adj. & adv. Taai; moeilijk te melken; sterk in de bek (van paard). - as
un fiter, taai als een veter.
taaigoed, s.n. Vocht uit tepel van drachtige koe.
taaimon [ö], s. -nen; -tsje. Taaipop.
taanje [ae], v. Tanen.
taart [ae], s. -en; -sje. Taart.
tabakssek [è], s. -ken; -je. Tabakszak.
tae, s. taën. Vader.
tafelblêd, s.n. -en; -sje. Tafelblad.
tafelklearmaitsje, v. Tafeldekken.
tafellaad [ae], s.n. -laden; -laadsje.
Tafella.
tafeloofrêde, v. Tafelafruimen.
takene, v. Takelen.
takkebos, s. -bosken; -boskje. Takkenbos; scheldwoord voor vrouw.
takkedoef, s. -ven; -ke. Houtduif. -» houtdoef; kakkedoe.
takkesleat, s. -sletten; -sletsje. Sloot met
boompjes er langs.
takketúntsje, s.n. dim.; -tsjys. Tuintje omheind met takken.
taksearje, v. Taxeren.
taktys, adj. & adv. Tactisch.
tale [ae], v. Belangstelling tonen. Hi taalde
er net nei. het liet hem koud.
tamteaije, v. Mishandelen; kwellen.
tang, s. -en. Tang (feeks).

tang, s. -en; tankje. Tang (gereedschap);
balkje van een hespel (aan boerenwagen).
tangbyt, s. -biten; -bytsje. Bit (voor paard)
met scherpe bocht in het midden.
tankbaar, adj. & adv. Dankbaar.
tankje, v. Danken.
tapje, v. Tappen; sterke drank verkopen.
tapkos [6], s. -sen; -ke. Tapkast; buffet.
tarpetyn, s. Terpentijn.
tarrebiter, s. -s; -ke. Scharrebijter.
täte, s. Moedermelk.
tatebak*. s. -» hatsjebak.
tatewang, s. -wangen; -wankje. Dikke gezonde wang.
te, adv. & prep. Te.
team, s.n. -en; -ke. Toom; broedsel.
tear, s. Teer (vloeistof)- So tsjok as -,
dik van mist.
tear, s. -en; -ke. Vouw; rimpel. -> fôd.
tear, adj. & adv. Teer, zacht.
tearboad, s.n. -en; -boadsje. Schuin gebogen bovengedeelte van ploegijzer,
dat de afgesneden grond omkeert.
teare, v. Vouwen.
tearhettig, adj. & adv. Teerhartig.
tearig, adj. Met rimpels; op teer gelijkend; met teer besmeerd.
tearje, v. Teren (met teer bestrijken).
tebek sette, v. Tegenhouden (van span
paarden de teugel van een paard
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korter houden of vastzetten).
tsjien, elf, toalef, trettien, fjittien, fyftien, . . . tweintig, dattig, fjittig, fyftig,
teeblêd, s.n. -en; -sje. Theeblad (blad van
sestig, seuventig, tachtig, negentig,
theeplant); dienblad voor thee.
teedrinke, v. Theedrinken. Út -n, op thee- honderd, . . . twaehonderd, treahonderd,. . . duzend,miljoen,miljard,. . .
visite gaan.
Easte, twadde (twad), tredde, fjidde,
teejechtsje [èe], s.n. dim.; -sjys. Theefiifde, sekste, sonde, achtste, njuglichtje. -»stoofke; teestoofke.
gende, tsjiende, elfde, . . . tweintigste,
teek, s. teken. Tijk, overtrek.
dattigste, . . . honderdste, duzendteemolk, s. Theemelk; thee van melk
ste, . . .
in plaats van water.
teestoofke, s.n. dim.; -s. Theelichtje. -temeje -»-meje, -temidzje.
-» stoofke; teejechtsje.
témes, s. -en; -ke. Zeef (v. vloeistof).
témesje [éee], v. Teemsen; zeven van
teetiid, s. Theetijd.
vloeistoffen.
teetromke, s.n. dim.; -s. Theetrommeltje.
-temidzje. -middag. Tiisdei-, dinsdagtefflier, s. -en; -ke. Dorsvloer.
middag, enz.
te foaren lige, v. Voorliegen. -> Hge.
tefoeg* [oê], adv. Handig; geschikt. Dot teminsen [î], adv. Tenminste.
lôn leit -, dat land ligt gemakkelijk temoek*, adv. Tersluiks; stilletjes.
voor het gebruik. Et besyk koom net -, -temontyd(t) [o], -morgen. Tongesdei-,
donderdagmorgen, enz.
het bezoek kwam ongelegen. -> ooftemperatuurje, v. Temperaturen; ook:
hondig.
koats opnomme.
tegeare, adv. Te zamen. Mei -, samen
delen (bij eieren zoeken of vondst), temperje, v. Temperen.
-» fine.
temptearje, v. Plagen.
tegès, naar de wei. De hos mot -, de temptaasje [ae]; s. -sjys. Kwelling.
paarden moeten naar de wei.
tên, s. -en; -tsje. Teen. Lange -en ha,
tegoede, adv. Te vorderen; tegemoet. Ik
gauw beledigd zijn. Et begrette mi to
ha et nog -, ik heb het nog te goed.
de -en út, het speet me erg; het beHi is mi f 20,- - komd, hij is mij
grootte me erg. Op -tsjys rinne, op
ƒ'20,- tegemoet gekomen.
tenen lopen.
teie, v. Dooien.
-tenacht. -nacht. Freed-, vrijdagnacht,
teigot [ó], s.n. -ten; -sje. Gat in ijs door
enz.
dooi.
te nei. Er na. Un maand -, na een maand.
teiken*, s.n. Teken. -> teken.
tenei komme, v. Dreigen. Hi koom mi
tenei, hij dreigde mij.
teikenje*, v. Tekenen. -> tekenje.
teilt, s. -en; -sje. Dik gedeelte van reap, teneistebi, adv. Ten naaste bij; ongeveer.
waaraan vee vastgezet wordt.
tenitegean, v. Tenietgaan.
teisterje, v. Dwarrelen. Myn eagen - of têntouw, s.n. -en; -ke. Touw voor vastet teistert mi for 'e eagen, het dwarrelt
binden van de teen van de schoen op
voor mijn ogen.
schaats.
teiwear, s.n. Dooiweer.
tentsje, s.n. dim.; tentsjys, Uitneembaar
-tejoontyd(t), -avond. Snôn-, zondaggebouwtje van hout en glas (voor tbcavond, enz. Moan-, morgenavond.
patienten). Kleine tent.
tére, v. Teren. Der kon jim lang op -,
teken, s.n. Teken. -> teiken.
daar kunnen jullie lang op teren.
tekenje [éee], v. Tekenen. -» teikenje.
tergje, v. Tergen.
tekken, s. -s; -tsje. Deken.
term, s. -en; -ke. Darm. Tsjokke, tinne,
tekot [ö], s.n. -ten. Tekort.
bline -, dikke, dunne, blinde darm.
tekot [ö], adv. Tekort.
77« trog 'e -en rinne, slecht bevallen.
tekotkomming [öo], s. -mingen; -minkje. teruchte, adv. Terecht. Er net mei - könne,
Tekortkoming.
er niet mee overweg kunnen. Et weitele [ée], v. Telen.
brôchte mes is wer -, het verloren mes
teile, v. Tellen.
is weer terecht.
telwêd, s.n. Telwoord. len, twae, trea, teruchtwiize, v. Terechtwijzen.
fjouwer, fiif, seks, sôn, acht, njuggen,
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tiidkotting [ö], s. -en; tiidkottinkje. Tijdteschúl, adv. Verstopt; verborgen.
korting.
tesk, s. Op dorsvloer neergelegde graanschoven om gedorst te worden met tiidsein, s.n. -en. Tijdsein.
paarden. - oanleze, de losgemaakte te tiisdei, s. -deiën, -degen. Dinsdag. De -s,
dorsen schoven op dorsvloer uitspreidinsdag na een genoemde datum.
den. - oofklaauwe, het bed graankor-deis, dinsdags. Di -s, die bepaalde
rels zuiveren van strootjes.
dinsdag.
tik, s. -ken; -je. Klap. Hi hat un - hôn,
teske, v. Dorsen.
hij heeft een (financiële) klap gehad of
teskmesyn. s.n. -sinen; -syntsje. Dorshij is lichamelijk achteruitgegaan; tik
machine.
van klok.
test, s. -en; -je. Test (voor verwarming).
testamentsje [èèe], v. Testament maken. tyk, s. tiken; tykje. Teek.
ti, s.n. Tij; deel van gemeenschappelijk tikje, v. Tikken (een tikje geven bij spel).
land. Op -feare, op tij varen. -» deadti; tikke, v. Tikken (van klok).
holfti; springti.
tiksel, s. -s; -tsje. Dissel (van boerenticht, adj. & adv. Dicht; gierig. So - as
wagen).
un pot, goed kunnen zwijgen. So - as tiling, s. -en; tilinkje. Zolder van losse
lever, erg zuinig. So - op ekonder as
planken boven dorsvloer (in Midsland
Meren op un hoeng, zo dicht op elkaar is - de leger: zolder boven de stal).
als haren op een hond.
tilingstok, s. -ken. Balk. waarop tiling
rust.
tichtdwaan [ae], v. Dichtdoen.
tille*, s. Drijftil (moerassig stuk land).
tichtebi, adj. & adv. Dichtbij.
tilie, v. Tillen. Oan et swiste ein fon 'e
tichtfreze [ée], v. Dichtvriezen.
bolk -, zwaartillend zijn. Er net swier
tidelik, adj. & adv. Tijdelijk.
oan -, het licht opvatten.
tidig, adj. & adv. Tijdig.
tillefoan, s. -en; -tsje. Telefoon; telefoontiding, s. -en. Tijding.
gesprek.
tydschrift, s.n. -en; -sje. Tijdschrift.
tillefonearje, v. Telefoneren.
tiem, s. Liggende paal met aan de einden tillegraaf [ae], s. Telegraaf.
een touw, waaraan met een paard een
rol hooi bij elkaar gesleept wordt. In tillegrafearje, v. Telegraferen.
het midden een touw om op de paal tillegram, s.n. -men; -ke. Telegram.
staande te blijven en het hooi bijelkaar tilling, s. -en; tillinkje. Taling (vogel).
te houden.
timmerje, v. Timmeren.
tiemje, v. Met een tiem hooi bijelkaar timmermonseag [ô], s.n. -en. Timmerslepen.
mansoog. Hi hat un -, hij kan goed
tiemtouwen, s.pl. Touwen waarmee hooi
maten schatten.
bijelkaar gesleept wordt.
timmermonspotload [ôö], s.n. -en; -sje.
tier, s. Tier; levenslust. Ik ha er gin -fon,
Timmermanspotlood (plat potlood).
het plezier wordt vergald. As et koan is tin, adj. & adv. Dun. So - asjoeg(t), heel
yn syn -, mot et Syntsjan stean yn 'e ier, dun (van stof).
goede gerst moet St. Jan in de aar staan. tyn, s. tinen; tyntsje. Tand in hark, vork
etc.
tige. Gin - wéze, razend zijn.
tingel, s. -s; -tsje. Tengel (lat).
tige, adv. Erg. - let, erg laat.
tiid, s. Tijd. Bi di -, tegen die tijd. Bi -en, tingje, v. Afdingen.
nu en dan. Mei de -, mettertijd. Om tinke. v. Denken. Et mei mi -, het heugt
di -, omstreeks die tijd. Trog de - kom- mij.
me, zich redden. Út de -, verouderd; tinken, s.n. Denken. Bi myn -, zolang
overleden. Yn -en, in lange tijd. Oer
mij heugt.
'e -, te laat (kalven). In samenstellin- tipe, v. Typen.
gen soms -tyd of -tyt.
tippe, v. Balspel door twee of drie kintiidfedruw, s.n. Tijdverdrijf.
deren om eikaars bal te raken. -» bot
in schol.
tiidgenoat, s. -en. Tijdgenoot.
tiid-iter, s. Tijdverslinder. Kro[o]nten tirannisearje, v. Tiranniseren.
bin -s, krantlezen kost veel tijd.
tispelje, v. Hooi op het land uitelkaar
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slaan.
tispelmesyn, s.n. -sinen; -syntsje. Hooischudder.
tyt, s. titen; tytsje. Tepel (vrouwenborst).
tytloas, s. -loazen; -loaske. Narcis.
to [ö], adv. & prep. Toe; tot. Ien wot wolle, iemand wat willen geven. Dot is
der oan -, dat is daar aan toe. Oan 'e
brég -, tot de brug.
toad, s. Gedroogde koemest als brandstof. So droeg as -, zo droog als gedroogde koemest.
toadkeare, v. Koeieplakken op het land
omkeren voor droging (als brandstof).
toaie, v. Sjouwen. Hea wei-, hooi op hooivak wegsiepen. -» toogje.
toalef, num. Twaalf. -4 telwêd.
toan, s. -en; -tsje. Toon.
toane, v. Tonen.
toast, s. Dorst.
toastig, adj. Dorstig.
toatebel, s. -Ien; -tsje. Speld (in raamroede) met lange draad, waaraan
knoopje; door trekken aan draad tikt
knoopje tegen ruit (plagerij).
toatebelle, v. Werken met toatebel.
tobetalje [öá], v. Bijbetalen.
tobite [ö], v. Toebijten.
tochtbôn [6], s.n. -en; -tsje. Tochtband.
tochtsje [ó], v. Tochten.
todracht [ö], s. -en. Toedracht.
todrêge [ö], v. Toedragen.
todwaan [öae], v. Toedoen.
to-eigenje [ö], v. Toeëigenen.
toemeling, s. -lingen; -linkje. Tuimeling.
toemelje. v. Tuimelen.
toemelraam, s.n. -ramen; -raamke. Tuimelraam.
toer, s. -en; -ke. Toren.
toerklok [ôeô], s. -ken; -je. Torenklok.
toerwachter [ôe], s. -s. Torenwachter.
toesjoed [oeôe], adv. Steeds (toujours).
toeter [ôe], s. -s; -ke. Toeter.
toeterje [ôe], v. Toeteren.
toetmem [ôeè], s. Hetzelfde. Et is ien -,
het is allemaal hetzelfde.
tofetrouwe [ö], v. Toevertrouwen.
toflucht [ö], s. -en; -sje. Toevlucht.
tofoer [öôe], s. -en. Toevoer.
tofol [óô], s.n. -Ien; -tsje. Toeval(ligheid);
vallende ziekte.
tofolle [óô], v. Toevloeien (van melk bij
het melken).
tofoliighyd [öô], s. -hiden; -sje. Toeval-
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ligheid.
togang [ö], s. -en; -gankje. Toegang.
togedien [ö], adj. Toegenegen.
togelyk(s) [ö], adv. Tegelijk.
tohappe [ó], v. Toehappen.
tohearder [ö], s. -s; -ke. Toehoorder.
tojaan [öae], v. Toegeven.
tokke, v. Rukken (met korte rukjes).
toknipe [ö], v. Toeknijpen.
tokomme [öo], v. Toekomen.
tokomme [ó], adj. Aanstaande. - jier,
volgend jaar.
tokomst [öo], s. Toekomst.
tokrie [ö], v. Geven (met moeite). Et wae
un toer om ider wot to te krien, het was
een toer om ieder wat te geven.
tol [ô], s.n. Voordracht. Hi steet op -,
hij staat op de voordracht. (Twae-,trea-,
enz.).
tol [ó], s. -Ien; -tsje. Naaf van wiel.
tol [o], s.n. Aantal. Jo hinen har - net,
zij hadden hun aantal niet.
tolaitsje [ö], v. Toelachen.
tolees [ó], s. -» toleez.
toleez [ö], s. Toeleg.
toleze [öée], v. Toeleggen. Erjild op -,
er geld op toeleggen.
tolhout [ö], s.n. -en; -sje. Talhout.
tolykje [ö], v. Toelijken.
tolitte [ö], v. Toelaten.
tôjje, v. Vasten.
tolkfô], s. Talk.
tolmje [ô], v. Talmen.
tom, s. Duim (lengtemaat).
tomme, s. -men; -ke. Duim (van hand).
Bi de - heine, een afgemeten hoeveelheid krijgen. Bi et tomke oof, met de
duim wordt de te ontvangen hoeveelheid aangegeven.
toms, adj. Duims (hout).
tomstok [po], s. -ken; -je. Duimstok.
ton [ö], s. -nen; -tsje. Gedoomd stalkruid.
tôn, s. -en; -tsje. Tand (van gebit). -»tosken.
tônbien, s.n. Tandbeen.
tondarts [o], s. -en. Tandarts. -»tônedokter.
tondel*, s.n. Tondel.
tondeldoas*, s. Tondeldoos. -» Tonteldoas.
tôndsjemutske, s.n. dim.; -s. Daags vrouwenmutsje.
tônedokter, s. -s. Tandarts. -> tondarts.
toneelspyrje [ó], v. Toneelspelen.
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toneelstik [ó], s.n. -ken; -je. Toneels
tônenpoetse, v. Tandenpoetsen.
tônfleis, s.n. Tandvlees.
tongblier, s.n. Tongblaar; mondklauwzeer.
tonger, s. Donder (onweer).
tongerbui, s. -en; -ke. Donderbui.
tongergoat*, s. Zware regenbui bij onweer.
tongerje, v. Donderen (onweer).
tongerkop [oô], s. -pen; -ke. Onweerswolk.
tongerslag, s. -gen; -je. Donderslag.
tongesdei, s. -deiën (-degen). Donderdag. De -s, donderdag na een genoemde datum, -s, donderdags. Di -s, die
bepaalde donderdag.
tongfol [oo], s. -len. Tongval.
tongslag, s. -gen. Tongval.
tonne [ö], v. (Los)tornen.
tonnebank [ö], s. -en; -je. Toonbank.
(onnemèske [öeè], s.n. dim.; -s. Tornmesje.
tonomme [ö], v. Toenemen.
tônpoetsgoed [oeôe], s.n. Tabdpasta.
tonteldoas*, s. -»tondeldoas.
tontesezer [óeée], s. -s; -ke. Tantezegger.
toogje, v. Sjouwen; wegbrengen. -»toaie.
top [ô], s. -pen; -ke. Top; tol; instrument
bij touwslaan; bovenpunt met plag erop
van punthuus of topstolp.
topakje [ö], v. Pakken; toetasten.
topje [ô], v. Tollen.
topjecht [ôè], s.n. -en; -sje. Toplicht.
topke [ó], s.n. dim.; -s. Houten siertop
op eind van nok.
toposje [öô], v. Toepassen.
toposselik [öô], adj. & adv. Toepasselijk.
topreagje [ô], v. Spinnewebben enz. weghalen met bezem op stok van binnenkant van schuur.
topsnoer [ô], s.n. -en; -ke. Touw voor
tollen.
topstolp, s. Huis met piramidevormig
dak zonder nok. -> punthuus.
topswier [ôj, adj. Topzwaar.
tor [ó], s. -ren; -ke. Tor (insekt); plag;
slordige vrouw. Hi sjucht er út as un -,
hij ziet er slordig uit.
toraromerje [ö], v. Hard toeslaan (bijv.
hagel).
torboad [ó], s.n. Houten rek achter op
wagen voor 't rijden van turf en torren
(veenplaggen). -»achterkrêd.

TRAAN

torbonk [óo], s. -en; -je. Veenbrok voor
brandstof.
torekkenbaar [ö], adj. Toerekenbaar.
torekkenje [ö], v. Toerekenen.
torje* [ó], v. Veenplaggen voor brandstof steken. Wae - wol, di - kon, di mot
-forSyntsjan.
toriep [óè], s. -pen; -ke. Spade om plaggen
te steken.
torn [o], s. Poos.
torrebank, s. -» turfbank; turrebank.
tos [o], s. -sen; -ke. Tas; zak in jas en vest.
tos [ó], s. Vracht; rug. Un hele -, een
zware vracht. Op 'e -, op de rug. Er
lei un -, er lag een flinke hoeveelheid
(hooi bijv.).
toschruwe [ö], v. Toeschrijven.
toseze [ö], v. Toezeggen. -> feseid.
tosicht [ö], s.n. Toezicht.
tosje [ó], v. Torsen; op de rug dragen.
tosjean [ö], v. Toezien.
tosjittelik [ö], adj. Toeschietelijk.
tosken* [ó], s.pl. Tanden. -> tôn.
toslaan [öae], v. Toeslaan; accoord gaan.
toslag [ö], s. -gen; -je. Toeslag.
tosmite [ö]. v. Toegooien.
tospraak [ö], s. -spraken; -spraakje. Toespraak.
tossig [ó], adj. Vervilt.
tostean [ö], v. Toestaan.
tostekke [ö], v. Toesteken (om te verwonden).
tostel [öè], s.n. -len; -tsje. Toestel.
tostemme [ô], v. Toestemmen.
tostjoere [öôe], v. Toesturen.
tostond [öô], s. -en. Toestand.
tostopje [öô], v. Toestoppen.
totakelje [ö], v. Toetakelen.
touter, s. -s; -ke. Schommel (speelwerktuig).
touterje, v. Schommelen (op een schommel).
touw dons je, v. Touwtjespringen.
touwdônstouw, s.n. -en; -ke. Springtouw.
touwdraaie, v. Springtouw draaien; touw
vervaardigen.
touwledder, s. -s; -ke. Touwladder.
toverje, v. Toveren.
toverlangtên, s. -en; -tsje. Toverlantaarn.
towinskje [ö], v. Toewensen.
towize [ö], v. Toewijzen.
traalje [ae], s. -jys; tralitsje. Tralie.
traan
[ae], s. Traan.
tranen (trinnen*);
traantsje
(trintsje*).
Hi wit er nen
- fon,
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hij weet er niets van.
treure [eù], v. Treuren.
traktearje, v. Trakteren.
treuzerje, v. Treuzelen.
trantelje. v. Trantelen; telkens van de tridsje, -> tried.
ene voet op de andere gaan staan. tried, s.n. -en (tridden); triedsje (tridsje).
trapje, v. Trappen.
Draad.
trea, num. Drie. -> telwêd.
adj. Draderig.
treablêd, s.n. -en; -sje. Drieblad (plant). triederig,
-trieds, -draads (één-, twee-, driedraads,
treahoek, s. -en; -je. Driehoek.
enz.).
Treaïenhyd, s. Drieëenheid.
treakaat [ae], s. -katen. Driekaart (bij trilje, v. Trillen; beven.
trillerig, adj. Beverig.
kaartspel).
trinnen*, s.pl. -» traan.
treakleur, s. Driekleur. -> bôre.
treamester [èe], s. -s; -ke. Driemaster. trynspin, s.n. Kindervangspel met verlossen.
treapitsstel [è], s.n. -len; -tsje. Driepitsstel.
tripelhoutsje, s.n. dim.; -sjys. Kort stokje
treapoat, s. -en; -sje. Driepoot.
bij het tripeljen (kinderspel).
trearis, adv. Driemaal.
treaspeen, s. -spenen. Koe met 3 goede tripeUe, v. Kort stokje met een lange
stok op verschillende manieren wegtepels.
slaan (spel).
treaspon [6], s.n. -nen; -tsje. Driespan.
treastring, s. Driestrengskabel. Hi moas tripelstok [6], s. -ken; -je. Lange stok bij
het tripeljen.
mei de - ha, hij moest met een touw
tripje, s.n. dim.; -jys. Lage klomp met
slaag hebben.
leertje over wreef.
treastrook, s. -stroken. Plooimuts.
tripperje, v. Trippelen.
trea'tinet, adj. Drietandig.
treatol [6], s.n. -len. Drietal.
troan, s. -en; -tsje. Troon.
treatrieds, adj. Driedraads.
troani, s. -ni's. Tronie.
treatsjillete kar, s. Kar met drie wielen. troaste, v. Troosten.
tred, s. -en; -sje. Tred; schrede; sport troastpriis, s. -priizen; -ke. Troostprijs.
van ladder. -> treed; trep.
troek, s. Zware tocht tegen de wind.
tredde, num. Derde. -» telwêd.
treddedeis, adj. -e koats, derdendaagse troekje, v. Kinderspel; dringen.
koorts.
troep, s. -en; -ke. Troep.
treddeholf [o], num. Twee en een half. troep, s. Smerige boel.
treddelei, adj. Drieërlei. -» -lei.
troffejje, v. Met aaneengesloten voeten
tredden, s. Derde deel.
springen.
trêdsel, s.n. -s; -tsje. Hanetree (kiem- trog, adv. & prep. Door. Et is - olies
blaasje in ei).
hinne, het is zeer onaangenaam. Hi
trêdzje, v. Met treden meten.
is - olies hinne, hij is razend. Et kon
treed, s. Trede van trap, enz. -»tred; trep.
er (mei) op -, het kan er mee door.
treffe, v. Treffen.
treiterje, v. Treiteren.
I Hi is er -, hij is geslaagd. - fon sweet,
trekfoegel, s. -s; -tsje. Trekvogel.
| doornat van zweet.
trekke, v. Trekken; tochten.
trogbanne [á], v. Doorbranden.
trekpot [o], s. -ten; -sje. Trekpot.
trogbraak, s. -braken; -braakje. Doortrekschút, s. -schuten; -sje. Trekschuit.
braak.
trekseag, s. -en; -je. Trekzaag.
trep, s. -pen; -ke. Trap (om te klimmen); trogbringe, v. Doorbrengen.
trapplankje van spinnewiel; opstap- trogdraaie [ae], v. Doordraaien.
beugel aan dissel van boerenwagen; trogdruwe, v. Doordrijven.
trogen'korm [o o]. Door elkaar; gemidsport van ladder. ->tred; treed.
deld.
trepgevel [èée], s. -s; -tsje. Trapgevel.
trog in trog. Door en door.
treppot [o], s. -» trekpot.
trogforret, adj. Doorvoed.
trepsdoar, s. -en; -ke. Trapdeur.
trettien(de), num. Dertien(de). -> telwêd. troggean, v. Doorgaan.
troggroonje, v. Doorgronden.
troghalje [á], v. Doorhalen; doorstrepen.
trogjaaie,
v. [èe],
Doorjagen.
trogjechtsje
v. Doorlichten.
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trogkomme, v. Doorkomen; slagen. Er is trommelje, v. Trommelen.
gin -n oan, er is niet doorheen te troog, s. Trog. Smoarige -, rakker; smerig
komen.
iemand.
trouwje, v. Trouwen. Ho gelokkiger troutrogkrosse [06], v. Doorschrappen.
wet, ho swidder etfelies, hoe gelukkiger
trogleze, v. Doorliggen; doorleggen (kipgetrouwd, hoe zwaarder het verlies.
pen).
trogmitte, v. Doormeten; verdelen van trui, s. -en; -ke. Trui; borstrok.
gemeenschappelijk gebruikt land.
trut, s. -ten; -sje. Vervelende kleinzielige
trogreine, v. Doorregenen (regenwater
vrouw.
doorlaten).
tsjan* [á], s. -nen; -tsje. Karn. -» tsjen.
trogrinne, v. Doorlopen; stuklopen.
tsjanje* [á], v. Karnen. -> tsjenje.
trogroker, s. -s; -tsje. Doorroker (pijp). tsjarje*, v. Sarren.
trogschimerje, v. Doorschemeren. - litte, tsjasselje [á], v. Versterking aanbrengen
laten doorschemeren.
in lus van tsjilm.
trogschine, v. Doorschijnen.
tsjêb, s.n. Kaf (vnl. van gerst).
trogschodzje, v. Schudden (van speel- tsjeel, s. Tsjillen; tsjiltsje. Wiel.
kaarten).
tsjekoeke* [oê], s. Dikke koek, gebakken
trogschoere, v. Doorscheuren. Et schoen
in ijzeren pan, waarop metalen plaat
er trog, pijnscheuten; het gaat er wild
met kooltjes vuur erop. -» potsjekoek.
toe.
tsjen, s. -nen; -tsje. Karn. Un boek as
trogschot [00], s.n. Ijzerwerk (assen enz.)
un -, een buik als een karn. -» tsjan.
van voor- en achterdeel van boeren- tsjenhoek, s. -en; -je. Ruimte waar gewagen.
karnd wordt. -»tsjenkeamer.
trogschruwe, v. Doorschrijven, len - kön- tsjenhoeng, s. -hoengen; -hoenkje. Hond
ne, niet meer op iemand kunnen redie karn in beweging brengt.
kenen.
tsjenje, v. Karnen. -» tsjanje.
trogsette, v. Doorzetten.
tsjenkeamer*, s. -» tsjenhoek.
trogsicht, s.n. Doorzicht.
tsjenmol, s. -len; -tsje. Karn door hond in
trogsjeek, adj. Door en door ziek.
beweging gebracht.
trogsjitte, v. Doorschieten; voortgaan met tsjenpols, s. -polzen; -ke. Stok met dwarsschieten; met schoten doorboren; in
plankje met gaten voor karnen.
het zaad schieten; blanco bladzijden in tsjerk, s. -en; -je. Kerk. Mei di jos kon
boek aanbrengen.
jim te -e in te merke, met die jas kun
trogslaan [ae], v. Doorslaan; wartaal spreje overal heen.
ken; een weinig water doorlaten (een tsjerkebank, s. -en; -je. Kerkbank.
beetje lek).
s.n. Kerkgangers.
trogslag, s. Doorslag. De -jaan, de door- tsjerkefolk,
tsjerkekeamer, s. -s; -ke. Consistorieslag geven.
kamer.
trogstean, v. Doorstaan.
tsjerkelôn,
s.n. -en; -tsje. Land van de kerk.
trogstekke, v. Doorsteken. Un trogstitsene
tsjerkepak, s.n. -ken; -je. Net pak.
kaat, een doorgestoken kaart.
tsjerkepôdsje, s.n. dim.; -sjys. Kerktrogtoste [00], v. Doortasten.
paadje.
trogtrapper, s. -s; -ke. Doortrapper, fiets
tsjerkeried, s. -en. Kerkeraad.
zonder vrijwiel.
tsjerkesekje [èeèe], s.n. dim.; -jys. Coltrogtrappet, adj. & adv. Doortrapt.
lectezakje.
trogwaaie, v. Door kleding heen waaien. tsjerkestoof,
s. -stoven; -ke. Stoof, die
Et waait mi trog, het waait door mijn
meegenomen werd naar de kerk.
kleren heen.
tsjerkje, v. Naar de kerk gaan.
trogwiet, adj. Doornat.
tsjerkmeister, s. -s. Kerkvoogd.
trolier [6], s. -s; -ke. Trawler.
s. -en; -je. Pen in grond geslagen
trom, s. -men; -ke. Trommel; onderge- tsjesk,
voor
vastzetten vee aan touw. -> tsjeske.
deelte plattepijpkachel, waar asla in zit.
tromkemön, s. -nen; -tsje. Marskramer tsjeske, s. -»tsjesk.
tsjettel, s. -s; -tsje. Ketel.
met trommel op rug.
tsjien, num. Tien. -» telwêd.
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tsjies, s. tsjiezen; tsjieske. Kaas. Ik sil et
heeft een grauwe (gele) huidskleur.
Mm op syn - in broad jaan, ik zal het tsjuudsaai, s.n. -en; -ke (-aike). Tureluurhem flink zeggen.
ei.
tsjiesdoek, s. -en; -je. Kaasdoek.
tubee, s.n. Soort textiel.
tuchtsehoel [ôe], s. -en; -tsje. Tuchttsjieskop [o], s. -pen; -ke. Kaasvorm.
school.
tsjiespès, s. -sen; -ke. Kaaspers.
túg, s.n. tugen; túgje. Tuigage; paardetsjiezje, v. Kaasmaken.
tuig. Mak yn olie tugen, overal voor te
tsjilm, s. Paardeharen lussen aan touw
gebruiken (mens en paard).
met in de grond gezette pennen voor
vogelvangst. -en sette, tsjilmen plaat- túgje, s.n. dim.; -jys. Stofje, vuiltje.
sen voor de vangst. Mei -en rinne, tui, tui, interj. Roepnaam voor kalveren.
-» tuike.
tsjilmen zetten voor de vangst.
tuike,
interj. Roepwoord voor kalf. - tsjilpje, v. Sjilpen. -» sjilpje.
spylje, naar de mond praten. -> tui.
tsjin, s.n. Tegen. Et foar in -, het voor
túk, adj. & adv. Bekwaam.
en tegen.
tsjin, adv. Tegen; tegemoet. - seksen, tukje, v. Gooien.
tegen zessen. -»tsjinrinne.
tullebôle, s. -bôlen; -bôltsje. Tulband.
tún, s. tunen; túntsje. Tuin; omheining
tsjinder, s. -s; -ke. Diender.
om tuin.
tsjinfolle [o], v. Tegenvallen.
túnklaauw, s. -en; -ke. Tuinhark.
tsjinje, v. Dienen.
túnlot, s. -ten; -sje. Lat van tuinheining.
tsjinkomme, v. Tegenkomen.
túntsje, s.n. dim.; -tsjys. Afzonderlijk
tsjinkonting [ô], s. Tegenkanting.
staand moestuintje; omheining van
tsjinrinne, v. Tegenlopen; tegemoet lomoestuintje.
pen.
turfbank, s. -en; -je. -» turrebank, torretsjinsin, s. Tegenzin.
bank.
tsjinslag, s. -gen. Tegenslag.
turfmot [6], s.n. Turfmolm.
tsjinsparrelje, v. Tegenspartelen.
turftrapper, s. -s; -ke. Lompe schoen.
tsjinst [î], s. -en; -sje. Dienst.
Turk, s. -en. Turk; onaangenaam pertsjinstean, v. Tegenstaan.
soon.
tsjinstfamd [î], s. -en; -famke. Dienstbode. turrebank, s. -en; -je. Kist-kast voor turf,
hout, enz. -» torrebank, turfbank.
tsjinstonder [6], s. -s; -ke. Tegenstander.
tsjinwerrig, adj. & adv. Tegenwoordig. tusken, adv. & prep. Tussen. -» tussen.
tuskenbeien -» tussenbeien.
tsjirmje, v. Tintelen van kou.
tuskentiden -» tussentiden.
tsjoenje [ôe], v. Heksen.
tussen, adv. & prep. Tussen. -> tusken.
tsjoenster [ôe], s. -s; -ke. Toverheks.
tsjok, adj. & adv. Dik; troebel (water). tussenbeien, adj. & adv. Tussenbeide;
So - as tear, erg mistig. - weiter, troebel middelmatig. -> tuskenbeien.
tussenyn, adv. Tussenin.
water, -fon mist, dik van mist.
tussensetsel [eèe], s.n. -s; -tsje. Strook
tsjokfol [ôo], adj. Tjokvol.
kant- of haakwerk in textiel aangetsjokje, s.n. dim.; -jys. Dikkerdje.
bracht.
tsjoksel, s. -s; -tsje. Dissel; dwarsbijl. tussentiden, adv. Tussentijds. -» tuskentsjokselje, v. Met dissel bewerken.
tiden.
tsjokte, s. -s of -n. Dikte.
tussenwei, s. -ën. Tussenweg.
tsjolk [ô], s. -en; -je. Tjalk.
tút, s, tuten; tútsje. Tuit; zoen.
tsjôrje. v. Aan touw en pen vaststaand tútlamp, s. -en; -ke. Tuitlamp.
beest laten grazen.
tútsje, s.n. dim.; -sjys. Zoentje.
tsjotterje* [o], v. Stotteren.
tutte, s. -n. Ouwelijke vrouw.
tsjusk*, adj. & adv. Stuurs.
tuus, s.n. tuzen. Thuis.
tsjúster, s.n. Donker.
tuusbloeë, v. Thuisblijven.
tsjúster, adj. & adv. Duister; donker.
-brún, donkerbruin, enz. So - as iede, tuuskomme, v. Thuiskomen.
twad(de) [á], num. Tweede. - sneed, tweezo donker als aarde.
tsjuud,
Hi is s.sotsjuden;
graauw tsjuudsje.
(geel) as un
Tureluur.
-, hij
de oogst van gras. -> telwêd.
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twaddehôns [á], adj. & adv. Tweedehands.
twaddekeal [á], Ien for et -, koe die
voor de tweede maal moet kalven of
gekalfd heeft.
twaddelei [á], adj. Tweeërlei. -> -lei.
twaddoebel(d) [á], adj. & adv. (Twee)dubbel.
twae, num. Twee. -»telwêd.
twaedelig [é], adj. Tweedelig.
twaejirige, s. en pi. Tweejarige (paard).
twaemester [èe], s. -s; -ke. Tweemaster.
twaemonsschoel [óôe], s. -en; -tsje. Tweemansschool.
twaën, num. Tweeën. Mei syn -, met zijn
tweeën. Ien fon -, een van tweeën.
twaesprong, s. -sprongen; -spronkje.
Tweesprong.

twaestryd, s. Tweestrijd.
twaetalig [ae], adj. Tweetalig.
twae'tinet, adj. Tweetandig (vork).
twaetol [6], s.n. -Ien. Tweetal.
twaetrieds, adj. Tweedraads.
twalling [á], s. -lingen; -linkje. Tweeling.
twarris [á], adv. Tweemaal.
twattrea [á], s. Een gering aantal. Un -,
een paar.
tweintig(ste), num. Twintig(ste). -»telwêd.
twifel, s. -s. Twijfel.
twifeUe, v. Twijfelen.
twiig, s. -en; -je. Twijg.
twynboad, s.n. -en; -sje. Twijnbord (houten blokje met pennen voor te twijnen
klossen gesponnen wol).
twynje,
v. Twijnen.
U

uders, pron. Ons. Bi -, bij ons (thuis).
úl, s. uien; -tsje. Uil.
ulekap, s. -pen; -ke. Driehoekig houten
sluitstuk aan daknok.
un, art. Een.
út, adv. & prep. Uit. Dot -, die kant uit.
Net - könne, niet lonend zijn. Net tsjin
ien -könne, niet met iemand kunnen
wedijveren. Er op - gean, naar meisje(s) gaan. Net - ha wolle, geheim willen
houden. - in trog, telkens. Op in gean, samen gaan. Et is -, de verloving
is uit. - in tenei, uitentreuren. De besen
bin -, de koeien zijn in de wei. Astrein -,
door Oosterend heen.
útademje, v. Uitademen. -» útazemje.
útazenye, v. Uitademen. -» útademje.
útbander [á], s. -s. -ke. Uitbrander.
útbeste [èe], v. Uitbarsten.
útbesteedzje, v. Uitbesteden.
útbetalje [á], v. Uitbetalen.
útbite, v. Uitbijten.
útbloeë, v. Uitblijven; niet gebeuren.
útbrekke, v. Uitbreken (zweet).
útbriede, v. Uitbraden; uitbroeden.
útbringe, v. Uitbrengen. Roegte -, droge
schoonmaak in boerenschuur. Ol sil de
schirre kraèn et -, al zullen de grijze
kraaien het bekend maken. De besen -,
het vee van stal halen.
útdele [ée], v. Uitdelen.
útdine, v. Uitzetten (dikker worden).
útdraaie, v. Uitdraaien.
útdrippe, v. Uitdruipen.

útdwaan [ae], v. Uitdoen.
útein, s.n. -en; -tsje. Uiteinde.
utelik, adj. & adv. Uiterlijk. Et is -, het
is verre familie.
uterje, v. Uiten.
uterlik, s. Uiterlijk.
uterst. adj. & adv. Uiterst.
uterst(e), s.n. Uiterste. Op et -e leze,
op sterven liggen.
útfaagsel, s.n. Uitvaagsel.
útfaaie, v. Uitvegen.
útfeare, v. Uitvaren.
útfechte [èe], v. Uitvechten.
útfekeap, s. -en; -ke. Uitverkoop.
útfeskje [èe], v. Ontzouten.
útfeugelje, v. Scherp berispen.
útfiere, v. Laten uitwerken (ziekte).
útfining, s. -en; -fininkje. Uitvinding.
útfiskje, v. Uitvissen.
útfiterje, v. Berispen.
útfloeke, v. Uitvloeken.
útflucht, s. -en; -sje. Uitvlucht; wandeling
(uitje).
útfoering [ôe], s. -foeringen; -foerinkje.
Uitvoering (toneel).
útfol, s. -Ien; -tsje. Uitval.
útfreie, v. Uitvragen.
útfrette, v. Uitvoeren (kattekwaad).
útgaaf, s. -gaven; -gaafke. Uitgaaf (geld).
-> útgave.
útgave, s. -n. Uitgave (boek). -* útgaaf.
útgean, v. Uitgaan (op stap); (van kachel);
(van wind: ruimen).
útgliide, v. Uitglijden.
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útgnidse*, v. Uitglijden.
útgúlje, v. Uithuilen.
úthalje [á], v. Uithalen; (van eieren, streek,
schip). Et iene wéd hallet et oare út,
het ene woord lokt het andere uit.
útheare, v. Uithoren.
úthôde, v. Uithouden.
úthoek, s. -en; -je. Uithoek; plaats op
Wad bezuiden Grie, waar zeilschepen
aankwamen voor lossen en laden (úthoek).
úthoengerje, v. Uithongeren.
úthôlje, v. Uithollen.
út'ien, adv. Uiteen.
út-iten, v. Te gast; ten eten.
útjaan [ae], v. Uitgeven.
útjipje, v. Uitdiepen.
útjitte, v. Uitgieten.
útkeare, v. Uitkeren.
útkieme, v. Uitkammen.
útkyk, s. Uitkijk.
útklaaie, v. Uitkleden.
útkniipe, v. Er vandoor gaan; uitknijpen;
wringen van wasgoed.
útkoitsje, v. Uitkoken.
úrkomme, v. Uitkomen. Er for - doere,
het durven zeggen.
útkrosse, v. Schrappen; hard weglopen.
útkure [ue], v. Uithalen (niet veel goeds).
útlead, adj. Volleerd.
útlees, s. Uitleg. Tekst in -, tekst en
uitleg. -> útleez.
útleez, s. -» útlees.
útleverje [éee], v. Uitleveren.
útleze, v. Uitleggen (verduidelijken); eieren niet op de bestemde plaats maar
elders leggen (door kip).
útliene, v. Uitlenen.
útling*, s. -> liigwon [ô].
útlitte, v. Uitlaten (ook vee van stal).
útloazje, v. Uithoren.
útlokje [ô], v. Uitlokken.
útlotsje [ô], v. Uitloten.
útmaitsje, v. Uitmaken; uitschelden; blussen; schelen; verloving afmaken.
útmjoksje [ó], v. Uitmesten.
útmorje [ö], v. Uitmoorden.
útnaaie, v. Hard weglopen; vluchten. Hi
naaide er út, hij ging er vandoor. Et
naaide er út, het ging heel vlug.
útnomme, v. Schoonmaken (ramen).
út
pakje,
v. v.Uitpakken;
útpikke,
paard(en)
vanUitpikken;
wagen aflopen.
losmaken.
ingespannen

útplunderje, v. Uitplunderen.
útplúzje, v. Uitpluizen (ook van pijp);
onderzoeken.
útpraatsje [ae], v. Uitpraten.
útpúste, v. Uitrusten; uitblazen.
útraitsje, v. Uitraken (verloving).
út'rêde, v. Schoonmaken; uitredden.
útrekke, v. Uitrekken.
úrrekkenje, v. Uitrekenen.
útrêste, v. Uitrusten.
útriide, v. Uitrijden.
útrinder, s. -s; -ke. Uitblinker.
út'roezet [ôe], adj. Roes uitgeslapen.
útrosse, v. Uit bed halen.
útruchtsje, v. Uitrichten.
útscheare, v. Uitscheren.
útscheie, v. Uitscheiden.
útschelde [èe], v. Uitschelden.
útschinke, v. Uitschenken.
útschodzje, v. Uitschudden.
útschoppe, v. Uitschoppen.
útschreauwe, v. Uitschreeuwen.
útsicht, s.n. Uitzicht.
útsykje, v. Uitzoeken; kiezen.
útsile, v. Uitzeilen.
útslaan [ae], v. Uitslaan; uitspannen van
paarden.
útsliepe, v. Uitslapen.
útslite, v. Uitslijten.
útslotte [o], v. Uitdiepen.
útslove, v. Uitsloven.
útslute, v. Uitsluiten.
útslútsel, s.n. -s. Uitsluitsel.
útsmyt, s. Lagen bikkels bij uitgooi in 3
(Oosterschelling) of 4 (Westerschelling) verschillende standen, dan was
het spel gewonnen.
útsôcht, adj. Uitgezocht.
útsoegje [oê], v. Uitzuigen.
útsparje [á], v. Uitsparen.
útspie, v. Uitspuwen.
útspiele, v. Uitspoelen.
útspyjje, v. Uitspelen (kaartspel).
útspookje, v. Uitspoken.
útsprekke, v. Uitspreken.
útstapke, s.n. dim.; -s. Uitstapje.
útstean, v. Uitstaan.
útstek [è], s.n. Uitstek. Bi -, bij uitstek.
útstekke, v. Uitsteken; op hoog peil staan;
opgeven (raadsels). -» riedling.
útstêre,
útstjoere,
útstolle
útstrekke.
[o],
v.v.v.
Uitsterven.
v.Uitsturen.
Uitstrekken.
Uitstallen.

ÚTGNIDSE
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útwei, s. -ën (útwegen). Uitweg.
útstroepe, v. Vandoor gaan.
útwennet, adj. Uitgewoond.
útsudelje, v. Uitventen.
ut werkje [èe], v. Uitwerken.
útsnnigje, v. Uitzuinigen.
útwetterje, v. Uitwateren.
útteare, v. Uitvouwen.
útwike, v. Uitwijken.
útteiii*, part. Uitgetrokken (kleren).
útwinne, v. Uitwinnen.£/ woon arig út,
úttekenje [éee], v. Uittekenen.
het bespaarde nogal veel.
úttêre, v. Uitteren.
útwoske [ó], v. Uitwassen.
úttinje, v. Uitdunnen.
úttrouwje, v. Uit het huis van een ander útwruwe, v. Uitwrijven.
naar gemeentehuis gaan voor huwe- uus, pron. Ons; onze. - tae, mim, mijn
(onze) vader, moeder. - Live Hear,
lijk.
Onze Lieve Heer.
úttsjean*, v. Uittrekken.
uvertsje stuvertsje stof [ô], Do bist of [ó].
útwaaie, v. Uitwaaien.
Aftelversje.
útwazemje, v. Uitwasemen.
uzen, pron. De, het onze.
útweage, v. Uitwegen.
W
waad [ae], s. Waard (Wad); eenheid wild
gevogelte (1,2 of 3 stuks) bij levering
aan poelier. -> gewaar; wêd.
waadsôn, s.n. Zand van het wad.
waagje, v. Wagen.
waagstik, s.n. -ken; -je. Waagstuk.
waai, s. Wei (bij kaasmaken: overblijfsel).
waaie, v. Waaien. Et waait dot et reekt,
het waait heel hard. De koesen - Jim
fon 'e fotten, de kousen waaien je van
je benen.
waaielitte, v. Zuiveren van graan door
wind. -> waaikleed.
waaikleed, s.n.- -kleden; -kleedsje. Zeildoek, waarop graan gezuiverd; dekkleed. -> waaielitte.
waaks, s.n. Was (bijen-).
waakse, v. Groeien.
waal [ae], s. walen; -tsje. Voile.
waardearje, v. Waarderen.
waardeloas, adj. Waardeloos.
waarloas, adj. Reserve-. - anker, reserveanker.
waarnomme, v. Waarnemen. De gelegenthyd -, de gelegenheid waarnemen.
waarschouwing, s. -schouwingen; -schouwinkje. Waarschuwing.
waarschonwje, v. Waarschuwen.
wachthôde, v. Wachthouden.
wachthúske, s.n. dim.; -s. Wachthuisje.
wachtjHd, s.n. -sje. Wachtgeld.
wachtsje, v. Wachten.
wachtsmon [ô], s. (-joed), -monnen; -tsje.
Wachtsman (op schip).
wae, pron. Wie.
wafelizer, s.n. -s; -ke. Wafelijzer.

waggelje, v. Waggelen.
waitsje, v. Waken.
wakker*, adj. & adv. Bijzonder, zeer.
- blaauw, heel blauw.
wamstikken, s.pl. Wangstukken van varkenskop.
wangunst [û], s. Wangunst. -> wongunst.
wankele, v. Wankelen.
wanna [áa], pron.pl. Wie, welke personen.
wansjoggelig [6], adj. & adv. Slordig (gekleed). -» wansjouwig
wansjouwig, adj. & adv. Slordig (gekleed).
-» wansjoggelig.
wanti, s.n. -ën. Wantij. -» wonti.
wantronwje, v. Wantrouwen. -» wontrouwje.
wapen, s.n. -s. Wapen. Yn 'e -s, druk in
de weer.
wapperje, v. Wapperen.
warem [ae], adj. & adv. Warm. So - as
koeke, lekker warm.
wareme [ae] tsjettel, s. Warm bier met
brandewijn en bruine suiker, uit ketels
geschonken op Borrebjear.
waremje [ae], v. Warmen.
warhyd, s. -hiden. Waarheid.
warrejje, v. Warrelen.
wasem, s. -> wazem.
wat [á], s. -ten; -sje. Wrat.
wattel [á], s. -s; -tsje. Draaigrendel; hulpstukje tussen reap en twee teilten
(dikkere touwen dan reap).
wazem, s. Wasem. -» wasem.
wazemje [ae], v. Wazemen.
weage, v. Wegen.
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weak, s.n. Weke, moerassige grond. Hi
wol es, er mankeert altijd wel iets aan
rakke yn et -, hij geraakte in weke
Yn 'e -, in de weg. De wiiste -, het
grond. -»lêg.
verstandigst. Di - mot et út, die kant
moet het uit. So öd as de -, heel oud
weak, adj. Week.
Yn ien - hinne, in één richting. (j\
weakhettig, adj. & adv. Weekhartig.
'e -, uit de weg; klaar zijn met iets
wealigs, adj. & adv. Drommels, -e jonge,
Op kommende -, onderweg. Et Schyljers
drommelse, weerlichtse jongen.
in et A asters ha folie fon ekortn wear, s.n. Weer. Swier -, onweer; storm.
het Westerschellings en het Aasters
wear, s. -tsje. Weer. Yn 'e -, in de
lijken veel op elkaar.
weer.
wei, adv. Weg; verloren; verdwenen.
wear, adj. & adv. Waar.
- raitsje, wegraken; flauw vallen, til
wearboomke, s.n. dim.; -s. Zeemos.
is -, hij is verdronken. Hi hat et -,
weare, s. Ware. De -, Sinterklaas.
hij heeft het te pakken. Goed -, goed af!
weareld, s. -en; -sje. Wereld. Un lawaai weibloeë, v. Wegblijven; op zee omfon de oare -, een hels lawaai. -> wrôd. komen.
weargleis, s.n. -gleizen. Weerglas; baro- weibringe, v. Verliezen (onderweg). Ik ha
meter.
myn més weibrôcht, ik heb mijn mes
wearheak, s. -en; -je. Weerhaak. -> wearverloren. -» felieze.
hek.
weibruie, v. Weggooien.
wearhek [è], s. -ken; -je. Weerhaak. weidruwe, v. Wegdrijven.
-» wearheak.
wearje, v. Weren, bepaald weer zijn. Et weifolle [ö], v. Wegvallen.
wearet goedfor et hea, het is goed weer weigerje, v. Weigeren.
wei-jaan [ae], v. Weggeven.
voor hooien.
wearjechtsje [è], v. Weerlichten.
weikroepe, v. Wegkruipen.
wearkaauwje, v. Herkauwen.
weikwine, v. Wegkwijnen.
weileze, v. Wegleggen; overhouden
wearloas, adj. & adv. Weerloos.
(winst).
wearpine, s. Weerpijn.
weiiitte,
v. Weglaten.
wearschyn, s. Weerschijn.
wearseester, s. -s; -tsje (-ke). Waarzegster. weimoffelje, v. Wegmoffelen.
wearskönten, s.pl. Weerskanten. Fon - wein, s. -en; -tsje. Wagen. Hos in -,
Paard en wagen, Grote Beer.
wannen se erfor, de ouders van jongen
weine*, v. Kreunen. -> kreune.
en meisje waren er voor.
weinemakker, s. -s. Wagenmaker.
wèbi, adv. Waarbij.
wêd, s.n. Rekeneenheid wild gevogelte: weinfol, s. -Ien. Wagenvol.
1 w = 1 eend of 2 smienten of 3 ta- weinomme, v. Wegnemen.
lingen; 2 w = 3 pijlstaarten. -> waad; weinsjeekte, s. Wagenziekte.
gewaar.
weinsmoar, s. Wagensmeer.
wêd, s.n. -en; -sje. Woord.
weinspoar, s.n. -en. Wagenspoor.
wêdelik, adj. & adv. Woordelijk.
weinspôd, s.n. -en; -sje. Wagenpad (onwêdenboek, s.n. -en; -je. Woordenboek.
verhard).
wêdhôde, v. Woordhouden.
weiraitsje, v. Zoekraken.
weduwnaarspine, s. Pijn door stoten van weirinne, v. Deserteren; weglopen.
elleboog.
weisakje, v. Wegzakken.
wêdzje, v. Wedden.
weismite, v. Weggooien.
weet, s. Tarwe.
weispiele, v. Wegspoelen.
weetbroad, s.n. -en; -sje. Tarwebrood. weitere, v. Wegteren.
weetsje, s.n. dim. Weetje.
weitoaie, weitoogje, v. Wegbergen; wegwèfon [ô], adv. Waarvan.
slepen. Hea -, hooi op hooivak verwèfor [ö], adv. Waarvoor.
spreiden.
wegje*, s.n. dim.; -jys. -» wigje.
weiwiizer, s. -s; -ke. Wegwijzer.
wei, s. -en (wegen(s)J. Oer 'e - könne, wekje, v. Weken.
overweg kunnen. Út 'e - leze, over- wekke, v. Wecken.
houden (geld). Gin - so nicht of hi stit wèkomme, v. Weerkomen.
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welkomtuus, s.n. Cadeautje bij thuiskomen. Hi hie wot mei for -, hij had iets
m ee als welkomthuis.
welle, v. Aanelkaar smeden.
welsôn, s.n. Welzand. Bij graven tot
grondwater inzakkend zand.
wèmei. adv. Waarmee.
wènei, adv. Waarna.
weiye, v. Wonen.
wenne, v. Wennen.
wer, adv. Waar. -» wèbi, enz.
werhinne. adv. Waarheen.
wèryn, adv. Waarin.
werk, s.n. -en; -je. Werk. Is et sok -?, is
het zoiets? Bi de -en wêze, bij de hand
zijn. Yn in út syn - sette, in- en uitschakelen van mechanisme.
werkdei, s. -degen. Werkdag.
werkeloas, adj. Werkloos.
werkeloaze, s. -n. Werkloze.
werknormen [ö], s.pl. Werkhanden.
werkhuns, s.n. -huzen; -húske. Werkhuis.
werkje, v. Werken. De lucht werket, er is
regen of onweer op komst.
werkklean, s.pl. Werkkleding.
wèroer, adv. Waarover.
werom?, adv. Waarom?
werom, adv. Weerom; terug. Hinne in -,
heen en terug.
werombringe, v. Terugbrengen.
weromhaije [eáe], v. Terughalen.
weromkomme, v. Terugkomen.
weromkonne [oo], v. Herkennen. Ik koeë
Mm net werom, ik herkende hem niet.
-» herkenne; herkonne.
wèronder, adv. Waaronder.
werrig, adj. Waard.
wèrut, adv. Waaruit.
wèson [o], adv. Waar(zo). - hat hi wen?,
waar is hij geweest?
west, s. West. Om de -, naar het westen.
wêstein, s.n. -en; -tsje. Westeinde.
wêstelik, adj. & adv. Westelijk.
Wêster, s. -s; -ke. Iemand uit het westen
(van Terschelling).
Westers, s.n. -» Meslônzers (dialect).
westewyn, s. -winen; -tsje. Westenwind.
wêstom, adv. Langs de westkant.
wet, s. -ten; -sje. Wet. Onder in boppen
de -, niet onder de wet vallend (gezegd
van kinderen).
wetenbri [ée], s. Tarwepap.
wetenmoal,
s.n. Tarwemeel. -» wittenmoal.

WEZE

wètrog, adv. Waardoor.
wètsjin, adv. Waartegen.
werter, s.n. Water. Tussen wyn in -, half
en half; besluiteloos. Heag (liig) -,
hoog (laag) water. Et - tin feare, veel
varen. Pine op et -, pijn aan de urinewegen.
wetterfarf, s. Waterverf.
wettertet [èeè], s.n. -ten; -sje. Waterton.
wetterfoegel, s. -s; -tsje. Watervogel.
wetterfol [o], s. -len; -tsje. Waterval.
wetterhoas, s. -hoazen; -hoaske. Waterhoos.
wetterhole, s. -holen; -hooltsje. Waterhoofd.
wetterhontsje [ó], s.n. dim.; -tsjys. Waterhoentje.
wetterkaat [ae], s. -katen; -kaatsje. Kaart
met waterwegen.
wetterkôd, adj. Waterkoud.
wetterleiding, s. -leidingen; -leidinkje.
Waterleiding.
wetterleli [èeé], s. -li's; -litsje. Waterlelie.
wetterloazing, s. -loazingen; -loazinkje.
Waterlozing.
wettermerk [èeè], s.n. -en; -je. Watermerk.
wettennol, s. -len; -tsje. Watermolen.
wetterpeil, s.n. Waterpeil.
wetterplont [ô], s. -en; -sje. Waterplant
wetterpogge [o], s. -n. Vlies, dat in drachtige koe vruchtwater enz. omsluit.
wetterpokken [ô], s.pl. Waterpokken.
wetterpo'lisje, s. Waterpolitie.
wetterpos [ô], s.n. -sen; -ke. Waterpas
(instrument).
wetterpos [ö], adj. & adv. Waterpas.
wetterrot [ö], s. -ten; -sje. Waterrat.
wetterscheade, s. Waterschade.
wetterskônt [ô], s. Waterkant (van strand).
wettersnoad, s. -en. Watersnood.
wettersoekelaad [ae], s. Waterchocola.
wetterticht, adj. Waterdicht.
wettertoer, s. -en; -ke. Watertoren.
wettertônje, v. Watertanden.
wetterwylg, s. -en; -je. Waterwilg.
weve [ée], v. Weven.
weversblêd [ée], s.n. Grote weegbree.
weversknoop [ée], s. -knopen; -knoopke.
Dubbele schootsteek, weversknoop.
wèwei, adv. Waarvandaan.
wêze, v. Wezen, zijn. Et -, hem zijn (bij
kinderspel). Er wol - doere, niet verlegen zijn. Ik mei der wol -, ik wil
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daar wel wezen. Et sil -, het zal gebeuren.
wezen [ée], s.n. Wezen. Et - leit eryn, hij
lijkt er op.
wi, pron. Wij, we.
wibbelig, adj. & adv. Wankel. -» wippelig.
wibbejje, v. Wiebelen. -» wippelje.
wieder, -s; -ke. Wieder; wiedwerktuig.
wiedzje, v. Wieden.
wiel, s. -en; -tsje. Waterkolk (ontstaan bij
overstroming).
wierdyk, s. -diken; -dykje. Wierdijk (van
wier).
wieije, v. Wier verzamelen, ontzouten en
drogen.
wierpès, s. -sen; -ke. Wierpers.
wiet, adj. & s.n. Nat. So - as dong, zo nat
als mest. Wi ha - noch droeg hôn, wij
hebben niets gehad.
wietig, adj. Nattig.
wietighyd, s. Nattigheid.
wietreine, v. Natregenen.
wietschiije, v. Nat schuren. -» bikstien.
wifejje, v. Weifelen.
wig-inde-wear, adv. Heinde en ver.
wigje*, s.n. dim.; -jys. Aantal aan elkaar
gebakken broodjes. -> wegje.
wiid, adj. Wijd. - in waag, geheel open
(deur).
wiidte, s. -n. Wijdte.
wiidzje, v. Meerderen (bij breien, hooiberg zetten, enz. -» mearje.
wiif, s.n. wiiven; wyfke. Vrouw; wijf.
wiis, s. wiizen; wiiske. Wijs (muziek).

WYNFLES

wike, v. Wijken.
wikel, s. -s; -tsje. Torenvalk.
wikeliks, adj. & adv. Wekelijks.
wikke, s. -n. Vogelwikke. -» stofferke.
wil, s. Genoegen, -fon wot ha, genoegen
van iets hebben. De stoefste minsken ha

de meeste -, de brutalen hebben de
halve wereld. Yn 'e - wêze, van plan
zijn. -» wille.
wyl, conj. & adv. Onderwijl; terwijl. - ik
breidzje, terwijl ik brei.
wyld, s.n. Wild. Et - yn 'e hakken ha, op
et - wêze, veel op stap zijn. For et leze, braak liggen. Yn et -, in het wild.
wyld, adj. & adv. Wild. So - as un ravet,
zo wild als een raaf (heel wild).
-e klits, meisje dat met verschillende
jongens uitgaat.
wyldeboel [ôe], s. Onordelijke boel.
wylde bokwit, s. Wilde boekweit.
wyldeboom, s. -bomen; -boomke. Wilg.
wyldehôane, s. -hôanen; -hôantsje.
Kemphaan.
wyldehoen [ôe], s. -honnen [ó]; -hontsje
[ó]. Vrouwelijke kemphaan.
wylde kanari, s. -ri's; -tsje. Geelgors.
wyldemon [ôj, s. -nen; -tsje. Wildeman.
wyldernis, s. -sen. Wildernis.
wyldflechtig, -» flecht op 'e koai.
wyldfremd [è], adj. Wildvreemd.
wyldschenner [èe], s. -s. Wild persoon.
Wilhelmusdôns [è], s. -en. Wilhelmusdans.
Er sil un swiere - op gean, het zal wilig, adj. Slap; taai; uitgedroogd (appel,
wortel).
moeilijk gaan. -> wiize.
wiis, adj. & adv. Wijs. Ik woaë di wiizer wille, s. -» wil.
willig, adj. Hengstig (van paard).
ha, je moest verstandiger wezen. Te wylp, s. -en; -ke. Wulp.
let -, te laat op de hoogte.
wilster, s. -s; -ke. Goudplevier.
wiisfinger, s. -s; -ke. Wijsvinger.
wyn, s. wyntsje. Wijn.
wiishyd, s. -hiden. Wijsheid.
wyn, s. winen; wyntsje. Wind. For 'e -,
wiismaitsje, v. Wijsmaken, voor de gek
yn 'e -, bi de -, voor, tegen, bij de
houden.
wind. De - krimpt, geet út, hallet oan,
wiize, s. Wijs; manier van doen; wijze.
de wind krimpt, ruimt, wordt harder.
Un fleurige -, een vrolijke wijs. Ider op
De - fon foaren, een standje.
syn -, ieder op zijn manier. -» wiis.
wynaai, s.n. -en; -ke. (aike). Windei.
wiize, v. Wijzen.
wiizer, s. -s; -ke. Wijzer. Kotte [ö] in wynbraaf, s. -braven. Wenkbrauw.
lange -, korte en lange wijzer (van winder, s. Succes. Dot wae de -, daarmee
werd gewonnen.
klok).
wyk, s. Week; wijk; wiek. Ni -, tokom- wine, v. Winden.
me -, volgende week. Hi noom de -, wynfang, s. Wind vang.
wynfèren, s.pl. Windveren.
hij nam de wijk. -4 wjoek, doe.
wynflaag, s. -flagen; -flaagke. Windvlaag.
wykblêd, s.n. -en; -sje. Weekblad.
wynfles [è], s. -sen; -ke. Wijnfles.

wumkes.nl

WINIG

1 !7

winig, adj. Winderig.
wynhoeng, s. -hoengen; -hoenkje. Windhond.
wink, s. Wenk. Gin - yn 'e eagen hôn ha,
niet geslapen hebben. Yn un -, in een
oogwenk. -» eagwink.
winkelgoed [ôe], s.n. Winkelwaren.
winkelneak, s. -heaken (-hekken); -heakje
(-hekje). Winkelhaak.
winkejje, v. Winkelen.
winkelmon [ô], s. -nen (-joed). Winkelier.
wynkêsen, s.n. -s; -tsje. Windkussen.
wynkönt, s. Windkant.
wynmaand, s. Wijnmaand; oktober.
winne, v. Winnen. Wi - un bytsje, we
gaan een beetje vooruit.
wins [î], s. -en; -ke. Wens; winch.
wynscherm [è], s.n. -en; -ke. Windscherm.
wynsel, s.n. -s; -tsje. Windsel.
winselik [î], adj. & adv. Wenselijk.
wynsk, adj. Scheef.
winskje [î], v. Wensen.
winter, s. Winter, -s, 's winters. De -s,
de winter na een genoemde datum.
Di -s, die bepaalde winter. Bi de -,
tegen de winter.
winterdeis, adv. 's Winters.
winterfoarried, s. -en; -sje. Wintervoorraad.
winterig, adj. Winterachtig.
winteije, v. Winteren.
winterkoaninkje, s.n. dim.; -kjys. Winterkoninkje.
winteriaag, s. Winterligplaats. Yn 'e - leze,
gedurende de winter opgelegd zijn
(schepen).
winters, adj. Winterachtig.
wipnoas, s. -noazen; -noaske (noske ö).
Wipneus.
wippe, v. Wippen.
wippelekoai, s. -en; -ke. Wip.
wippelig, adj. & adv. Wankel; wiebelend.
-> wibbelig.
wippejje, v. Wiebelen (van stoel enz.).
-> wibbelje.
wis, adj. & adv. Wis. -se prater, besliste,
zekere spreker. - in seker, vast en
zeker, stellig.
wiselik, adj. & adv. Wijselijk.
wiskje, v. Stuiven van sneeuw.
wisse, s. Beslist persoon.
wyt, s.n. Wit. - foar, wit front of witte
boord dragen. Et -fon et aai, ei zonder
dooier.

WOL

wyt, adj. Wit. So - as kryt, snee, un lekken,
un doek, un morre, zo wit als krijt,
sneeuw, een laken, een doek, een
muur. Wite boad, witte boord.
wytbloeier, s. -s. Witbloeier (aardappelsoort).
wite, s. Ongevlekt deel van varkensslokdarm gebruikt als kinderspeelgoed.
-» graauwe; holve graauwe.
wite, v. Wijten.
witebroad, s.n. -en; -sje. Wittebrood.
-» wittebroad.
wite suster*. Jan in de zak. -» sekkoek.
witer, s. -s; -ke. Witter.
witerskolk [ô], s. Witkalk.
wytfis, s. Witvis.
wytgoed [ôe], s.n. Witgoed.
wit-ho [ö], adv. Zeer, buitengewoon.
-joer, zeer duur.
witing, s. -en; witinkje. Wijting.
wytjild, s.n. Zilvergeld.
wytkop [o], s. -pen; -ke. Witkop.
wytsje, s.n. dim.; -sjys. Koolwitje; kleine
witte.
wytsje, v. Witten.
witte, v. Weten. Ik wol et net -, ik wil
niet, dat het bekend wordt. Hi wol et
wol -, hij is trots.
wittebroad, s.n. Wittebrood. -»witebroad.
witten, s.n. Weten. Bi myn -, voorzover
mij bekend.
wittenmoal, s.n. Tarwemeel. -» wetenmoal.
wittenschappelik, adj. & adv. Wetenschappelijk.
witwer [è], adv. Heel ver weg. Hi hat wên, hij is op vele verre plaatsen geweest.
witwot [o], num. Veel. Hi hat - dien, hij
heeft veel gedaan.
wjoek, s. -en; -je. Wiek; vleugel; vlerk;
molenwiek. -> wyk.
wods*, s. Wieg. -* nane.
wodsebank*, s. Bank met twee gleuven,
waarin wieg schommelt.
wôdzje, v. Waden.
woeiend, adj. & adv. Woedend.
woeps, interj. Floep!
wokselje, v. Wisselen (geld, tanden).
wokseljild, s.n. Wisselgeld.
wol [ô], s. Wal. Honnen [ö] yn 'e - sette,
zich verzetten. Net mei ien see oan -,
niet direct gebeurd.
wol, adj. & adv. Wel. Ik hie et - tocht,
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ik had het wel gedacht. Tankje -, dank
je wel.
wôle, s. -n; wôltsje. Wal. Bi et wôltsje lôns,
voorzichtig,zuinig. Werbide-opklaauwe, er weer bovenop komen.
wolf in schiep, s. Een spel op het dambord.
wolfisfeader [o], s. -s. Walvisvaarder.
wolgje [o], v. Walgen.
wolkom, adj. & interj. Welkom.
wolle, v. Willen. Et net so ha -, het niet
kunnen geloven.
wolles, adv. Welles.
wolm [ô], s. -en. Walm.
wols [o], s. -en; -ke. Wals.
wolse [o], v. Walsen.
wolvedek [eè], s.n. -ken; -je. Wolvedak
(schuin aflopend dak aan achterkant
boerderij).
wolwêzen*, s.n. Welzijn.
won* [o], s. -nen; -tsje. Wan.
wonbehear [ô], s.n. Wanbeheer.
wonderoalje, s. Wonderolie.
wondluus [o], s. -luzen; -luuske. Wandluis.
wongnnst [ôû], s. Wangunst. -* wangunst.
wônhêberig, adj. Armoedig; vervallen.
Er - útsjean, er vervallen uitzien (van
vee).
wonje [ö], v. Wannen (graan zuiveren
met wan door wind).
wonsdei [ö], s. -deiën (-degen). Woensdag. De -s, woensdag na een genoemde
datum, -s, woensdags. Di -s, die bepaalde woensdag.
wont [o], s. -en; -sje. Want (handschoen).
wont [ô], s.n. Viswant; touwwerk van
schip.
wont [o], conj. Want.
wonti [ô], s.n. Wantij. -> wanti.
wontrouwje, v. Wantrouwen. -» wantrouwje.
wormdille, v. Wormen (zeepieren) graven.
wormdillersgreep, s. -grepen; -greepke.
Wormendelversgreep (met brede platte
tanden).
wormestront [óo], s.n. Wormvormige
zandhoopjes op het wad.
wormkoekje, s.n. dim.; -jys. Wormkoekje.
wormkniud, s.n. Wormkruid.
wormstekkig, adj. Wormstekig.
worre [ö], v. Worden.
wosgoed [ôôe], s.n. Wasgoed.
woske [o], v. Wassen.

WUITSJE

wosmesyn [o], s.n. Wasmachine.
wosseri [ô], s. -ën; -ke (-tsje). Wasserij.
wost [ö], s. -en; -je. Worst.
wostobbe [oo], s. -tobben; -tobke. Wastobbe.
wot [o], s. -ten; -sje. Wat.
wot [ô], pron., adv., num. & interj. Wat
- soa'é dot?, wat zou dat? - mear, wat
meer. - wetter, wat water. - ?, wat?
wotfor [ôô], pron. Wat voor.
wotforien [ôô], pron. Wat voor een.
wotsje [ö], s.n. dim.; -sjys. Watje.
wotte [ó], pron. & interj. Wat? Wat!
wortel [ö], s. -s; -tsje. Wortel.
wouwer, s. -s; -ke. Gecastreerde ram.
wraggelje, v. Loswrikken. -» wriggelje.
wrakslite, v. Een wrak slopen.
wrakspiker, s. -s. Lange zware spijker uit
wrak.
wrakstik, s.n. -ken; -je. Wrakstuk.
wreed, adj. Wreed; stug (van touw);
kwaadaardig (van paard).
wreidzje, v. -» breidzje; fereidzje.
wrevelig [ée], adj. & adv. Wrevelig; onvriendelijk (ook van paard).
wriggelje, v. Wrikken (los-). -» wraggelje.
wrik -» schrik.
wrikke, v. Wrikken (met één riem achteraan vlet deze vooruit wrikken); heen
en weer bewegen.
wrimeUe, v. Wriemelen.
wrôd, s. Wereld. Et is de hele - net, het
is niet zo erg. De hele - op 'e nek,
zwaartillend. De - is roeg, wae him net
redt is sloeg, de wereld is ruig, wie zich
niet redt is suf. -» weareld.
wrokje [ö], v. Wrokken; morren.
wrokkerig [o], adj. Wrokkig.
wrong, s. -en; wronkje. Rolletje textiel
op oalef tegen afzakken van broek.
wrotte, v. Wroeten, ploeteren, zwoegen
(landarbeid).
wrotter, s. -s; -ke. Wroeter; zwoegende
veldarbeider.
wrúwdoek, s. -en; -je. Wrijfdoek.
wruwe, v. Wrijven.
wrúwgoed [ôe], s.n. Wrijfwas.
wrúwpeal, s. -pellen; -peltsje. Wrijfpaal.
wuit, s. -en; -sje. Instrument om strengen
touw te draaien vóór het slaan.
wnitsje, v. Touw in strengen draaien met
wuit om er later touw van te slaan.
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